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 : اختصاصی -فرآیند طراحی دوره هاي شغلی) الف
 نظـام جـامع آمـوزش       ۴-۳اختصاصی مـاده    -غلیبه منظور ايجاد وحدت رويه و نظام مند کردن طراحی آموزشهای ش           

 و در راستای فـراهم آوردن بسـترهای الزم    ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ مورخ   ۱۰۰/۵۰/۷۴۶۲۲کارکنان وزارت نيرو موضوع بخشنامه      
آموزشهای مورد نياز مشاغل تخصصـی     برای بهره گيری از ظرفيتهای ايجاد شده در نظام مذکور ، الگوی عملی طراحی               

دفتر آموزش وزارت نيرو، شرکت های مادر تخصصی و مراکز آموزشـی و پژوهشـی               . گرديده است در اين پيوست ارائه     
 دستورالعمل اجرايي نظام آموزش کارکنان، با عنايت ۵-۳وابسته در قالب کميته های تخصصی آموزش ياد شده در بند          

 اختصاصـی -احی آموزشهای شغلیبه مراحل و راهنمايي های ارائه شده در اين پيوست، اقدامات الزم را در خصوص طر         
 .تاييد و تصويب نهايي اين آموزشها به عهده دفتر آموزش وزارت نيرو می باشد. به عمل می آورند

 : اختصاصی -مراحل عملیاتی طراحی دوره هاي شغلی) ب
ـ       -آموزشهای شغلی تمامی مراحل و فعاليت های مورد نياز برای طراحی           : ۱-نمودار ان مـی    اختصاصی را به ترتيـب نش

از مراحل به تفصيل همراه با راهنمايي ها     جهت تسريح و توضيح کامل چگونگی طراحی اين نوع آموزشها هر يک             . دهد
 .و فرم های الزم ارائه شده است

  اختصاصی وزارت نیرو- شناسایی رشته هاي شغلی-مرحله اول
 سازمانی مصوب واحد سازمانی موجـود      در اين مرحله تمامی رشته های شغلی که در طرح طبقه بندی مشاغل و چارت              

بوده و در حيطه وظايف اصلی واحد سازمانی مربوطه قرار می گيرد شناسايي گرديده و در فرم شماره يـک ثبـت مـی                        
دفتر آموزش برای شناسايي آسان و سريع و بازيابی رشته های شغلی يک سيستم کدبندی مناسـب و يکپارچـه                . شود

 .طراحی و ارائه خواهد نمود
  تعیین بخش شغلی و مدارك تحصیلی مربوط به رشته هاي شغلی-رحله دومم

در طرح طبقه بندی مشاغل بخش شغلی و شرايط احراز هر يک از رشته های شغلی مشخص گرديده است که يکـی از                     
 در اين مرحله بايستی بخش شغلی مربوطه و مدارک تحصيلی        . می باشد ) رشته و مقطع تحصيلی   (آنها مدارک تحصيلی    

 . ثبت گردد۱پيش بينی شده در فرم شماره 
  شناسایی وظایف و فعالیت هاي اصلی هر یک از رشته هاي شغلی-مرحله سوم

اهـداف اصـلی   در اين مرحله بايستی هر يک از رشته های شغلی مورد تحزيه و تحليل قرار گرفته و منطبق با نيازها و               
 در اينجا می توان از نمونه وظايف و مسئوليت های مندرج در            .واحد سازمانی، شرح وظايف اين مشاغل شناسايي شوند       

شرح رشته شغلی مربوطه در مجموعه طرح طبقه بندی مشاغل ذيربط نيز استفاده نمود که وظايف شناسايي شـده در                    
 . ثبت می گردد۱فرم شماره 
  شناسایی پست هاي تخصیص یافته در هر رشته شغلی-مرحله چهارم

ی پست های سازمانی تخصيص يافته در هر يک از رشته های شغلی شناسـايي شـوند در فـرم     در مرحله چهارم بايست   
 . ثبت گردد۲شماره 

  شناسایی توانایی هاي مورد نیاز براي انجام وظائف تعیین شده در مرحله چهارم-مرحله پنجم
، مهـارت و نگـرش   در اين مرحله بايستی با استفاده از نظـرات متخصصـين و صـاحبنظران مشـاغل مربوطـه، دانـش         

 برای وظايف رشـته شـغلی ثبـت    ۱مورد نياز برای انجام هر يک از وظايف را تشخيص و در فرم شماره     توانمنـدی های   
مدارک تحصيلی پيش بينی شده در شرايط احراز     (بديهی است که بخشی از توانمندی ها از تحصيالت دانشگاهی           . شود

 .د با پيش بينی آموزشهای الزم تأمين نمودحاصل می شود و بخش ديگر را باي) رشته شغلی
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  تعیین عناوین آموزشی-مرحله ششم
در اين مرحله بايد برای کسب توانمندی هايي که از مدرک تحصيلی حاصل نمی شود عناوين آموزشی تعيين می گردد                    

فاده از نظرات برنامه ريـزان      عناوين آموزشی با است   . آموزشی شغل را تأمين نمود    که با اجرای آنها بتوانم نيازمندی های        
الزم به ذکر است که ممکن است هر يک از توانمندی ها نياز به يک يـا                 . درسی و متخصصين موضوعی تعيين می گردد      

عناوين آموزشـی تعييـت   . چند عنوان آموزشی داشته يا بالعکس چند توانمندی با يک عنوان آموزشی حاصل می شود      
 .نمندی های مورد نياز رشته شغلی ثبت می شوندشده، در فرم های مربوطه برای توا

  تعیین اهداف رفتاري-مرحله هفتم
پس از تعيين عناوين آموزشی، در جهت دستيابی به نتايج مطلوب آموزشی، اهدافی که روشن کننده رفتار مورد انتظار                 

نتايج عينی آموزشی است کـه      به عبارت ديگر اهداف رفتاری، بيانگر       . ، تعريف می گردد   از فرد پس از آموزش می باشد      
در اين مرحله با کمک متخصصين برنامه ريزی درسی بر اساس توانمندی های مورد  . در رفتار فراگير تبلور پيدا می کند      

 . ثبت می شود۲نياز هر يک از وظايف و عناوين آموزشی تعيين شده، هدف يا اهداف رفتاری تعريف و در فرم شماره 
  هاي آموزشی تعیین سرفصل-مرحله هشتم

سرفصل های آموزشی بيانگر اجزاء و عناصر يادگيری هستند که فرد پس از يادگيری آنها به اهـداف آموزشـی دسـت               
درسـی سرفصـل   در اين مرحله نيز اعضاء کميته های تخصصی آموزش با کمک متخصصين برنامه ريـزی  . پيدا می کند 

 محتوای آموزشی و منابع و مآخذ مـورد اسـتفاده هـر    سپس سرفصل ها و. های مناسب و پوشش را مشخص می نمايند  
 . ثبت می گردد۲يک از دروس در فرم شماره 

 )2فرم شماره ( تکمیل کاربرگ -مرحله نهم
برای هر يک از آموزشها يک کاربرگ که دربر گيرنده تمامی مشخصات آموزش اسـت توسـط کميتـه هـای تخصصـی             

 .بايستی توسط دفتر آموزش وزارت نيرو تاييد گردداين فرم . تدوين و تکميل می شودآموزش ديربط 
 )3فرم شماره ( تهیه فهرست آموزشهاي هر شغل -مرحله دهم

 تحت عنوان فهرسـت آموزشـهای       ۳در انتها عناويـن آموزشهای پيش بينی شده برای هر رشته شغلی در فرم شماره               
 .لی استغ تمامی آموزشهای مورد نياز آن رشته شبه عبارت ديگر اين فرم دربردارنده. مورد نياز مشاغل ثبت می گردد
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 اختصاصی-روند نمای عملياتی طراحی دوره های آموزشی شغلی : ۱-نمودار
 

 شروع 
 

 ۱کد رشته، بخش شغلی و رشته های شغلی تخصصی مورد نظر خود را مشخص نموده و در فرم شماره 
 . ثبت نماييد

 
 

 ه در شرايط احراز رشته های شغلی تخصصی را مشخص نموده و در فرممدارک تحصيلی پيش بينی شد
 . ثبت نماييد۱شماره 

 
 

