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بسمه تعالی

شیوه نامه اجرایی

تفاهمنامه همکاري بین سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و دانشگاه فرهنگیان

مقدمه:

ها، ضرورتپدیدهدرتنوعوپیچیدگیافزایشعلم،شتابانسرعتچندجانبه،جهانیتحوالتوتغییر
استخواهان معلمی21قرن آموزش و پرورشداده است.افزایشآموزشینظامهايدرراتوانمندسازيوآموزش

فرداکالس آموزشیقدیمیوهاي سنتیآموختهبانمیتواندامروزمعلم.باشدبرخوردارچندسویهتوانمنديازکه
طریقازمعلمان آینده،ايحرفهو توانمندسازيتربیتمتولیفرهنگیاندانشگاهاینکهبهتوجهکند. باراهبريرا

و لحاظ آنها در آیندهاندازچشمدرتوانمندسازيهايمؤلفهشناساییاست،دانشجومعلمان،آموزشوپذیرش
در این خصوص وجود دارد، برآورده کند.کهراانتظاراتیتواندهاي آموزشی دانشجومعلمان میبرنامه

باهمکاري همنامهبه انعقاد یک تفامبادرت13/2/1399در تاریخ در همین راستا، دانشگاه فرهنگیان 
هاي ریزي و اجراي دورهبرنامهطراحی، نمود که در آن سازوکارهاي الزم براي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 

آموزي و تأسیس و اداره مراکز مدیریت مهارت«بر اساس دستورالعمل اجرایی آموزي ویژه دانشجومعلمان مهارت
مورخ 18958/200/98(موضوع بخشنامه شماره )» TMCدر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مشاوره شغلی

از آنجا که مبناي است. واقع شدهتوافق بینی و مورد پیشاي کشور) سازمان آموزش فنی و حرفه28/5/1398
حاضر با هدف تشریح یوه نامه شاي دانشجومعلمان، دستورالعمل مذکور می باشد، عمل در توسعه مهارتهاي حرفه

شود:همخوان نمودن آن با شرایط خاص دانشجومعلمان تدوین و ابالغ میو

الزامات قانونی:

دستی، بر توانمندسازي معلمان تأکید شده است. در همین راستا، در دانشگاه فرهنگیان، بهالدر اسناد با
سند راهبردي )،1390(ویژه سند تحول بنیادین دستی، بهالعنوان متولی تربیت نیروي انسانی، بر اساس اسناد با
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و اساسنامۀ دانشگاه، اهداف و راهبردهاي مبتنی بر )1395(1404انداز دانشگاه فرهنگیان در افق چشم
هاي آموزشی دانشجومعلمان بر حرفۀ معلمی متمرکز شــده اي، محوریت برنامهتوانمندسازي و بالندگی حرفه

نامه شماره تصویب9برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران، ماده 4(ت) ماده همچنین بر پایه بند.اســت
طرح «و » برنامه اشتغال فراگیر«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص 31/3/1396مورخ 37597

امه هفتاد نتصویب10، موضوع بند »التحصیالن دانشگاهی با رویکرد اشتغالتوانمندسازي مهارتی دانشجویان و فارغ
آموختگان اي دانشجویان و دانشهاي حرفه، بر توسعه مهارت3/9/1393و یکمین جلسه شوراي عالی اشتغال مورخ 

دانشگاهی تأکید شده است.

اهداف:

پیگیري می شود، به شرح زیر می باشد:نامهشیوهاجراي این دراهدافی که 

اي دانشجومعلمان در حوزه فناوریهاي نرم هاي حرفهتوسعه مهارت-1

اي دانشجومعلمان در حوزه فناوریهاي اطالعات هاي حرفهتوسعه مهارت-2

اي دانشجومعلمان در حوزه فناوریهاي سختهاي حرفهتوسعه مهارت-3

اجراء:شیوه

و اداره مراکز تأسیس«شیوه اجراي تفاهمنامه منعقده، به جز در موارد زیر، بر پایه دستورالعمل اجرایی 
(موضوع بخشنامه شماره )»TMCآموزي و مشاوره شغلی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مدیریت مهارت

باشد:میاي کشور) سازمان آموزش فنی و حرفه28/5/1398مورخ 18958/200/98

گیان می باشد که دستورالعمل): منظور واحد استانی دانشگاه فرهن1ماده 3تعریف دانشگاه (موضوع بند -1
چندین واحد یا پردیس دانشگاهی دیگر را در استان تحت پوشش خود دارد.

