
 

 

27/03/1398  

 دارد
9875//98 

  مديران كل محترم آموزش فني وحرفه اي استانها 

  باسالم وتحيت  

سازمان با  معاونت آموزش 25/2/1398مورخ  5782/200/98ابالغيه شماره  حتراماً، با عنايت بها

جدول  29و با توجه به رديف » 1398هاي ارزيابي استان ها در سال  برنامه هاي ستادي و شاخص«عنوان 

، »شناسايي استعدادهاي برتر مهارتي و كارآفريني در مناطق روستايي و عشايري«، موضوع برنامه » ب«

  شود.  مي اجرا، ابالغبه پيوست دستورالعمل اجرائي مربوطه جهت 

خواهشمنداست دستور فرمائيد ضمن اجراي دقيق فرايندهاي اجرائي تعيين شده در دستورالعمل پيوست، 

 به صورت سه ماه يكبار به دفتر 7و  5شماره  هاي فرمكسل ادر قالب را گزارش اقدامات صورت گرفته 

  .فرمايندارسال  راهبري اجراي آموزش
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ری  م ر   قام 

پيش ازشناسايي نخبه، شناسايي اســتعداد برتــر را  م، ما مسئله شناسايي نخبه را داري

زمان تبديل به نخبـه خواهـد شــد؛ چــون هــر صــاحب اســتعداد داريــم كــه در طول 

شــود. پــس اول شناسايي  برتر كه نخبه نيست؛ به تـدريج بـه نخبــه تبــديل مــي

اسـتعداد برتـر اسـت، بعد مسـير ايـن صـاحب اسـتعداد برتـر بـه ســمت نخبـه شـدن، بعــد 

  ـع همــان نقطــه نخبــه شــدن است.رسيدن به نقطه ثمردهـي كـه در واقـ

  

  

  

  

  

   



  مقدمه 

مناطق محروم، كم برخوردار و مـرزي بـا    ساكنان روستاييان، عشاير، به آموزش هاي مهارتي ارايه توانمندسازي ودر راستاي 

دسـتورالعمل  در مناطق مذكور، شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي و كارآفريني و به منظور  رويكرد اشتغال پايدار،

ضـمن  كه است شرح زير تدوين شده است. اميد به شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر در زمينه كسب و كار و كارآفريني 

با ارايه خدمات آموزش تكميلي و زمينه سازي جهت نقش آفريني استعدادهاي شناسايي شـده در عرصـه    ،برنامه اجراي اين

  ر رشد و شكوفايي مناطق محروم و كم برخوردار كشور مفيد و موثر باشيم.اقتصاد و اجتماع، د

  اهداف  

در منـاطق محـروم و كـم برخـوردار و زمينـه سـازي جهـت         صاحبان استعدادهاي برتري شناسايي، هدايت و حمايت آموزش

  ملي  وان سرمايه هايرشد و بالندگي آنان به عن پرورش استعدادهاي برتر و سرآمد و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي

  

  نحوه شناسايي استعداد هاي برتر  مهارتي و كارآفريني در مناطق روستايي و عشايري  

سه استعدادهاي برتر كسب و كار و كارآفريني در مناطق محروم و كم برخوردار به طور كلي در و حمايت از فرايند شناسايي 

  :شود تعريف و اجرايي مي (فاز) مرحله

   فاز اول :  - 1

شناسايي استعدادهاي برتر در مرحله اول توسط مربيان دوره هاي آموزشي صورت مي پذيرد. در اين مرحله بـا توجـه    -1-1

هاي كارآموزان مطلع مـي باشـد بـه عنـوان      به اينكه مربي بيشترين ارتباط را با كارآموزان داشته و نسبتاً از روحيات و نگرش

بـا  پس از پايان دوره آموزشـي  مربي دوره آموزشي ر مطرح مي باشد. در اين مرحله عامل اصلي در شناسايي استعدادهاي برت

و نتـايج آزمونهـا    ،ظرفيـت و تمكـن مـالي    وضـعيت جسـماني،    ، تحصيالت دانشگاهيعلمي،  از لحاظ بررسي جميع شرايط