 . ثبت نماييد۱شرح وظايف هر يک از رشته های شغلی را تعيين نموده و در فرم شماره 
 
 

 . ثبت نماييد۲پست های تخصيص يافته در رشته های شغلی را مشخص نموده و در فرم شماره 
 
 

 ايف شناسايي شده توانمندی مورد نياز هر يک از وظايف رشته های شغلی را شناساييبر اساس وظ
 . ثبت نماييد۱و در فرم شماره 
 

 

 عناوين آموزشی مورد نياز که توانايي های پيش بينی شده را تأمين می نمايد شناسايي و در فرم های 
 . ثبت نماييد۲ و ۱شماره 

 
 

 . ثبت نماييد۲ را تعيين و در فرم شماره اهداف رفتاری هر يک از آموزش ها
 
 

 سرفصل های آموزشی و منابع و مآخذ هر يک از دروس را متناسب با اهداف آموزشی تهيه نموده و در
 . ثبت نماييد۲ فرم شماره 

 
 

 . را با توجه به نوع و محتوای دوره ها تکميل نماييد۲ساير مشخصات خواسته شده در فرم شماره 
 
 

 . ثبت نماييد۳امی عناوين آموزشهای مربوط به هر يک از رشته های شغلی را در فرم شماره فهرست تم
 
 

 

 پايان
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 )دوره ها يا پودمان های آموزشی( خالصه مشخصات آموزش ها ۲فرم شماره 

 :کد ) ۲ :عنوان آموزش) ۱
 :اهداف رفتاری ) ۳

 :عنوان رشته شغلی) ۴    بهبود مديريت   ی   اختصاص-    شغلی       عمومی   توجيهی   : نوع دوره 
 :مدرک تحصيلی)۶ :عنوان پست يا پست های مورد نظر) ۵
 کارشناسی ارشد            کارشناسی      تکنسينی،کمک کارشناسی :سطح دوره عملی          :           نظری : مدت آموزش) ۷

 اختياریالزامی         : نوع آموزش) ۸ :پيش نياز 
 :سرفصل ها و محتوای آموزشی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :منابع درسی 
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 )2(پیوست شماره 
 راهنماي تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان
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 راهنماي تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان وزارت نیرو
 : باشد تکميل شناسنامه آموزشی رعايت نکات زير ضروری میجهت 

ـ ـات مندرج در آن حسـ اطالع وانی تهيهـان در واحد سازم ـشناسنامه آموزشی برای کليه کارکن     -۱ بـه روز  ورد ـب م
و تکميل شناسنامه آموزشی حداکثر تـا       در صورت تغيير شغل، پست و محل خدمت کارکنان، بررسی مجدد            . می گردد 

 .يک ماه بعد از تغييرات صورت خواهد گرفت
تصوير شناسنامه، حکـم کـارگزينی،   ( آموزشی کارکنان بر اساس مستندات مورد تأييد، شغلی و آموزشی    شناسنامه -۲

آموزشی از واحدهای تخصصی در واحد سـازمانف        مدارک تحصيلی و گواهينامه های پايان دوره و فرم های نيازسنجی            
 .تکميل خواهد شد) تقويم آموزشی و ساير مدارک

شناسنامه آموزشی در واحدهای سازمانی به عهده کارشناس برنامـه ريـزی            نگاهداشتن   مسئوليت تکميل و به روز       -۳
 .آموزشی و مسئوليت تأييد آن با مديريت آموزش خواهد بود

 مسئوليت نظارت بر تهيه و به روز نمودن شناسنامه آموزشی برای کليه کارکنان، به عهده کميته تشکيالت و نيروی                 -۴
 و ارزشيابی مشاغل و يا کميته ای با شرح وظايف و عناوين مشابه در واحـد سـازمانی مـی    انسانی يا کميته طبقه بندی 

 .باشد
د، اطالعات مندرج در آن به رؤيت ذينفع و واحد مربوطه خواهـد رسـيد تـا در                   پس از تهيه شناسنامه آموزشی فر      -۵

 .صورت نياز نواقص مرتفع گردد
 : ی مفاهیم و نحوه درج اطالعات در شناسنامه آموزش

  در بند مشخصات فردی منظور از مدرک تحصيلی، آخرين مدرک تحصيلی مورد تأييد می باشد-۱
 در بند مشخصات سازمانی، رتبه و تاريخ احراز آن در زمان استخدام، زمان تطبيق با طرح های رشد و ارتقاء، زمـان      -۲

 .تعيير شغل و پست سازمانی بر اساس حکم کارگزينی افراد تکميل می گردد
 .خصوصی يا دولتی، با رعايت ترتيب زمانی درج می شود در بند سابقه خدمت، کليه سوابق فرد در شرکت های -۳
 در بند مشخصات دوره های آموزشی طی شده، عناوين هر نوع دوره، اعم از عمـومی، رشـد و ارتقـاء، اختصاصـی،              -۴

 .تخصصی گذرانده شده منظور می گردد-سمينار و همايشهای علمی
 در بند مشخصات دوره های آموزشی مورد نياز، بر اساس دستورالعمل اجرايي نظام جـامع آمـوزش کارکنـان و بـر           -۵

 .حسب نيازسنجی آموزشی و تقويم های آموزشی مربوطه تکميل می گردد
  در بند مشخصات دوره های آموزشی معادلسازی شده، دوره های طی شده از جدول شماره چهار و دوره های مـورد    -۶

نياز از جدول شماره پنج شناسنامه استخراج و پس از تطبيق و معادلسازی طبق بخشنامه و دسـتورالعملهای ذيـربط،                     
 .نتايج در ستون مربوطه درج می گردد

 در بند سوابق علمی، کليه فعاليتهای غيرآموزشی انجام شده توسط افراد پس از تأييد کميتههای تخصصی ذيـربط                   -۷
 .درج خواهد شد

 . کننده شناسنامه، کارشناس برنامه ريزی آموزشی واحد سازمانی می باشدهظور از تهي من-۸
 منظور از تأييد کننده شناسنامه، مديريت آموزش يا کميته تشکيالت و نيروی انسـانی يـا کميتـه طبقـه بنـدی و                       -۹

 . باشدارزشيابی مشاغل شرکت و يا کميتهای با شرح وظايف و عناوين مشابه در واحد سازمانی می
 پس از طی شدن دوره های پيش بينی شده و مورد نياز جهت دريافت گواهينامه های نوع دوم با کنترل نهايي کليه           -۱۰

شرايط تعيين شده به منظور صدور گواهينامه های فوق، خالصه شناسنامه آموزشـی بـرای کليـه کارکنـان در واحـد                      
 .ت نيرو ارسال می گردد طبق فرم پيوستی تهيه و به دفتر آموزش وزارسازمانی
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 دفتر آموزش وزارت نيرو با همکاری مراکز آموزشی منتخب پس از بررسی الزم نسبت به صدور گواهينامه های نوع             -۱۱
 .دوم و اخذ تأييديه ارزش استخدامی اقدام خواهد نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سازماني

 »شناسنامه آموزشی کارکنان « 
 

 مشخصات فردي  . ۱

 مشخصات سازماني  . ۲

 سابقه خدمت  .۳

 هاي آموزشي طي شده  مشخصات دوره . ۴

 هاي آموزشي مورد نياز مشخصات دوره . ۵

 سازي شده هاي آموزشي معال مشخصات دوره .۶

 سوابق علمي  .۷

 تهيه كننده شناسنامه آموزشي   .۸

 تأييد كننده شناسنامه آموزشي . ۹

 كننده خالصه شناسنامه آموزشيتأييد  .۱۰
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 : مشخصات فردي  )۱

  : نام پدر : نام و نام خانوادگي 

 :محل تولد  :       /       /       تاريخ تولد 

 :محل صدور  : شماره شناسنامه 

 :رشته و گرايش تحصيلي  : مدرك تحصيلي 

 :محل تحصيل  :تاريخ اخذ مدرك 

 : ونت آدرس و شماره تلفن محل سك

 
 : مشخصات سازماني  )۲

 :شماره پرسنلي  : پست سازماني 

 : بخش مشاغل  :رشته و طبقه 

 فعلي  تغيير پست زمان تطبيق زمان استخدام وضعيت 

     رتبه 

     تاريخ 

 
 : سابقه خدمت  )۳

 نام واحد سازماني
 پست سازمانى

 مالحظات تا تاريخ از تاريخ
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 : ابق علمي سو )۴

