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 بسمه تعالي                                         
 مسأله محور آموزشي دوره هاي اجرايي شيوه نامه

 يزكرم تراظن تايه 6/6/91 خروم هسلج بوصم
 : مقدمه 

و با عنايت  سياست هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم رهبري اجراي برايزمينه سازي در راستاي 
طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش  مبني بر گسترش شايستگي حرفه اي از قانون برنامه پنجم توسعه 21 مادهبه 

شيوه نامه اجرايي براي دوره هاي  ،قدرت حل مساله و خالقيتبه انجام كار واقعي در محيط و به منظور باال بردن 
 .گردد ميتصويب زير هاي  گيژو ويبا اهداف آموزشي مساله محور 

 :اهداف -1ماده 

 .اي تحقق شعار هر ايراني يك مهارتحركت در راست -1-1
  .يري براي انجام كار و كارآفرينيتقويت شهامت و جسارت مسئوليت پذ -2-1
 .اعتماد به نفس و باور به توانايي هاي فرديارتقاء  -3-1
 .آفرينيو كار گروهيتقويت روحيه كار -4-1
  .باور و نياز جدي جامعهو تبديل آن به مهارت آموزي  فرهنگترويج  -5-1

 :ويژگي دوره ها -2ماده 

 .باشدمفهوم رقابت در دوره ها نهفته  -1-2
 .يا والدين آنها باشد مهارت آموزانء آرزوي ساخت و يا انجام اين موارد جز -2-2
 .موارد باشده شغلي نسبت به ساير مزيت اقتصادي مناسبي در آيندداراي   -3-2
 .شودباعث افزايش حس خودباوري  -4-2
 .ارتقاء دهدقدرت حل مساله را در افراد  -5-2

 :اجرا نحوه -3ماده 

 .مكان پذير خواهد بودا) آزاد كشور فني و حرفه اي هاي آموزشگاه( در بخش خصوصيصرفاً اجراي دوره ها  -1-3
اختصاصي منـدرج در دسـتورالعمل    دارا بودن شرايط عمومي و عالوه برهاي مساله محور مي بايست  مربيان دوره -2-3
هـاي ويـژه    در كالس ،88مصوب شهريور ماه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد جرائي آئين نامه ا

 .شركت نموده و گواهي مربوطه را دريافت نمايند ترتيب داده مي شودمركز تربيت مربي  توسط ركه بدين منظو



٢ 
 

 اداره آموزشـگاه هـاي فنـي و    هـاي اجرائـي نحـوه تاسـيس و     دسـتورالعمل  مقررات و ،اجراي دوره ها تابع ضوابط -3-3
 .اي آزاد مي باشد حرفه

از هيـات  نسبت به اخذ مجوز اجراي دوره هـا  مقررات  برابر ضوابط وآموزشگاه ها موظفند متناسب با نوع فعاليت  -4-3
 .اقدام نمايندنظارت استاني 

تعيـين نـرخ   دسـتورالعمل   بـا  مطـابق  و بسته هاي آموزشي مورد نياز دورهآموزش هر  هزينهو تعيين نرخ شهريه  -5-3
 .هيات نظارت مركزي مي باشد 14/6/1388شهريه كارآموزان آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب 

 .د شدهآموزش انجام خوامجريان برمبناي استانداردهاي رشته هاي مسأله محور توسط  آموزشي ايه بستهتهيه  -6-3
هـاي تحـويلي و اهـداف     كيفيت پـروژه و بر اساس ميزان پيشرفت مهارت آموزي و  توسط مربي ها دوره يارزشياب -7-3

بـه   بررسـي و  تـال ه در پورو با توجه به آمار ثبـت شـد   و گواهي حضور در دوره توسط آموزشگاه صادر گرفتهدوره انجام 
توسط دفتـر ارزشـيابي مهـارت تهيـه و ابـالغ       حضور در دوره بديهي است فرمت گواهي. رسيد تاييد مركز معين خواهد

 .خواهد شد
برابـر روال موجـود بررسـي و     تال آموزشي سازمان ثبـت و پور هاي آزاد در ساير رشته هاي آموزشگاه نظيرها  دوره -8-3

 .خواهند شد تائيد
    درخواسـت  بديهي است ايجاد رشته ها حسب ضرورت و نيز به  .دنزير مي باش موارددر مرحله اول دوره ها شامل  -9-3

 .قابل افزايش مي باشد ها استان

 پيش نياز عنوان تبليغاتي رديف

1 ICDL Kids ندارد 

 ندارد انيميشن 2

 ندارد زير دريايي مدل 3

 ندارد ربات جنگجو 4

 ربات جنگجو تعقيب خطربات  5

 ندارد كميكار 6

 ندارد گيوه بافي 7

 ندارد طراحي سايت و هك 8

 ندارد بورس و تجارت الكترونيك 9

 ندارد سازه هاي ماكاروني 10

 ندارد توليد قطعات پالستيكي 11

 ندارد اسباب بازي سازي 12
 

 
 

به تصويب هيات نظارت مركزي آموزشگاه هاي فني  6/6/1391تاريخ يك مقدمه و سه ماده در  با اين دستورالعمل
 .اجرا مي باشد تاريخ تصويب قابل و از هرسيداي آزاد  وحرفه