بـه   نوآوري در  فعاليت هاي دوره آموزشي، ايده پردازي، فعاليت گروهي، وقـت شناسـي، اعتمـاد    روحيهروحيات كارآموزان (

نفس، خطرپذيري، پشتكار و خستگي ناپذيري، استقالل در انجام وظايف محوله، و ...) مسـتعدترين فـرد دوره آموزشـي را از    

به رئيس مركز آمـوزش فنـي وحرفـه اي    موده و در منطقه محل سكونت شناسايي ن لحاظ امكان توسعه اشتغال و كارآفريني

 )1(در قالب فرم شماره . شهرستان مربوطه معرفي مي نمايد



ماه  سهبه صورت  2قالب فرم شماره را در (توسط مربيان)  رئيس مركز شهرستان موظف است فهرست معرفي شدگان- 1-2

  و رونوشتي از آن را براي اداره كل ارسال نمايد.اده و در اختيار كميته استعداد يابي مركز قرار دتهيه نموده يكبار 

هاي آموزش روستايي و عشايري  به ميزان تعداد دوره ،يك ها در فاز استانادارات كل آموزش فني و حرفه اي تعهدات -1-3

 موظف است  استاناي  . اداره كل آموزش فني و حرفهشده است پيش بيني تعهدات (پيوست)جدول مطابق  مي باشد كه

جهت اجرا به  تدوين و 3در قالب فرم شماره  هاي تابعه را مطابق حجم تعهدات استان، تعهدات مراكز آموزشي شهرستان

  نمايد.ابالغ  هاي مرتبط مراكز آموزشي شهرستان

  

   فاز دوم :  - 2

(توضيحات در  و كارآفريني يهاي برتر مهارت كميته شناسايي استعدادتوسط  1در اين مرحله افراد معرفي شده در فاز  -2-1

تعدادي از معرفي شدگان (مطابق تعهدات مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان مورد ارزيابي قرار گرفته و  آمده است) ادامه

بصورت سه ماه يكبار به اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان معرفي  4نفرات برگزيده مطابق فرم شماره فاز دوم) به عنوان 

  مي شوند.

جدول مطابق  مي باشد كه هاي عشايري هدف آموزش به ميزان تعداد روستاها و كانون 2ها در فاز تعهدات استان -2-2

مراكز آموزشي فاز دوم تعهدات  موظف است  استاناي  . اداره كل آموزش فني و حرفهتعهدات (پيوست) پيش بيني شده است

جهت اجرا به مراكز آموزشي  تدوين و 3در قالب فرم شماره  ،هاي تابعه را باتوجه به حجم تعهدات استان شهرستان

  نمايد.ابالغ  هاي مرتبط شهرستان

معاون  -2  رئيس مركز آموزشي شهرستان -1 :و كارآفريني شامل يهاي برتر مهارت اعضاي كميته شناسايي استعداد-2-3

يكي از مربيان خبره و  - 5    كارآفريني مركزمربي يك نفر  -4   كارشناس مشاوره و هدايت شغلي مركز -3  آموزش مركز

   مي باشد. فعال در بخش اقتصادي

  جايگزين مي شود. يكي ديگر از مربيان خبره و فعال در بخش اقتصاديتبصره: در صورت فقدان مربي كارآفريني در مركز 

   : شرح وظايف كميته استعداديابي مراكز -2-4

هاي استعداديابي، اجماع نظرات اعضاي كميته و  هاي كارآفريني، تست مصاحبه( مناسبروش يا اتخاذ الگو و  تدوين -2-4-1

  براي انتخاب كارآموزان برگزيده از بين استعدادهاي برتر معرفي شده توسط مربيان. ...)