 عنوان نوع فعاليت
ساعات 

 آموزشي معادل
 تاريخ و محل انتشار

    پيشنهادها و ابتكارات

    اختراع و اكتشاف

    ارائه مقاالت

 هاي تحقيقاتي طرح

 پژوهشي هاي و فعاليت
   

    تأليف و ترجمه

 

 : تهيه كننده شناسنامه آموزشي ) ۸

 :تاريخ و امضاء    : ماني پست ساز     : نام و نام خانوادگي 

 : تأييد كننده شناسنامه آموزشي ) ۹

 :تاريخ و امضاء    : پست سازماني      : نام و نام خانوادگي 

 : تأييد كننده خالصه شناسنامه آموزشي ) ۱۰

 :تاريخ و امضاء    : پست سازماني      : نام و نام خانوادگي 
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 )3(پیوست شماره 
 کمیل فرم خالصه شناسنامه آموزشی کارکنانراهنماي ت
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 راهنماي تکمیل خالصه شناسنامه آموزشی کارکنان وزارت نیرو 

 و با عنايـت بـه گسـترش و    ۲۷/۱۲/۱۳۸۲با تصويب و ابالغ بخشنامه نظام جامع آموزش كاركنان وزارت نيرو در تاريخ         
 نيرو در طول مسير شغلي و سنوات خدمت آنهـا ضـرورت دارد نظـام                هاي كوتاه مدت كاركنان وزارت      استمرار آموزش 

اطالعات آموزشي كارآمد و جامعي براي دست اندركاران و مديران آموزشي و كاركنان طراحي و استقرار يابد تا بتوانند                   
 .اطالعات آموزشي مورد نياز را بطور دقيق، به هنگام و جامع دريافت و مورد استفاده قرار دهند

ي آموزشي طراحي گرديده است كه بـه عنـوان    يابي به اين نظام اطالعاتي، در گام نخست شناسنامه    در جهت دست  لذا  
يك بانك اطالعاتي تمامي اطالعات آموزشي هريك از كاركنان را از بدو خدمت تـا انتهـا در خـود ضـبط و نگهـداري                  

 . كند مي

كاربرگي كه خالصه تمـامي اطالعـات آمـوزش هريـك از            خالصه شناسنامه آموزشي كاركنان عبارت است از        : تعريف  
 ۰۰۰هاي مورد نياز، عملكرد آموزشي و ابتكارات و پيشـنهادات و            اطالعات پرسنلي، آموزش  : كاركنان وزارت نيرو شامل     

 . گردد بر اساس شناسنامه آموزشي استنتاج و در آن ثبت و نگهداري مي

 . باشد ياطالعات موجود در شناسنامه شامل موارد ذيل م

 ) :1بند( اطالعات فردي -الف

اطالعات مندرج در اين بند دربرگيرنده مشهصات فردي و پرسنلي كاركنان اسـت و از پرونـده پرسـنلي هـر يـك از                     
 . كاركنان استخراج و در محل مربوط توسط مسئول ذيربط ثبت مي شود

 ) :2بند(ها   اطالعات آموزش-ب

 ) : 2-1بند (هاي پیش بینی شده   آموزش-1-ب

هاي مورد نياز و پيش بينـي شـده هريـك از كاركنـان بـر اسـاس        در اين بخش از خالصه شناسنامه آموزشي، آموزش  
 . گردد بندي زير شناسايي و در محل مربوط درج مي گردد و بر اساس طبقه شناسنامه آموزشي ثبت مي

هاي تخصصي آموزش  ها توسط كميته  اين آموزش هاي شغلي قرار دارند،       هاي الزامي كه در شرايط احراز رشته         آموزش -
 . شود تعيين مي

ها توسط واحدهاي اجرايي متناسب با نيازهاي شغل و شـاغل تعيـين و بـه     هاي كه براي هريك از پست  ساير آموزش  -
 . تصويب رسيده و توسط فرد گذرانده شده است

 هاي عمومي  آموزش-

 ) :2-2بند(هاي گذرانده شده   آموزش-2-ب
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هايي كه كاركنان در طول سنوات خـدمت خـود            هاي گذرانده شده، خالصه اطالعات مربوط به آموزش         خش آموزش در ب 
هاي مصوب گذرانده شـده توسـط كاركنـان را اعـم از          مسئولين آموزش، آموزش  . شود  گذرانند ثبت و نگهداري مي      مي

 . كنند اشد ثبت ميپيش بيني شده و يا نشده ب) ۲-۱(هاي موضوع بند  اينكه در فهرست آموزش

 ) :3بند( اطالعات مربوط به ابتکارات، پیشنهادات، تألیفات و تحقیقات -ج

 كاركنان كه داراي ابتكـار،   سازوكار اخذ گواهينامه بخشنامه نظام جامع آموزش كاركنان وزارت نيرو،     ) هـ(بر اساس بند    
و بهبود عملكرد فـردي و سـازماني شـده باشـد        وري كار      باشند كه موجب افزايش بهره     ۰۰۰پيشنهاد، تأليف و تحقيقي   

لذا در اين بخش از خالصـه شناسـنامه      . توانند از امتيازات تا معادل حداكثر دويست ساعت آموزش برخوردار شوند            مي
هاي غير آموزشي كه بر اساس دستورالعمل به تأييد كميته ذيربط رسـيده باشـد    اطالعات مربوط به آن دسته از فعاليت   

 . شود د و براي آن معادل ساعت آموزش در نظر گرفته ميگرد ثبت مي

 ) :4بند( بررسی نهایی -د

هـاي   جمـع سـاعات آمـوزش   . گيـرد  بندي ساعات آموزش صورت مي بررسي نهايي توسط مسئولين آموزش براي جمع      
ـ      ها در محل مربوط به خود ثبت مـي          گذرانده شده مربوط به هريك از انواع آموزش        ل سـاعات  گـرددو نهايتـاً حجـم ك

 .گردد هاي طي شده محاسبه و درج مي آموزش

 :  نظر واحد آموزش جهت صدور گواهینامه -هـ

هاي طي شده توسط فرد و مطابقت آن با شرايط  با بررسي تمامي آموزش ) يا مسئول ذيربط  (در اين بخش، واحد آموزش      
لي كه در بخشنامه نظـام جـامع آمـوزش          ها و مدرك و مقطع تحصي       اخذ گواهينامه از جمله تعداد ساعات، نوع آموزش       

ها تشـخيص داده و   كاركنان و دستورالعمل اجرايي آن ذكر شده است، صالحيت كاركنان را براي اخذ يكي از گواهينامه        
 . رساند به تأييد كميته نيروي انساني واحد سازماني مي

ك نسخه در اختيار واحد آموزش و يـك   نسخه در اختيار كاركنان، ي کشود، ي   خالصه شناسنامه در سه نسخه تهيه مي      
هر ساله واحد آموزش اطالعات جديد را بـه شناسـنامه وارد نمـوده و               . گيرد  نسخه در اختيار واحد امور اداري قرار مي       

فرم خالصه شناسنامه آموزشي، پس از تكميـل بـه   . نمايد همان اطالعات را در شناسنامه كاركنان و امور اداري ثبت مي 
هاي نوع دوم و اخذ تأييديه ارزش استخدامي آن به دفتـر        ستندات الزم جهت بررسي و صدور گواهينامه      انضمام كليه م  

 .آموزش وزارت نيرو ارسال خواهد شد
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 )4(یوست شماره پ
 فرم گواهینامه نوع اول و توضیحات مربوطه
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 :توضيحـات 
 . و يا مؤسسه مجری دوره درج می شودنام واحد، مرکز)  ۱(در قسمت 
 .کد دوره يا پودمان آموزشی درج می شود) ۲(در قسمت 
 .نام واحد سازمانی محل خدمت فرد درج می شود) ۳(در قسمت 
 .عنوان دوره يا پودمان آموزشی درج می شود) ۴(در قسمت 
 .درج می شودنام و نام خانوادگی معاون آموزشهای تخصصی واحد مجری دوره ) ۵(در قسمت 
 .عنوان پست سازمانی نوشته و امضاء می شود) ۶(در قسمت 
 .نام و نام خانوادگی رئيس واحد مجری نوشته می شود) ۷(در قسمت 
 .عنوان پست سازمانی وی نوشته و امضاء می شود) ۸(در قسمت 