گیر مرکز بوده دستورالعمل): رکن هدایتگر و تصمیم1ماده 11تعریف شوراي راهبري مرکز (موضوع بند -2
باشد:و متشکل از اعضاء زیر می

به عنوان رئیس شورامعاون آموزش اداره کل یا رئیس مرکز مسئول شهرستان -1-2
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مدیر استانی دانشگاه یا معاون هماهنگی ایشان-2-2
اي آزاد استانهاي فنی و حرفههاي صنفی کارفرمایی آموزشگاهنماینده کانون انجمن-3-2
هاي دانشجویی دانشگاهنماینده شوراي صنفی دانشجویان یا تشکل-4-2
مدیر اجرایی مرکز به عنوان دبیر شورا-5-2

) و به تبع آن شوراي راهبري TMCآموزي و مشاوره شغلی (: بر پایه تعاریف فوق، مرکز مدیریت مهارت1ره تبص
هاي مرکز، تنها در واحدهاي استانی دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده و دامنه اجرایی آن، کلیه واحدها و پردیس

دهد.میدانشگاهی دانشگاه فرهنگیان در استان را پوشش

باشد.نمینبوده فلذا الزامی دستورالعمل، اقدامی متصور 2ماده 3و 2و 1هاي در خصوص بند-3
دستورالعمل، ترجیحاً مدیر اجرایی مرکز از بین کارکنان دانشگاه انتخاب 2ماده 2در خصوص تبصره -4

شود.
نامه شیوههاي پیوست این دستورالعمل، الزم است نیازسنجی مهارتی از بین رشته3ماده 1در خصوص بند -5

انجام شود.
دستورالعمل، با توجه به شاغل محسوب شدن دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، 3ماده 2در خصوص بند - 6

باشد.اقدامی الزم نمی
الزحمه به مدیر اجرایی مرکز، اگر چه از دستورالعمل، پرداخت حق5بخش ب ماده 6در ارتباط با بند -7

باشد.، بالمانع میو با رعایت اصل صرفه جوییمرکزشوراي راهبري با نظرکارکنان دانشگاه باشد نیز 

آموزي، برابر ضوابط و مقررات مربوطه، به هاي مهارتنام و شهریه دورههاي مربوط به ثبت: پرداخت هزینه2تبصره 
باشد.عهده دانشجومعلمان متقاضی می

ریزي اي برنامهآموزي، الزم است به گونهمهارتهاي استقبال دانشجومعلمان از دورهافزایش به منظور : 3تبصره 
.محقق شودانشرایط دانشجومعلمرعایت و هاحداقل هزینهها با شود که اجراي دوره

آموزي و مشاوره آموزي مرکز مدیریت مهارتمهارتهاي ها در دورهشرکت دانشجویان سایر دانشگاه: 4تبصره 
باشد.بالمانع میدانشگاه مقرراتضوابط و ، با رعایت )TMCشغلی (
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هاي قابل اجراء:عناوین دوره

در حوزه فناوریهاي نرم: -1
:باشدمیزیرقابل اجراء در حوزه فناوریهاي نرم به شرح آموزي مهارتهاي عناوین دوره

زمان استاندارد کد استانداردآموزيمهارتنام دوره ردیف
آموزشی (ساعت)

235104900220هدایت شغلیمشاوره وبکارگیري 1
24224099000001180تسهیلگري 2
213230630670001101کارآفرینی روستایی3
52492045001006143آماده شدن براي راه اندازي کسب و کار نوآورانه4
52492045001008166بهبود کسب و کار نوآورانه5
52492045001009156توسعه کسب و کار نوآورانه6
52492045001007159راه اندازي کسب و کار نوآورانه7