وزش فني و به اداره كل آمو اعالم نتايج  تعيين شده و تنظيم گزارشات ارآموزان برگزيده از طريق الگويتعيين ك -2-4-2

  .4مطابق فرم شماره حرفه اي استان 



فاز هاي حمايتي مندرج در  قالب برنامه دربرگزيده  برتر استعدادهاياز  حمايت و شغلي هدايتريزي به منظور  برنامه -2-4-3

مطابق  استاناي  هاي صورت گرفته به اداره كل آموزش فني وحرفه و ارائه گزارش از اقدامات و حمايتاين دستورالعمل سوم 

  .6فرم شماره 

توسط مربيان آموزشي و رسيدگي به شكايات صورت گرفته  برتر هاياستعداد شناسايي فرايندهاي بر مستمر نظارت -2-4-4

  توسط كارآموزان.

اي استان موظف است فايل اكسل گزارش جمعبندي فهرست استعدادهاي برتر برگزيده  داره كل آموزش فني وحرفها -2-5

به دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان  5ماه يكبار درقالب فرم شماره  3كميته استعداديابي شهرستان را به صورت توسط 

  ارسال نمايد.

هاي صورت گرفته از  اي استان موظف است فايل اكسل گزارش جمعبندي حمايت اداره كل آموزش فني وحرفه -2-6

به دفتر  7قالب فرم شماره  ماه يكبار در 3استعداديابي شهرستان را به صورت استعدادهاي برتر برگزيده شده توسط كميته 

  راهبري اجراي آموزش سازمان ارسال نمايد.

  

  كارآموزان برگزيده مهارتي و كارآفريني حمايت از براي  پيشنهاديبرنامه هاي :  سوم فاز  - 3

كه  پيشنهاد شده استبه شرح ذيل هاي حمايتي ويژه استعدادهاي برتر برگزيده توسط كميته استعداديابي شهرستان  برنامه

  اي استان انجام مي شود. ها و با هدايت و حمايت اداره كل آموزش فني وحرفه توسط مراكز آموزشي شهرستان

 ادهاي برتر برگزيده استعدهاي مورد نياز  هاي تخصصي و تكميلي در حرفه برگزاري دوره -3-1

 متناسب با نياز استعدادهاي برتر برگزيده. هاي كسب و كار، كارآفريني، بازاريابي، برندينگ و ... برگزاري دوره -3-2

  آموزشي در مراكز آموزش فني وحرفه اي سراسر كشور و يا مركز تربيت مربي   هاي شركت در دورهاولويت  -3-3

  مربي حق التدريس  بعنوان اولويت در جذب  -3-4

  اولويت در جذب بعنوان سرباز مربي  -3-5

 همكاري به عنوان مربي برون سازماني (بدون هزينه) -3-6

  و ... تسهيالت مشاغل خانگي ،تسهيالت اشتغال روستايي دريافت اولويت در معرفي براي -3-7

  جهاني مهارت  اولويت در دعوت براي گزينش جهت شركت در مسابقات ملي و -3-8

  كارآفريني  هاي اولويت براي برگزاري استارت آپ -3-9

  عضويت در باشگاه نخبگان مهارتي  -3-10

   



  
  ها جدول تعهدات ادارات كل آموزش فني وحرفه اي استان
  1398در شناسايي استعدادهاي برتر مهارتي و كارآفريني در سال 

تعداد دوره روستايي و   نام استان  رديف
  1397عشايري سال 

تعداد روستاي هدف 
  1397آموزش در سال 

تعهد شناسايي  
استعدادهاي برتر در 

  فازاول (نفر )