ختيار واحد آموزش واحد سازمانی  نسخه اصلی گواهينامه در اختيار کارکنان و يک نسخه از تصوير آن نيز در ا               : ۱تذکر  
 .جهت درج در پرونده آموزشی فرد و نسخه ديگر در اختيار قسمت کارگزينی واحد سازمانی قرار می گيرد

شماره های درج شده در گواهينامه نوع اول صرفاً به منظور مشخص نمودن توضيحات به کار گرفتـه شـده در            : ۲تذکر  
 .ه های صادره توسط مراکز شماره های مزبور درج نمی گردداين صفحه است لذا در اصل گواهينام
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 بسمه تعالی
 

) .................................۱( 

 
 :گواهی می شود 

ــنامه         .....................................  ــماره شناسـ ــده شـ ــادره از . ...................دارنـ ــاغل در ............. ........صـ شـ

).......................۳( 

 ساعت .............. به مدت ....................... تا تاريخ ................... را از تاريخ ) ۴            ........................ (

 .با موفقيت به پايان رسانيده است................... و با کسب نمره 

.......) .......................................۵(    ) ..............................................۷( 

) ..............................................۶(    ) ..............................................۸( 

 
 
 

 دفتـر آمـوزش     –معاونت تحقيقات و منابع انسانی      ............... مورخ  ......... ................اين گواهينامه بر اساس مجوز شماره       
 .وزارت نيرو صادر گرديده است

 
 

 

 :شماره 
 :تاريـخ 

 )۲...... (......: ..........کد دوره يا پودمان 

 آقای
 خانم

 دوره
 ودمان آموزشیپ
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 بسمه تعالی
 

) .................................۱( 

 
 :گواهی می شود 

ــنامه         .....................................  ــماره شناسـ ــده شـ ــادره از . ...................دارنـ ــاغل در ..................... صـ شـ

).......................۳( 

 ساعت .............. به مدت ....................... تا تاريخ ................... را از تاريخ ) ۴            ........................ (

 .ه پايان رسانيده استبا موفقيت ب................... و با کسب نمره 

) ..............................................۵(    ) ..............................................۷( 

) ..............................................۶(    ) ..............................................۸( 

 
 
 

 دفتـر آمـوزش     –معاونت تحقيقات و منابع انسانی      ............... مورخ  .........................  مجوز شماره    اين گواهينامه بر اساس   
 .وزارت نيرو صادر گرديده است

 

 

 :شماره 
 :تاريـخ 

 )۲...... (......: ..........کد دوره يا پودمان 

 آقای
 خانم

 دوره
 پودمان آموزشی
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 )5(یوست شماره پ
 جدول خالصه شرایط و چگونگی محاسبه ساعات
 آموزشی جهت صدور گواهینامه هاي نوع دوم

 و فرم هاي گواهینامه نوع دوم
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خالصه شرايط و چگونگی محاسبه ساعات آموزشی جهت صدور گواهينامه های نـوع دوم بـه شـرح ذيـل                

 :است

 مهارتهـای اول و دوم و هفـتم   ۱۰/۴/۱۳۸۲ مـورخ  ۱۰/۵۰/۲۰۹۴۷ بخشنامه شماره ۴-۳-۱-۱ بر اساس بند   -
 .دوم اعمال خواهد شد الزامی بوده و در گواهينامه های نوع ۲۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰برای بخش های شغلی 

 دستورالعمل اجرايي نظام، دوره های توجيهی در گواهينامه هـای نـوع             ۵-۱-۲-۱ بند   ۲- بر اساس تبصره   -
دوم اعمال نخواهند شد و صرفاً فرد با گذراندن دوره های توجيهی از يک ماه پاداش حقـوق و مزايـا بهـره                       

 .مند خواهد شد
پست های مديريتی انتصاب شده اند در صورتی که آموزشـهای     که در    ۴۰۰۰۰ و   ۳۰۰۰۰ شاغلين بخش های     -

 اختصاصی را گذرانده باشند، با توجه به سطوح مديريتی بايستی آموزشهای الزامـی بخـش بهبـود            -شغلی
 .مديريت را جهت دريافت گواهينامه نوع دوم بگذرانند

ح تحقيقی در زمينه شـغل    جهت دريافت گواهينامه نوع دوم يک طر       ۴۰۰۰۰ و   ۳۰۰۰۰ شاغلين بخش شامل     -
 . ساعت ارائه خواهند نمود۱۰۰مورد تصدی به ارزش 

 سـاعت   ۲۰۰ ارائه پيشنهادهای جديد، ابتکارات، تأليف و ترجمه کتب و مقاالت و کارهای پژوهشی معادل                -
 . اختصاصی قابل محاسبه خواهد بود-آموزشی بر اساس دستورالعمل مربوطه به عنوان دوره های شغلی
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 گواهینامه مهارتـی

 
 : نظر به اينکه 

موفق به ................................ صادره از ........................ دارنده شماره شناسنامه         ..................................... 

هارتی بر اساس مقررات پيش بينی شـده   ساعت آموزش های مورد نياز برای اخذ گواهينامه م   ۱۲۰۰گذراندن  

در نظام جامع آموزش کارکنان شده اند ، اين گواهينامه که ارزش آن از نظر اسـتخدامی در شـرايط احـراز                   

 .کاردانی است ، به ايشان اعطاء می گردد............................ رشته شغلی 

 

 

 

 امضاء مراجع ذيربط

 
 
 
 
 
 

 

  .........................:شماره 
  ..........................:تاريخ 

 آقای
 خانم

  بسمه تعالی
 

 جای عکس
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 یتخصصـگواهینامه 

 
 : نظر به اينکه 

موفق به ................................ صادره از ........................ دارنده شماره شناسنامه         ..................................... 

 بر اسـاس مقـررات پـيش بينـی     تخصصی ساعت آموزش های مورد نياز برای اخذ گواهينامه     ۱۰۰۰گذراندن  

شده اند ، اين گواهينامـه کـه ارزش آن از نظـر اسـتخدامی در                دولت   نظام جامع آموزش کارکنان      شده در 

 .ی است ، به ايشان اعطاء می گرددشناسکار............................ شرايط احراز رشته شغلی 

 

 

 امضاء مراجع ذيربط

 
 
 
 
 
 
 

 

 ........ .................:شماره 
  ..........................:تاريخ 

 آقای
 خانم

  بسمه تعالی
 

 جای عکس
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  پژوهشی-تخصصیگواهینامه 

 
 : نظر به اينکه 

موفق به ................................ صادره از ........................ دارنده شماره شناسنامه      .....................................    

بـر اسـاس مقـررات     پژوهشی  -تخصصیاز برای اخذ گواهينامه     ـ ساعت آموزش های مورد ني     ۸۰۰گذراندن  

شـده انـد ، ايـن گواهينامـه کـه ارزش آن از نظـر            دولـت   ش کارکنان   پيش بينی شده در نظام جامع آموز      

است ، به ايشـان اعطـاء مـی          ارشد   یشناسکار............................ استخدامی در شرايط احراز رشته شغلی       

 .گردد

 

 

 امضاء مراجع ذيربط

 
 
 
 
 

 

  .........................:شماره 
  ..........................:تاريخ 

 آقای
 خانم

  بسمه تعالی
 

 جای عکس
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 )6(یوست شماره پ
 الگوها و ابزار ارزیابی و نظارت دوره هاي نظام

 سشنامه هاي ارزیابی جامع دوره هاي آموزشیپر •
 نظارت بر دوره هاي آموزش) سیاهه(چک لیست  •
 الگوي تدوین طرح هاي ارزشیابی آموزشی •
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 یپرسشنامه ارزیابی جامع دوره هاي آموزش
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 "پرسشنامه نظرسنجی از مدرسان دوره های کوتاه مدت" 
 ) :اختياری است ( م خانوادگی نام و نا

 :پاسخگوي محترم 
با سـالم، ضمن تشکـر از اينکه دقايقی از وقت ارزشمند خود را به تکميل اين پرسشنامه اختصاص مـی دهيـد، نظـر                       