شناسایی اصول راه اندازي کسب و کارهاي متوسط و 8
SME(52492045001002120(کوچک

524920450010051100سطح کامل)(KABکارافرینی با رویکرد 9
52492045001004150سطح تکمیلی)(KABکارآفرینی با رویکرد 10
52492045001003150سطح مقدماتی)(KABکارآفرینی با رویکرد 11
SYB24314045001003150کارآفرینی12
12123043003004143تکنیکهاي مدیریت و رهبري13
12124043003001160مدیریت رفتار سازمانی14
12123043003002148مدیریت عمومی15
32303047002001190سبک زندگی طبیعی و سبز16
23204049002000140آزمونگر17
33333049000001145آمادگی شغلی18
235140490010061120آموزش حقوق شهروندي19
23514049001001290پداگوژي 20

تربیت مربی خالقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان 21
263540490020021101(سطح پیشرفته)

مربی خالقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان تربیت 22
26354049002001171(سطح مقدماتی)

26414049003002140تهیه و تدوین پروپوزال23
24234049001001151خالقیت و نو آوري در محیط کار24
334330490030001169دستیار پژوهشگر25
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235140490010021100سخنرانی حرفه اي26
235140490010001155کارشناس آموزش27
341130490020001151الیحه نویس قضایی28
23204049002001150مدیریت بر حوزه آزمون29
234240490010002200مربی مهد کودك30
23514049001007150مشاوره و هدایت آموزشی31
213241070070001100دهیارمحیط زیست32
42252073001003156بکارگیري زبان بدن در بر قراري ارتباط 33
26324073000002124بکارگیري مهارت جامع برقراري ارتباط 34
42252073001001126بکارگیري مهارتهاي زندگی35
264240730020011128خبرنگاري رسا محله36
26324073000001140کار گروهی 37
51132055010007180طراحی بسته سفربرنامه ریزي و38
511320550010001108راهنماي گردشگري سالمت39
511320550150001120راهنماي محلی بومی40
33393055001001143کارآفرینی در گردشگري41
333930550010001141مدیر تور42
21414037006007194برنامه ریزي پروژه43
333930370000011117ورود به بازار کارآمادگی 44
SWOT24214037001002137برنامه ریزي استراتژیک با روش 45
21414037012004140تهیه و تدوین طرح کسب و کار46

در حوزه فناوریهاي اطالعات: -2
:باشدمیزیرقابل اجراء در حوزه فناوریهاي اطالعات به شرح آموزي مهارتهاي عناوین دوره

زمان استانداردکد استاندارد آموزيمهارتنام دوره ردیف
آموزشی (ساعت)

SPSS33143043000001172تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار 1
MATLAB311330050040001170تحلیلگر داده با نرم افزار 2
Indesign73212017001001185صفحه آرایی با نرم افزار 3
73212073013002160بکارگیري سواد فضاي مجازي4
12213053005001164بازاریابی الکترونیکی5
6Microsoft Access 201625213053104004170
7Microsoft Excel 201635113053104002160
8Microsoft Power Point 201621662053104003150
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9Microsoft Word 201635113053104001150
E-Citizen(73212053013001180(استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی 10
125114053073001124درجه SPSSاستفاده از نرم افزار 11

MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه 12
125114053079001124درجه 

MS-PROJECTاستفاده از نرم افزار کنترل پروژه 13
225114053078001124درجه 

225114053074001124درجه SPSSاستفاده ازنرم افزار 14
351230530020001100اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی 15
25294053059001164آماده سازي امنیت 16
25294053059002164آماده سازي و تست نفوذ در شبکه 17
12213053005000176بازاریابی فروشگاه مجازي18
351230530460001100تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 19
Lap Top(35123053047000195(تعمیرکار لپ تاپ20
Camtasia Studio25134053062001148تولید محتواي آموزشی با 21
Storyline732120530180001110تولید و محتوا با نرم افزار 22
25114053090002155روش تحقیق در شبکه هاي اجتماعی 23
E-Citizen(73212053013001180(شهروند الکترونیکی 24