تعهد شناسايي  
استعدادهاي برتر در فاز 

  دوم (نفر )
  90 224  22490 شرقي آذربايجان  1
  113 297  113 297 غربي آذربايجان  2
  43 70  43 70 اردبيل  3
  135 569  135 569 اصفهان  4
  21 59  5921 البرز  5
  58 134  58 134 ايالم  6
  95 231  95 231 بوشهر  7
  21 120  12021 تهران  8
  75 154  75 154 بختياري و چهارمحال  9
  76 148  76 148 جنوبي خراسان  10
  314 633  633314 رضوي خراسان  11
  43 79  43 79 شمالي خراسان  12
  122 258  122 258 خوزستان  13
  111 217  217111 زنجان  14
  47 110  47 110 سمنان  15
  83 249  83 249 بلوچستان و سيستان  16
  171 412  412171 فارس  17
  38 64  38 64 قزوين  18
  15 31  15 31 قم  19
  52 87  52 87 كردستان  20
  122 336  336122 كرمان  21
  51 101  51 101 كرمانشاه  22
  68 152  68 152 بويراحمد و كهگيلويه  23
  173 304  304173 گلستان  24
  40 138  40 138 گيالن  25
  47 186  47 186 لرستان  26
  170 273  273170 مازندران  27
  48 94  48 94 مركزي  28
  95 218  95 218 هرمزگان  29
  123 243  243123 همدان  30
  52 104  52 104 يزد  31

  
  
  



  معرفي مستعدترين فرد دوره آموزشي  - 1فرم شماره 
  عشايري از لحاظ امكان توسعه اشتغال و كارآفريني در مناطق روستايي و

  
  الف: مشخصات دوره آموزشي

ثبت در كد   كد استاندارد  عنوان دوره
شهرستان محل   تاريخ پايان دوره  تاريخ شروع دوره  پورتال

  برگزاري دوره

روستا/كانون 
عشايري برگزاري 

  دوره

              

  
  ب: مشخصات كارآموز معرفي شده

  محل سكونت   اطالعات شخصي

  كدملي  جنسيت  نام خانوادگي  نام  رديف
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  ج: امتيازات تعلق گرفته به كارآموز

 
 

كاراموز  تحصيالت
  امتياز) 10(حداكثر 

  ديپلم
  امتياز ) 1(

  فوق ديپلم
  امتياز ) 2(

  ليسانس
  امتياز )3(

  فوق ليسانس
  امتياز )4(

  دكتري
  امتياز )5(

تحصيالت مرتبط بودن 
  امتياز)5( با شغل

جمع 
  امتيازات

            

  وضعيت جسماني
  امتياز) 14(حداكثر 

  مناسب شغلكامال 
  امتياز ) 14(

  مناسبتا حدودي 
  امتياز) 7( 

  كمتر مناسب
  امتياز ) 3( 

  

      

  ظرفيت و تمكن مالي
  حداكثر

  امتياز) 16(

  فضا
  امتياز ) 4(

  امكانات و تجهيزات
  امتياز ) 4( 

  سابقه شغلي
  امتياز ) 4(

  سرمايه مالي
  امتياز ) 4(

  

        

هاي نتايج آزمون
 عملي كتبي و
  امتياز) 30(حداكثر 

  نمره آزمون كتبي
  امتياز) 10(

  نمره آزمون عملي
  امتياز ) 20(

  

    

  روحيات كارآموز
  امتياز) 30(حداكثر 
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    جمع كل امتيازات

  مربي آموزشي

 امضاء



  
  شناسايي شده در مناطق روستايي و عشايريفهرست استعدادهاي برتر گزارش  -2م شماره فر

  )1398ماهه سال   12ماهه / 9ماهه / 6ماهه / 3(  .........مركز آموزش فني وحرفه اي .....استان ............. شهرستان .............   

  حرفه آموزشي   محل سكونت  اطالعات شخصي

  كدملي  جنسيت  نام خانوادگي  نام  رديف

شماره 
  تماس
ثابت/ 
  همراه

ان
ست

هر
ش

  

ش
بخ

ان  
ست

ده
  

ستا
رو

  
عنوان حرفه 

  آموزشي
كد دوره در 

  پورتال

                        

                        

                        

 

  اطالعات اين فرم با توجه به اعالم نظر مربيان (براي هر دوره آموزش روستايي و عشايري يك كارآموز برتر) توسط رئيس محترم مركز
 اختيار كميته استعداديابي مركز قرار مي گيرد. معبندي و جهت اقدامات بعدي درج
  
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

  جدول تعهدات  مراكز آموزش فني وحرفه اي شهرستان ها  -3فرم شماره 
  1398كارآفريني در سال در شناسايي استعدادهاي برتر مهارتي و 

  