 :گراميتان را به نکات زير جلب می کنيم 
 مرکـزی اسـت کـه در آن       آموزشی،نقاط قوت و ضعف دوره هاي       هدف از تهيه و کاربرد اين پرسشنامه پی بردن به            )۱

 کاربدی ارائه می شود، تا به ياری خداوند، در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قـوت آنهـا ،      -آموزشهای علمی 
از آنجا که پاسخ های فرد فرد شما، در استنباط و نتيجه گيری هايي که صـورت مـی گيـرد دارای                      . اهتمام نمائيم 

 .است با دقت و توجه کافی پاسخ ها را ارائه فرمائيداهميت فراوان می باشد، خواهشمند 
به هر صورت اطمينان داشته باشيد که پرسشنامه ها به . در نوشتن نام خود، کامالً مختار هستید همانطور که پيداست ، )۲

صورت گروهی مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد، پاسخ محرمانه تلقی شده و جر به جهـت اسـتخراج                  
 .و تدوين گزارش هيچگونه استفاده ديگری از آنها به عمل نخواهد آمدآماری 

در مقابل هر سؤال، چهار گزينه قرار دارد که هر يک دارای ارزش عددی متفاوت بـا گزينـه هـای ديگـر اسـت،                          )۳
خواهشمند است با مطالعه دقيق هر سؤال، يکی از گزينه های مورد نظر خـود را انتخـاب نمائيـد و در مقابـل آن                 

 .بزنيد(*) المت ع
را انتخاب کرديد، به شرح زير در مقابل آن عالمت ضـربدر  ) ۴(به عنوان نمونه اگر در مورد يکی از سؤاالت، گزينه         )۴

 :بزنيد 
 

۴ ۳ ۲ ۱ 
 ضعيف متوسط خوب خيلی خوب

*    
 

 . فرماييد را ارائهتوضیحات کاملدر صورتی که سؤاالت نيازمند توضيح بيشتر است در انتهای پرسشنامه ) ۴
 چگونگی طبقه بندي و تفسیر اعداد 

 امتيازی بوده و چگـونگی تعبيـر و تفسـير اعـداد          ۴در اين پرسشنامه ، مقياس درجه بندی و ارزش گذاری گزينه ها،             
 :مندرج در جداول به شرح زير می باشد 

مقادیر  ارزشها
 چگونگی تعبیر و تفسیر اعداد ریاضی

 :وفقيت و مستلزم تشويق به منظور مطلوب، الگوی م ۵/۳-۴ خيلی خوب
 ارتقاء و بهبود دائمی) ۲(حفظ وضع موجود  )۱(

رضايت بخش، ولی نيازمند اتخاذ تدابير الزم به منظور ارتقاء کمی و کيفی تا رسيدن به  ۵/۲-۴۹/۳ خوب
 سطح مطلوب

 و کيفیقابل قبول، اما مستلزم ايجاد تغييرات مقتضی، رفع عيوب و ارتقاء کمی  ۵/۱-۴۹/۲ متوسط
 غير قابل قبول، نيازمند بازنگری فوری جهت يافتن نقاط ضعف و مستلزم برنامه ريزی مجدد ۱-۴۹/۱ ضعيف
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  ارزیابی شرکت کنندگان در دوره توسط مدرسان-1
 گزینه ها

خیلی  سؤاالت ردیف
 ضعیف متوسط خوب خوب

     معلومات پيش نياز کارآموزان ۱
     ميزان يادگيری کارآموزان ۲
     ميزان پشتکار جهت انجام تکاليف يادگيری در کارآموزان ۳
     ميزان تمايل در ايجاد جو پرسش و پاسخ در کالس ۴
     ميزان رعايت شئونات اخالقی و اجتماعی در کالس ۵
نظير نظم و حضور بـه      (ميزان رعايت قوانين و مقررات آموزشی        ۶

 )موقع در کالس های درس
    

     نی کارآموزان از نظر تجربههمگو ۷
     همگونی کارآموزان از نظر زمينه شغلی ۸
     همگونی کارآموزان از نظر سن ۹

 
  ارزیابی کالس هاي درس توسط مدرسان-2

 سؤاالت ردیف گزینه ها
 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

تناسب فضـا و گنجـايش کـالس هـای درس نسـبت بـه تعـداد               ۱
 کارآموزان

    

     کيفيت نور، تهويه و تميزی کالس ها ۲
     آرامش نسبی محل تشکيل کالس ۳

 
  ارزیابی آزمایشگاه ها توسط مدرسان-3

 سؤاالت ردیف گزینه ها
 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

     نسبت به تعداد کارآموزانآزمايشگاه ها تناسب فضا و گنجايش  ۱
     به تعداد کارآموزانمقدار ابزار و تجهيزات الزم نسبت  ۲
زمان در نظر گرفته شده جهت اسـتفاده از آزمايشـگاه در طـول               ۳

 دوره
    

     ميزان رغبت و همکاری کارآموزان برای انجام آزمايش ها و تشريح آنها ۴
     تناسب تعداد مربيان نسبت به کارآموزان ۵
     ط کارآموزانميزان مطرح کردن سؤاالت در ارتباط با آزمايش ها توس ۶

 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ارزیابی کارگاه ها توسط مدرسان-4
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     ميزان فايده کارگاه ها برای فهم و به کارگيری آموزش ها ۱
     مقدار تجهيزات و وسايل نبت به تعداد کارآموزان ۲
کارگاهی نسـبت   تناسب ساعات در نظر گرفته شده برای آموزش          ۳

 به کل ساعات دوره
    

     ميزان رعايت نکات ايمنی در کارگاه ها توسط کارآموزان ۴
 

   ارزیابی مدرسان از برگزاري دوره هاي آموزشی در محل کار-5
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     ميزان جلوگيری از اتالف وقت ۱
      ذهابايجاد سولت در اياب و ۲
داشتن وقت کافی برای مطالعه و انجام تکـاليف توسـعه شـرکت              ۳

 کنندگان در دوره
    

     نحوه حضور به موقع و منظم در کالس ها ۴
     زمان تشکيل کالس ها ۵
افزايش ميزان يادگيری با توجه به ارايه مطالب تئوری و عملی در             ۶

 محيط کار
    

نابع مورد نياز برای مطالعه و بررسی در دسترسی به کتب و ديگر م ۷
 طی دوره آموزشی

    

     موافقت مديران و سرپرستان با شرکت در اين دوره های آموزشی ۸
 

  مدیریت مرکز آموزش خود را با توجه ه سطوح ذیل چگونه ازریابی می کنید؟-6
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     رياست مرکز ۱
      پژوهشی-معاومن آموزشی ۲
      فرهنگی–معاونت دانشجويي  ۳
     رؤسای بخش ها يا گروه های تخصصی ۴

 
 عملکرد کارکنان امور اداري و مالی مرکز آموزش توسط اساتید ارزیابی -7

 :توضيح
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  کلی مرکز آموزشی  توسط اساتید ارزیابی-8
 :توضيح

 
:  و پیشنهاد در زمینـه متغیرهـاي تأثیرگـذار در رونـد آمـوزش از قبیـل           خواهشمند است هرگونه انتقاد    -9

داریـد  ... سرفصل دوره ها، کاربردي یا تئوري بودن سرفصل دوره ها، تناسب دوره ها بـا نیازهـاي شـغل و          
 .مرقوم فرمایید

 
 

 :تاریخ تکمیل پرسشنامه          
 

 :ارزیابی شرکت کنندگان در دوره توسط مدرسان

 : کالس هاي درس توسط مدرسان ارزیابی

 :ارزیابی آزمایشگاه ها توسط مدرسان

 :ارزیابی کارگاه ها توسط مدرسان

 :ارزیابی مدرسان از برگزاري دوره هاي آموزشی در محل کار

 با تشکر            
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 "دوره های کوتاه مدتکارآموزان پرسشنامه نظرسنجی از " 
 ) :ت اختياری اس( نام و نام خانوادگی 

 :پاسخگوي محترم 
با سـالم، ضمن تشکـر از اينکه دقايقی از وقت ارزشمند خود را به تکميل اين پرسشنامه اختصاص مـی دهيـد، نظـر                       

 :گراميتان را به نکات زير جلب می کنيم 
ر آن  مرکـزی اسـت کـه د   نقاط قوت و ضعف دوره هاي آموزشی،هدف از تهيه و کاربرد اين پرسشنامه پی بردن بـه    )   ۱