Androidکاربري 25
35123053103010148تلفن ها و سایر دستگاههاي هوشمند)(

Photoshop73212053016000190کارور 26
351130531240001100کارور پیشرفته اینترنت27
35113053124001160کارور شبکه اینترنت28
13302053140001130مدیریت وبالگ29
13303053151001164مدیریت آموزش الکترونیکی30
41102053001001122مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه31
35113053103006134مهارت هاي زندگی آنالین 32
35124053059025164نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز33
Ulead Video Studio21664053120001180ویرایش حرفه اي ویدئو با 34

MSPبرنامه ریزي و کنترل پروژه با نرم افزار 35
(Microsoft Project)

21414037006008140

طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار36
3DMAXو رندرگیري با پالگینVRay

34323030008005175
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در حوزه فناوریهاي سخت: -3
باشد:میزیرقابل اجراء در حوزه فناوریهاي سخت به شرح آموزي مهارتهاي عناوین دوره

زمان استانداردکد استانداردآموزيمهارتنام دوره ردیف
آموزشی (ساعت)

742120030190002162تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه1
742120030230001185تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه2
611320630230002170تولید کننده ورمی کمپوست 3
61132061062001167پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل4
61132061015017178پیوند زن درختان باغی5
611320610220001106تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر6
611320610150001116باغبان7
612320630590001200پرورش دهنده زنبور عسل8
611120620210001114زراعت کار 9
611320620050001115پرورش دهنده قارچ خوراکی 10

سیم کشی و عیب یابی مدارهاي پایه ساختمان11
74112005001001164(ویژه برقکاران تجربی ساختمان)

31133005006008148طراحی سیستم هاي تولید برق خورشیدي12
CCTV74212003005000164نصب سیستم هاي دوربین مدار بسته 13
541120470020001150امدادگر حوادث14
32573047007002119عملیات کمک هاي اولیهانجام 15
712720090080001210تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی16

سرویس و نگهداري و تعمیر پکیج شوفاژ دیواري گازي  17
71262009001001148(ویژه شرکت ایران رادیاتور)

712720090050001160کارور تاسیسات برودتی و گرمایی 18
712620090010031100راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازينصب، 19
815320510030001120تعمیرکار لباس20
72312001003005130کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار21
73142077010000190معرق کار کاشی و سرامیک22
2731720770090001136معرق منبت کار صدف و چوب درجه 23
2731720190250001112معرق کاري چوب(بدون قالب) درجه 24
75122068004006196تخمیر نان و تولید مخمر25
81832068000003165بسته بندي مواد غذایی26
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75142068001001136تهیه انواع ترشی و مرباي خانگی27
75142068003002172تولید خانگی میوه هاي خشک28
751320680020001106تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري (پنیر)29
751320680030001132تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري (ماست)30
313130070010011100نصب پانلهاي خورشیدي31
214341070010001120طراح فضاي سبز32
343130830050001168عکاس خبري33
51132055001001145گردشگريامدادگري تورهاي 34
611121050850002200تولید کننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی35
741120300010001137برقکار ساختمان 36
34313083003000170عکاس عمومی(آنالوگ)37
234240830010001174مربی نقاشی کودك38

تواند ) دانشگاه میTMCدر صورت نیاز، شوراي راهبري مرکز مدیریت مهارت آموزي و مشاوره شغلی (:5تبصره
(از طریق اقدام نماید.،هاي فوق نیستکه در فهرستآموزي هاي مهارتدیگر دورهو تصویب نسبت به تعریف 

) http://rpc.irantvto.irدرس به آ"سامانه ملی استاندارد مهارت"مراجعه به فهرست استانداردهاي موجود در 
تأسیس و اداره مراکز «دستورالعمل اجرایی 1پیوست شماره 2بند 1همچنین در این راستا توجه به تبصره 

برداري مبنی بر امکان بهره)»TMCآموزي و مشاوره شغلی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مدیریت مهارت
باشد.کید میآموزي ویژه، مورد تأهاي مهارتاز ظرفیت دوره

و مهیا بودن شرایط بنا به انتخاب خود : هر دانشجومعلم الزم است حداقل یک مهارت از هر فناوري را 6تبصره 
بگیرد. فرا اجراي آن، 