تعداد دوره روستايي و   مركز آموزشي شهرستاننام   رديف
  1397عشايري سال 

تعداد روستاي هدف 
  1397آموزش در سال 

تعهد شناسايي  
استعدادهاي برتر در 

  فازاول (نفر )

تعهد شناسايي  
استعدادهاي برتر در 

  فاز دوم (نفر )
            

            

            

            

            

 
  موزشي روستايي و آاطالعات اين فرم با توجه به نظر اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان و با توجه به شاخص هاي تعداد دوره هاي

   كز آموزشي شهرستان هاي مرتبط ابالغ مي شود.عشايري و تعداد روستاهاي هدف آموزش شهرستان مشخص شده و تعهدات به مرا
 



 

  برگزيده شده توسط كميته استعداد يابيبرتر مهارتي و كارآفريني استعداد هاي  -4فرم شماره 
  )1398 ماهه سال 12ماهه / 9ماهه / 6ماهه / 3(..........  .......مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان .

  
  محل سكونت  اطالعات شخصي

  عنوان حرفه آموزشي

ف
ردي

  

نام   نام
  شماره تماس  كدملي  جنسيت  خانوادگي

  ثابت/ همراه
  روستا  دهستان  بخش  شهرستان

                      

                      

                      
  
 .تعداد افراد معرفي شده در اين فرم برابر با تعهدات  اين فرم توسط اعضاي كميته استعداديابي شهرستان تدوين و امضا مي شود

 پيش بيني شده توسط اداره كل استان مي باشد.
  
  
  

------------------------------------------------------------------- -----------------------  
  

  هاي برتر مهارتي و كارآفريني در مناطق روستايي و عشايري  جمعبندي معرفي شدگان استعداد -5فرم شماره 
  )1398ماهه سال   12ماهه / 9ماهه / 6ماهه / 3(   ...........استان ...

  
  محل سكونت  اطالعات شخصي

  عنوان حرفه آموزشي
  كدملي  جنسيت  نام خانوادگي  نام  رديف

شماره 
  تماس
ثابت/ 
  همراه

  روستا  دهستان  بخش  شهرستان

                      
                      
                      

 

 تكميل و  هامراكز شهرستانواصله از  4پس از جمع بندي فرم هاي شماره  اين فرم توسط اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان و ،
تعداد افراد معرفي شده در اين فرم برابر  شود. سازمان ارسال مي دفتر راهبري اجراي آموزشبه در قالب فايل اكسل ماه يكبار 3بصورت 

 مي باشد. 2با تعهدات پيش بيني شده در فرم شماره 

  اعضاي كميته
 امضاء



 

مركز آموزش جدول حمايت هاي صورت گرفته از استعدادهاي مهارتي و كارآفريني روستايي و عشايري  -6فرم شماره 
  )1398ماهه سال   12ماهه / 9ماهه / 6ماهه / 3(فني و حرفه اي شهرستان ................ 

  
  توضيحات  نوع حمايت صورت گرفته  كد ملي  نام خانوادگي  نام  رديف

            

            

            

            

            

 
  در قالب فايل اكسل جهت جمعبندي به ماه يكبار 3، تكميل و بصورت مركز/شعبه  آموزش فني وحرفه اي شهرستاناين فرم توسط

  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ارسال مي شود.
  

---------------------------------------------------------------------  
  
  

اداره كل يني روستايي و عشايري هاي صورت گرفته از استعدادهاي مهارتي و كارآفر حمايت جمعبندي -7فرم شماره 
  )1398ماهه سال   12ماهه / 9ماهه / 6ماهه /3(آموزش فني و حرفه اي استان ...................

  
  توضيحات  نوع حمايت صورت گرفته  كد ملي  نام خانوادگي  نام  رديف

            

            

            

            

            

 
 اجراي به دفتر راهبريدر قالب فايل اكسل ماه يكبار 3، تكميل و بصورت اره كل آموزش فني وحرفه اي استاناين فرم توسط اد 

  اموزش ارسال مي شود.

  

 


	نامه ابلاغ استعدادیابی
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