 کاربدی ارائه می شود، تا به ياری خداوند، در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قـوت آنهـا ،      -آموزشهای علمی 
از آنجا که پاسخ های فرد فرد شما، در استنباط و نتيجه گيری هايي که صـورت مـی گيـرد دارای                      . اهتمام نمائيم 

 . پاسخ ها را ارائه فرمائيداهميت فراوان می باشد، خواهشمند است با دقت و توجه کافی
به هر صورت اطمينان داشته باشيد که پرسشنامه هـا          . در نوشتن نام خود، کامالً مختار هستید       همانطور که پيداست ،   )   ۲

به صورت گروهی مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد، پاسخ محرمانه تلقی شده و جر به جهت استخراج                   
 .گونه استفاده ديگری از آنها به عمل نخواهد آمدآماری و تدوين گزارش هيچ

در مقابل هر سؤال، چهار گزينه قرار دارد که هر يک دارای ارزش عددی متفـاوت بـا گزينـه هـای ديگـر اسـت،           )  ۳
خواهشمند است با مطالعه دقيق هر سؤال، يکی از گزينه های مورد نظر خـود را انتخـاب نمائيـد و در مقابـل آن                 

 .دبزني(*) عالمت 
را انتخاب کرديد، به شرح زير در مقابل آن عالمت ضـربدر         ) ۴(به عنوان نمونه اگر در مورد يکی از سؤاالت، گزينه           )  ۴

 :بزنيد 
 

۴ ۳ ۲ ۱ 
 ضعيف متوسط خوب خيلی خوب

*    
 

 . را ارائه فرماييدتوضیحات کاملدر صورتی که سؤاالت نيازمند توضيح بيشتر است در انتهای پرسشنامه ) ۴
 چگونگی طبقه بندي و تفسیر اعداد 

 امتيازی بوده و چگـونگی تعبيـر و تفسـير اعـداد          ۴در اين پرسشنامه ، مقياس درجه بندی و ارزش گذاری گزينه ها،             
 :مندرج در جداول به شرح زير می باشد 

مقادیر  ارزش ها
 ریاضی

 چگونگی تعبیر و تفسیر اعداد

 :مستلزم تشويق به منظور مطلوب، الگوی موفقيت و  ۵/۳-۴ خيلی خوب
 ارتقاء و بهبود دائمی) ۲(حفظ وضع موجود  )۱(

رضايت بخش، ولی نيازمند اتخاذ تدابير الزم به منظور ارتقاء کمی و کيفی تا رسيدن به  ۵/۲-۴۹/۳ خوب
 سطح مطلوب

 قابل قبول، اما مستلزم ايجاد تغييرات مقتضی، رفع عيوب و ارتقاء کمی و کيفی ۵/۱-۴۹/۲ متوسط
 غير قابل قبول، نيازمند بازنگری فوری جهت يافتن نقاط ضعف و مستلزم برنامه ريزی مجدد ۱-۴۹/۱ ضعيف
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 در دوره شرکت کنندگان توسط  ارزیابی مدرسان-1
 گزینه ها

 سؤاالت ردیف
 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

     ميزان تسلط مدرسان به موضوعات درسی ۱
     رسان در بيان و تفهيم مطالب درسیميزان توانايي و مهارت مد ۲
ميزان آشنايي مدرسان با صنعت آب و برق و تسـلط ايشـان بـر         ۳

 آموزشهای کاربردی
    

ايجاد عالقه و انگيزه توسط مدرسان به منظور شرکت در فعاليت            ۴
 های آموزشی

    

     شيوه پاسخگويي به سؤاالت کارآموزان و رفع اشکاالت آنها ۵
 و هماهنگی سؤاالت در امتحانات پايـان دوره بـا مطالـب      تناسب ۶

 تدريس شده
    

     ميزان انسجام و ارتباط منطقی در بيان مطالب و يا جزوات درسی ۷
     ميزان تسلط مدرسان به اداره کالس های درس ۸
     ميزان استفاده مؤثر و مطلوب از وقت کالس های درس ۹
قررات آموزشی مانند حضـور و غيـاب و    ميزان رعايت قوانين و م     ۱۰

 حضور منظم در کالس های درس
    

     رفتار اجتماعی مدرسان با کارآموزان و ايجاد احترام متقابل ۱۱
استفاده از وسايل کمـک آموزشـی ماننـد فيلم،اسـاليد،قطعات            ۱۲

 ...نمايشی و 
    

 
بـا  (دیر و تشویق می باشد  تقحیتهاي الزم جهت    خواهشمد است در کادر زیر نام یکی از اساتید که داراي صال           

 :را همراه با ویژگی هاي تدریس ایشان به اختصار ذکر فرمایید ) توجه به شاخص هاي جدول فوق
 :نام درس :نام استاد 

 :توضيحات 

 در صورت تمایل نام اساتیدي را که از نظر آموزشی داراي راندمان ضعیفی می باشند همراه با دالیل خود به                   
 :اختصار ذکر فرمایید 

 :نام درس :نام استاد 

 :توضیحات 
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  ارزیابی کالس هاي درس توسط شرکت کنندگان در دوره -2
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     تناسب فضا و گنجايش کالسهای درس نسبت به تعداد کارآموزان ۱
     کيفيت نور، تهويه و  تميزی کالس ها ۲
     آرامش نسبی محل تشکيل کالس ۳

  ارزیابی آزمایشگاه ها توسط شرکت کنندگان در دوره -3
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     وجود تجهيزات مناسب با دوره تخصصی ۱
     مقدار ابزار و تجهيزات الزم نسبت به تعداد کارآموزان ۲
     مايشگاه ها نسبت به تعداد کارآموزانتناسب فضا و گنجايش آز ۳
زمان در نظر گرفته شده جهت اسـتفاده از آزمايشـگاه در طـول               ۴

 دوره
    

     تناسب تعداد مربيان نسبت به کارآموزان ۵
     نحوه پاسخگويي به سؤاالت کارآموزان ۶

  ارزیابی کارگاه ها توسط شرکت کنندگان در دوره -4
 سؤاالت ردیف  هاگزینه

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     وجود تجهيزات مناسب با دوره تخصصی ۱
     تعداد کارآموزان نسبت به مقدار تجهيزات و وسايل ۲
     ميزان تسلط مربيان در عملی ساختن آموزش ها ۳
تناسب ساعات در نظر گرفته شده برای آموزش کارگاهی نسـبت            ۴

 به کل ساعات دوره
    

 یابی عملکرد مرکز در فراهم نمودن امکانات رفاهی و کمک آموزشی و نظم دوره ارز-5
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     منظم بودن شروع و خاتمه دوره ۱
     نظم در زمان تشکيل کالس ها در طول دوره ۲
ی در دسترسی به کتب و ديگر منابع مورد نياز برای مطالعه و بررس ۳

 طی دوره آموزشی
    

ارزيابی رستوران از لحاظ کيفيت و کميت غـذا و رعايـت اصـول               ۴
 بهداشتی

    

ارزيابی واحد انتشارات از لحـاظ کيفيـت و سـرعت تکثير،بهـای         ۵
 جزوات تکثير شده

    

     ايجاد سهولت در اياب و ذهاب ۶
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     ارزيابی خوابگاه و محل اسکان ۷
 یی دوره توسط شرکت کنندگان در دوره  ارزیابی محتوا-6

 سؤاالت ردیف گزینه ها
 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

     ...ميزان مفيد بودن دوره با توجه به هزينه ها، صرف منابع و  ۱
     تناسب آموزشهای دوره با نيازهای شغلی شما ۲
     تناسب مطالب تئوری و عملی در سرفصل مطالب دوره ۳
     بروز بودن آموزشها با علوم و تکنولوژی روزميزان  ۴
     تناسب زمان طول دوره با مطالب و سرفصل ها ۵
     تناسب آموزشهای دوره با مدرک و سابقه تحصيلی شما ۶
     تناسب آموزشهای دوره با دانش پايه و سطح توانائي يادگيری ۷
     تمايل به شرکت در دوره در صورت اختياری بودن ۸

