
  شرح وظايف مديريت مشاوره و هدايت آموزشي
 

 هدايت آموزشي صحيح و كمك به مهارت آمـوزان فنـي و حرفـه اي بـراي                  ،برنامه ريزي به منظور مشاوره     -
 به منظور انتخاب و تصدي  مشاغل مفيـد متناسـب بـا بـازار كـار و                   ها ي آموزشي مربوطه    گذراندن سر فصل  

  پايداري در آن 
  نيازهـا و   ‘  توانـايي هـا و نيازهـاي فـرد بـا امكانـات               ،ور تطـابق اسـتعدادها و عالئـق          برنامه ريزي به منظ    -

  فرصت هاي بالقوه و بالفعل جامعه 
 برنامه ريزي به منظور كمك به مراجعين جهت حل مـشكل يـا مـشكالت شـغلي خـود و ايجـاد و تقويـت                          -

  ايت شغلي آنها  و در نهايت رض، موفقيت ، انگيزش ، توفيقات شغلي اعم از سازگاري 
 برنامه ريزي به منظور فراهم نمودن زمينه رشد شخصيت جويندگان كار و تقويت روحيه اعتماد بـه نفـس و                     -

  خود اتكايي در آنها 
   برنامه ريزي به منظور هدايت و معرفي افراد آموزش ديده به موسسات كاريابي -
 و خصوصي در زمينه تامين و آموزش نيـروي          هاي دولتي   برنامه ريزي به منظور كمك به كارفرمايان بخش        -

  انساني متعهد و متخصص 
 برنامه ريزي به منظور شناسايي افراد خالق و عالقمند جهت هدايت به سـمت كـارآفريني و خلـق مـشاغل                     -

  جديد 
هاي كلي مرتبط با مشاوره و هدايت شغلي مراكز مجري وفق ضوابط               برنامه ريزي به منظور تعيين سياست      -

  ن سازما
هـاي   هـاي اشـتغال زا در بخـش         شـغلي  طـرح     – برنامه ريزي به منظور اجراي مشاوره و هدايت آموزشي           -

  هاي ذيربط  مختلف با هماهنگي بخش
 شـغلي   – بررسي و تدوين الگوهاي مناسـب مـشاوره و هـدايت آموزشـي               ، برنامه ريزي به منظور شناسايي       -

  ص در راستاي دستيابي به شغل مورد عالقه جهت هدايت صحيح مخاطبين به فراگيري مهارتي خا
 شغلي  قبل از اقدام به آمـوزش   –اتخاذ الزم جهت تدبير مخاطبين جوياي كار به مشاوره و هدايت آموزشي              -

  ها  به منظور هدفمند نمودن آموزش
 شغلي قبل و بعد از      –برنامه ريزي به منظور بررسي و تحليل پيامدهاي حاصل از مشاوره و هدايت آموزشي                -

  و تاثير آن در  احراز شغل توسط مهارت آموزان  آموزش 
 مراكز آموزشي و نيز وزارتخانه هاي تخصصي بـه          ،ها برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباط با ساير سازمان         -

  وزش  شغلي  در قبل و بعد از آم–جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در زمينه مشاوره و هدايت آموزشي 
هاي اجرايي و راهكارهاي توسعه و گسترش كمي و كيفـي            شناسايي اسناد و قوانين موضوعه تعيين سياست       -

  فعاليت مشاوره و هدايت آموزشي شغلي در مراكز آموزش فني و حرفه اي و ادارات كل استانها 
هـاي   آموزان در بخش   شغلي مهارت    –تجزيه و تحليل آمار و اطالعات در زمينه مشاوره و هدايت آموزشي              -

  مختلف جهت ايجاد بانك اطالعات در اين زمينه 
 شغلي مراكز آموزشي سازمان آموزش فني و        –كاربردي نمودن تحقيقات و مطالعات مشاوره و هدايت آموزشي          

  به اهداف و ماموريت هاي سازمان حرفه اي كشور جهت نيل 



 هدف انتقال تجـارب موفـق مـشاوره و هـدايت          شغلي با  –بررسي تطبيقي بخش مشاوره و هدايت آموزشي         -
   شغلي ساير كشورها به سازمان –آموزشي 

اي ذيربط در امر برنامه ريزي و سياست گـذاري در بحـث مـشاوره و                ه  گسترش و تحكيم ارتباط با دستگاه      -
  ها در اين مهم به مخاطبان   شغلي جهت بهبود پيگير روش–هدايت آموزشي 

 شـغلي و نظـارت بـر نحـوه و           – هاي مربوط به فرايند مشاوره و هـدايت آموزشـي             تنظيم و  تصويب برنامه     -
  تخصيص بودجه مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي مربوطه

مـشاوره و    تنظيم خط مشي و برنامه ريزي مناسب جهت استفاده هرچه بهتر از امكانـات آموزشـي از روش                      -
   شغلي –هدايت آموزشي 

هـاي   ذيـربط بمنظـور تعيـين سياسـت       هـاي    اي كارشناسي با همكاري بخش     تشكيل هسته ها و كميته ه      -
 اجرايي


