


 اجـراي آموزشراهبري دفتر 
 جديدساختار و وظايف 

  گزارش فعـاليت ها 

روزه 100 برنامه هاي 

 استان ها  آموزشيارزيابي عملكرد 

انتظارات و تاكيدات 
 

 مركزتربيت مربي -1397ماه آذر -همايش مديران ستادي و استاني 



 ساختار و عناوين كلي فعاليتها به تفكيك گروه
 

 گروه آموزش پادگان وزندان

o  و محبوسين در ندامتگاههاامور آموزش زندانيان 

o  سربازان(امور آموزش كاركنان وظيفه  ( 

 گروه آموزش روستايي و عشايري

o  روستايي و محروممناطق امور آموزش ساكنين 

o  عشايري و مرزيمناطق ساكنين آموزش امور 

o  روستاييراهبري سامانه تقاضاسنجي 

 كار گروه پايش و تحليل اطالعات

o  در تدوين و امور مرتبط با برنامه هاي ساليانههمكاري 

o بررسي و تاييد قراردادهاي آموزشي مرتبط 

o  سامانه هاي آموزش موجود، آموزش ويژه و ( پيگيري امور پورتال آموزشي(... 



 عناوين كلي فعاليتهاي گروه هاي كاري دفتر
 

 گروه اشتغال و آموزش كارآفريني

o  طرح هاي اشتغال فراگير، كاج، تكاپو و ( امور  ارتباط آموزش و اشتغال( ... 

  o  كارآفرينيامور آموزش 

o  راهبردي و اولويت دارامور فناوريهاي 

 وه ارتباط با آموزشهاي رسميگر

o  آموزان و دانشجويانامور آموزش دانش 

o   فارغ التحصيالن دانشگاهيكارورزي امور 

o  در محيط كار واقعيامور آموزش 

 گروه آموزش اقشار خاص

o   معلولين امور آموزش 

  o                آموزش معتادين بهبود يافته و ساير اقشار آسيب پذيرامور 

o   ساكنان سكونتگاههاي غير رسمي و زنان سرپرست خانوارامور آموزش  



 روئوس عملكرد 

 دفتر راهبري

 اجراي آموزش

از ابتداي سال 

1397 

 و امور فناوري هاي راهبردي  يآموزش دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه

 پيگيري اجراي تفاهم نامه ها و قراردادهاي آموزشي

 )كد شناسه(بررسي  قراردادها و تفاهم نامه ها 

 تدوين دستورالعمل پيشنهادي تحليل و بررسي قوانين و

 پيگيري آموزش در مناطق عشايري و روستايي

 پيگيري آموزش هاي خاص و سيار شهري

 پيگيري آموزش در پادگان ها و يگان هاي نظامي

 پيگيري آموزش در زندان ها

 سايت دفتر -امور پورتال

 )به دفترنظارت،بهسازي و هدايت شغلي محول شد( پيگيري آموزش مراكز ثابت و شعب شهري 

 )به دفترنظارت،بهسازي و هدايت شغلي محول شد(پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و دبيرخانه اجرايي آن

 )به دفترآموزشگاههاي آزاد محول شد(آموزش در صنايع ، صنوف و بنگاههاي اقتصادي 

 كارآفريني و اشتغال



 )روزه 100(طرح ها و برنامه هاي ويژه دفتر راهبري اجراي آموزش
 

در تسهيل براي )استاندارد فاقد يا استاندارد از بخشي ( ويژه آموزي مهارت ضوابط تنظيم 

 آموزي مهارت متقاضيان فوري نيازهاي به پاسخگويي

فارغ التحصيالن كارورزي( فراگير اشتغال هاي طرح با مرتبط هاي آموزش اجراي پيگيري  

 و نفر15300 ميزان به واقعي كار محيط آموزش در آموزش ،نفر 20000 ميزان به دانشگاهي

  آموزش تقاسنجي سامانه( روستايي اشتغال و )نفر 29850 براي خانگي اشتغال با مرتبط آموزش

 )روستايي

دانشجويان شغلي مشاوره و مهارت آموزي توسعه مديريت مراكز طرح ابالغ و تدوين 

و سازي توانمند راستاي در سايرذينفعان با سازمان مشترك اقدام گزارش انتشار و تدوين  

 كارجويان اشتغالزايي



 )روزه 100(آموزشبرنامه هاي دفتر راهبري اجراي ساير 
 

 سربازان آزمون و آموزش براي آموزي مهارت قرارگاه با همكاري  پيگيري•

 معلوليت داراي كارآموزان اي حرفه و فني آموزش نظامنامه ابالغ و  تدوين•

 مرزي مناطق در اي حرفه و فني آموزش خدمات ارائه براي ريزي برنامه•

 )...و كارآفريني هاي دانشكده كارآفريني، جهاني ديدبان( كارآفريني با مرتبط هاي سازمان با تعامل•

  شركتهاي و رشد مراكز شعب و )انكوباتورها ( پروري زاد مراكز فعاليت و استقرار جهت ريزي برنامه•

   سازمان در بنيان دانش

 براي نياز مورد انساني منابع تربيت و تامين با مرتبط دستگاههاي و نهادها با تعامالت گسترش•

 كشور دار الويت و راهبردي فناوريهاي استقرار

   شركاء با همكاري  قراردادهاي و ها تفاهمنامه اهداف تحقق ارزيابي و شناسي آسيب بازبيني،•



 ارزيابي عملكرد كمي آموزش هاي دولتي

 ادارات كل آموزش فني و حرفه اي
   1397درشش ماهه اول سال 

 
 در حوزه هاي مرتبط با فعاليتها و برنامه هاي دفتر راهبري اجراي آموزش

 
 درصد تحقق عملكرد استانها

 .مالك عمل براي ارزيابي گزارش دوره هاي ثبت شده در پورتال سازمان مي باشد
 



 
 ساير انتظارات و تاكيدات دفتر راهبري اجراي آموزش از ادارات كل استان

   

 در و ثابت مراكز از خارج و سيار هاي آموزش به امكانات و ظرفيتها بيشتر تمركز و توجه•

 آموزي مهارت مشتريان و متقاضيان استقرار محل

 هاي برنامه استان، توسعه هاي استراتژي با هدف هاي گروه آموزش پيش از بيش انطباق•

 اي منطقه توسعه و آمايشي اسناد همچنين و اشتغالزايي

 جامعه پذير آسيب و حمايت نيازمند هاي گروه مهارتي آموزش براي ريزي برنامه•

  از قبل  ( ها تفاهمنامه انعقاد در متقاضيان، دقيق شناسايي و نيازسنجي مسئوليت واسپاري•

  از بعد آموختگان مهارت اشتغال تسهيلگري و حمايت تعهد ايجاد نيز و )آموزش اجراي

 همكاري طرف به آموزش

 



 
 انتظارات و تاكيدات دفتر راهبري اجراي آموزش از ادارات كل استان

   
 و 97 درسال مخدر مواد با مبارزه ستاد نامه تفاهم عضو دستگاههاي با منظم جلسات تشكيل•

 ماهه سه مقاطع در عملكرد گزارش موقع به ارسال

 تسريع و كارشناسي سطح در آموزش اجراي راهبري دفتر با تعامالت و ارتباطات تقويت•

   مكاتبات به پاسخگويي در



 خدايا چنان كن سرانجام كار  

 تو خشنود باشي و ما رستگار

 

 با آرزوي توفيق روزافزون
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