  ارزیابی شرکت کنندگان در دوره از میزان همکاري شرکت متبوع-7
 سؤاالت ردیف گزینه ها

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب
     نحوه اطالع يافتن از برگزاری دوره ۱
     ميزان همکاری شرکت متبوع برای حضور کارآموزان در  دوره ۲
 انسـانی و    برخورد مديريت و مسئوالن آموزشـی از نظـر روابـط           ۳

 پيگيری امور
    

موافقت مديران و سرپرستان مستقيم با شرکت در اين دوره های            ۴
 آموزشی

    

 . خواهشمند است هرگونه انتقاد و پیشنهاد در زمینه متغیرهاي تأثیرگذار در روند آموزش دارید مرقوم فرمایید-8
 

 
 :تاریخ تکمیل پرسشنامه
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 نظارت بر دوره هاي آموزش) سیـاهه(چک لیست 
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 بسمه تعالی
 هاي آموزش نظارت بر دوره) سیاهه(چک لیست 

 : نام مركز آموزش 
 : كوتاه مدت    : بلند مدت     : نوع دوره 

 : محل برگزاري         : عنوان دوره 
 : تعداد دانشجو يا كارآموز دوره    : پايان   : آغاز   : زمان اجراي دوره 

 : تاريخ نظارت بر اجراي دوره      : نام خانوادگي مسئول دوره نام و 
 ) : ارزياب(نام و نام خانوادگي ناظر 

 

 توضیح انجام نشده انجام شده شرح فعالیت ردیف
    تشكيل پرونده آموزشي دوره  ۱
تهيه پرونـده آموزشي دانشجويان و يا كارآموزان و دريافت مدارك مورد نياز             ۲

 :شامل
 ز برگزاري دوره  مجو-
  فرم اطالعاتي مربوط به مشخصات دانشجويان و كارآموزان -
  فرم معرفي به دوره -
  برگه ثبت نام در دوره -
  ريز نمرات و كارنامه تحصيلي -
  گواهي پايان دوره -

   

    برگزاري دوره در مركز ) كالس(پيش بيني محل  ۳
    س درس آماده نمودن وسايل آموزشي مورد نياز كال ۴
    ها و مدرسين تدارك امكانات رفاهي و پذيرايي از شركت كنندگان در دوره ۵
هماهنگي قبلي با مدرسين درخصوص زمان اجراي دوره و يـا ارائـه دروس و                ۶

 محتواي مربوطه
   

    )افزار از قبيل جزوه، كتاب و نرم(تهيه منابع علمي مورد نياز  ۷
     و ارائه به مدرسين تهيه ليست حضور و غياب ۸
    ثبت اطالعات در ليست حضور و غياب توسط مدرس  ۹

توجيه شركت كنندگان در دوره درخصوص اهداف، محتوا، نحوه ارائه دروس و          ۱۰
 مقررات آموزشي توسط مسئول دوره 

   

    ارائه دروس توسط استاد بر اساس سيالبس  ۱۱
    )آزمون پيشرفت تحصيلي(ه برگزاري آزمون مياني و پايان دور ۱۲
    ارائه نتايج آزمون به اداره آموزش  ۱۳
    تهيه و صدور گواهينامه پايان دوره ۱۴
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 مصاحبه با شرکت کنندگان در دوره و اساتید و مسئولین مرکز 

، متناسـب    اظهارنظر در خصوص سيالبس و محتواي دروس از لحاظ نظم و انسجام دروني، ارتباط منطقي دروس دوره                 -
 ساعات نظري و علمي ـ كاربردي بودن دروس، دسترس به منابع علمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اظهار نظر درخصوص نحوه اجراي دوره و امكانات مورد نياز و آموزشي ـ رفاهي و خدماتي، شيوه تـدريس اسـاتيد و    -

  اجراي دوره تسلط بر موضوعات، فعاليت مسئولين و كاركنان مركز آموزش، نظم و فرهنگي در
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 ”نتایج بررسی نحوه اجراي دوره “ 

 مهمترين اطالعات جمع آوري شده 

۱. 
۲. 
۳. 
۴. 
۵. 
۶. 
۷. 
۸. 
۹. 

۱۰. 
 

 توصيه براي تصميم گيري 

۱. 
۲. 
۳. 
۴. 
۵. 
۶. 
۷. 
۸. 
۹. 

۱۰. 
 

  :  نام و نام خانوادگي تكميل كننده چك ليست   : تاريخ 
 :      امضاء        
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 : معرفی طرح و مشخصات ارایه دهنده طرح 
 
 

  :عنوان طرح ارزشیابی 
 
 

 : نام مؤسسه مجري طرح 
 
 

 :تاریخ تهیه طرح 
 
 

  :تاریخ تصویب طرح
 
 

 :محدوده زمانی و مکانی اجراي طرح 
 
 

 :مسئولیت تدوین و اجراي طرح 
 
 

 ) :صویب کنندگانت(تصویب کننده 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 ـ مقدمه 1

چرايي (با كليات طرح اعم از موضوع، ضرورت و اهميت    ) مسئول پروژه (آشنا نمودن خوانندگان و همكاران مجري طرح        
و رعايـت   ) ارزيابي آموزشي (تا موضوع موردنظر    ) آموزش(با رعايت تدوين از يك حوزه كلي        ) انجام ارزشيابي آموزشي  

 .  ساختاري مباحث در اين سير كلي به موضوع مورد نظرروابط منطقي و درون
 

 : پاسخ به سؤاالت 
 )شماي كلي طرح مشخص شده است؟(ـ فلسفه تدوين طرح ارزشيابي چيست؟ ۱
 ـ آيا محدوده كلي موضوع ارزشيابي معرفي شده است؟۲
 ـ آيا مسير حركت و روند كلي ارزيابي در مقدمه طرح آمده است؟۳
 
 اجراي طرح ارزشیابی ـ هدف و ضرورت 2

آيد و تصـميم گيرنـدگان يـا     منظور تشريح مقاصد يا نوع اطالعاتي است كه در صورت تدوين و اجراي طرح فراهم مي            
همچنـين بيـان مسـائل و مشـكالت،     . برنامه ريزان و مديران آموزشي را در اتخاذ تصميمات مناسب ياري خواهد نمود     

 .سازد م تغييرات احتمالي است كه ضرورت تدوين و اجراي طرح را آشكار ميها و كمبودها، انحرافات و لزو نارسائي
 

 : پاسخ به سؤاالت 
ـ مقصود يا هدف نهايي تدوين و اجراي ارزشيابي چيست؟ و در نهايت چه نوع اطالعـاتي از نظـام آموزشـي، بـراي چـه             ۱

 آيد؟ كساني و به چه منظوري فراهم مي
ها، انحرافات و يا تغييرات احتمالي در نظام آموزشي موجبات تدوين طرح ارزشيابي           ـ چه نوع مسائل و مشكالت، نارسائي      ۲

 تواند به سيستم آموزشي مدد رساند؟ را فراهم آورده است؟ و چگونه مي
 ـ چه چيز قرار است ارشيابي شود؟۳
 ـ چرا بايد ارزشيابي شود؟۴
 
 هاي طرح ارزیابی  ـ سؤاالت یا پرسش3

تهيه كننده طرح ارزيابي بايد سؤاالت مدنظر خـود و         . شود  هايي مطرح مي    سؤاالت يا پرسش  در ادامه طرح ارزيابي     
سـاير مراحـل   . تيم ارزياب را درج نمايد و مشخص كند كه طرح براي پاسخ گويي به چه سؤاالتي تهيه شده اسـت   

و روي نمونه طـرح اجـراء،   شود  ها، ابزار ساخته مي بر اساس پرسش. پذيرد هاي طرح تأثير مي ارزيابي نيز از پرسش  
 .سازد گيري طرح ارزيابي را مشخص مي بنابراين سؤاالت جهت. شود گيري مي تحليل و نتيجه

 
 : پاسخ به سؤاالت 

 ـ آيا سؤاالت ارزيابي به صورت واضح و روشن در طرح ارائه شده است؟۱
 ـ آيا از تكرار سؤاالت اجتناب شده است؟۲
 شود؟  شامل جنبه مهمي از نظام آموزشي ميـ آيا موضوعات مندرج در سؤاالت۳
 باشد؟ ـ آيا سؤاالت قابل سنجش و اندازه گيري و كمي سازي مي۴
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 باشد؟ ـ ايا سؤاالت با هم مرتبط و نامتناقض مي۵
 
 ـ تعریف و تبیین جامعه، نمونه و روش نمونه گیري 4

العاتي اعـم از مـديران و مسـئوالن امـور     شامل كليه منابع اط(تعيين دامنه و محدوده منابع جمع آوري اطالعات    
التحصـيالن يـا دانـش     آموزشي، اساتيد، مدرسان يا اعضاء هيأت علمي ـ صنعتي، دانشجويان، كـارآموزان، فـارغ   

اي از كليـه   و انتخـاب زيـر مجموعـه   ) ها  مديران صنعت و مديران آموزشي شركت     . آموختگان، شاغلين در صنعت   
 انساني، زمان و اعتبارات موجود به منظـور انجـام            ش مناسب يا بر اساس نيروي     منابع اطالعاتي تعريف شده به رو     

 .آزمون يا اجراي ابزار جمع آوري اطالعات مورد نياز
 

 : پاسخ به سؤاالت 
 ها در طرح كدامند؟ ـ كليه منابع اطالعاتي به منظور آزمون يا اجراي ابزار جمع آوري داده۱
مشـاركت خواهنـد   ) آزمون(در اجراي طرح ) چه تعداد، با چه تركيب و نسبتي(داميك  ـ از منابع اطالعاتي تعيين شده ك      ۲

 داشت؟
ـ نمونه يا زير مجموعه انتخاب شده از منابع اطالعاتي تعريف شده، چگونه انتخاب خواهد شد و آيـا روش برگزيـدن آن                     ۳

 باشد؟ صحيح مي
 
 ها آوري داده و یا ساخت ابزار جمع) گزینش(ـ انتخاب 5

باشـد كـه يـا        ر تعريف و تعيين دقيق ابزار جمع آوري اطالعات متناسب با اهداف طرح و منابع اطالعاتي مي                منظو
باشد و يا مستلزم طراحي مجدد يا اصالح و تكميل ابزار قبلي اسـت تـا    شامل ابزار موجود جمع آوري اطالعات مي     

به عنوان مثـال پرسشـنامه،   (ر طرح ارزشيابي مهمترين ابزار جمع آوري اطالعات د. منجر به نتايج مورد نظر گردد     
درج و همچنـين    ) هـا   هاي تحقيقاتي و روش استنتاج منطقي از داده         مصاحبه، مشاهده، چك ليست، آزمون، طرح     

از قبيل اعتبار (هاي رايج و فني    مراحل انتخاب، ساخت و اصالح آنها من جمله مراحل تكميل ابزار با توجه به شيوه              
هاي قابل توجه در ارزشيابي ابزار نحوه كاربرد آنهاسـت كـه ضـروري      از شاخص . اده خواهد شد  توضيح د ) و پايايي 

 .است طراح درخصوص آن توضيحات الزم را ارائه نمايد
 

 : پاسخ به سؤاالت 
 ) كافي است؟آيا ابزار معرفي شده؟ و ابزار معرفي شده(در طرح ارزشيابي كدامند؟ ) يا مهمترين آنها(آوري اطالعات  ـ ابزار جمع۱
 ـ آيا مراحل گزينش و ساخت ابزار به دقت توضيح داده شده است؟۲
 آوري اطالعات قابليت اعتماد كافي نسبت به حصول نتايج موردنظر را دارا است؟ ـ آيا ابزار جمع۳
 ـ آيا شرايط ويژه و نحوه اجراي ابزار ذكر شده است؟۴
 ار توضيح داده شده است؟ها در ابز هاي استنتاج نتايج از داده ـ آيا روش۵
 ـ آيا به اندازه كافي در خصوص كاربرد ابزار توضيح ارائه گرديده است؟۶
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 ها و استخراج نتایج ـ شیوه تجزیه و تحلیل داده6

گيري از آنها چه در قالب اعداد         ها و نتيجه    هاي تجزيه و تحليل داده      تشريح و ارائه توضيحات الزم درخصوص روش      
بنـدي و معنـادار    منظـور طبقـه  ( در قالب توصيف، تحليل و استنباط از اطالعات پس از پردازش آنها          و ارقام و چه   
هاي كمي و كيفي به همراه چگـونگي درج   در طرح ارزشيابي شيوه  .) باشد  هاي حاصل از اجراي ابزار مي       نمودن داده 

المقـدور     داده خواهـد شـد و حتـي        توضـيح ) خالصه، اصل، ضميمه گزارش، همراه با نمودار و غيره        (آنها در طرح    
بنـدي   بندي كلي موضوعي مربوط به اجزاء نظام آموزشي كه اطالعات در مورد آنها طبقه هاي آماري و دسته     شاخص

 .گردد درج خواهد گرديد و توصيف مي
 

 : پاسخ به سؤاالت 
 يده است؟در طرح ارزشيابي تدوين گرد) كمي و كيفي(هاي تجزيه و تحليل اطالعات  ـ آيا شيوه۱
 باشد؟ ها و مقاصي ارزيابي مي هاي تجزيه و تحليل متناسب با نوع داده ـ آيا شيوه۲
 ها متناسب با مخاطبين است؟ هاي تجزيه و تحليل داده ـ آيا روش۳
 
 ـ بودجه زمانی و مالی و همکاران طرح 7

پيش بيني و به منظـور اجـراي   باشد كه در طرح       منظور تبيين زمان اجراي هريك از مراحل ارزشيابي آموزشي مي         
زمان بندي اجرا و همكاران     . آنها فرد يا افراد مشخص با مسئول يا مجري طرح همكاري و مشاركت خواهند داشت              

المقدور در قالب جداول تقسيم شده به مقاطع زماني معين و مشخصات دقيق مشاركت كننـدگان در اجـراي           حتي
. اسـتفاده خواهـد شـد   ) هاي زماني نمودارهاي سري(هاي آماري  يوهطرح تنظيم خواهد شد و در صورت لزوم از ش        

 . هاي پيشنهادي براي هريك از مراحل طرح و ابزار طرح نيز قابل ذكر خواهد بود هزينه
 

 : پاسخ به سؤاالت 
 ـ آيا زمان اجراي هريك از مراحل ارزشيابي در طرح پيش بيني شده است؟۱
  طرح با مشخصات دقيق و نوع همكاري آنها با مجري تعيين گرديده است؟ـ آيا همكاران شركت كننده در اجراي۲
 باشد؟ بندي و همكاران متناسب با عنوان و اهداف طرح مي ـ آيا زمان۳
 هاي طرح به تفكيك مراحل ذكر شده است؟ ـ آيا هزينه۴
 هاي احتمالي درج شده است؟ ـ آيا هزينه اقالم مصرفي و مسافرت۵
 )به اندازه كافي خرد شده است؟(بندي طرح از دقت كافي برخوردار است؟  ودجهبندي و ب ـ آيا زمان۶
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  تعیین روش هاي گزارش دهی-8
همچنين تعيين مراجع دريافت کننده گزارش و نوع     ) شفاهی،مکتوب،خالصه،اصل(منظور تعريف و تعيين نوع گزارشات       

در واقع در ايـن بخـش نـوع گـزارش     . نظام آموزشی می باشدگزارش دريافتی با توجه به مشاغل يا پست سازمانی در          
 .حاصل از فرآيند مطالعه ارزشيابی متناسب با نياز افراد تعريف و تعيين می گردد

 :پاسخ به سؤاالت 
  آيا مخاطبان گزارش ارزشيابی در طرح مشخص شده اند؟-۱
  آيا روش های اشاعه نتايج طرح و انتشار آن لحاظ گرديده است؟-۲
 آيا در طرح ارزيابی انواع گزارشات مشخص گرديده است؟ -۳
  آيا گزارشات دريافتی مقامات مسئول در طرح پيش بينی شده است؟-۴
  آيا زمان ارائه گزارش ها در طرح مشخص شده است؟-۵
 

  ضمائم طرح-9
نابع علمی مورد استفاده، ، م)آزمون(در اين قسمت مجری کليه اسناد و مدارک مورد نياز از قبيل ابزار اندازه گيری 

 .برگه کنترل مراحل اجرای طرح را به طرح ارزيابی ضميمه می نمايد
 :پاسخ سؤال 

  آيا ضمائم اصلی از قبيل اصل ابزار ارزيابی به طرح اضافه شده است؟-
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