
 بسمه تعالی

 ( 69در مقایسه با شش ماهه اول سال ) 69آموزش در صنایع استان تهران شش ماهه اول سال عملکرد 

 

 درصد تغییرات نسبت به دوره قبل 69ماه اول  9 69ماهه اول  9 معیار سنجش 

 + %311 )اول( 3 )آخر( 13 رتبه بندی سازمان عملکرد در کل کشورمجموع رتبه 

 شده توسط مربیان بخش دولتیدوره های اجرا 

 - %11 31 39 دولتی تعداد مربی فعال

 + %88 ساعت 96 ساعت 21 ماهیانهفعالیت میانگین 

 + %99 86 92 تعداد دوره

 + %92 3113 998 میزان نفر دوره

 + %91 91931 23936 میزان نفر ساعت

 دوره های اجرا شده توسط استادکاران مهارتی صنایع

 + %123 3993 289 دورهتعداد 

 + %111 19991 33186 میزان نفر دوره

 + %118 1339213 261911 میزان نفر ساعت

 + %111 8 دو تعداد تعداد مراکز جوارکارگاهی فعال

 + %99 19 13 تعداد تعداد صنایع تحت پوشش

 + %211 31 دو تعداد تعداد اتحادیه های تحت پوشش

 و شهرکهای صنعتی آموزش به شاغلین صنایع
 + %119 1392191 911118 نفر ساعت

 + %111 18123 33819 نفر دوره

 آموزش به شاغلین صنوف و اتحادیه ها
 + %111 11986 9619 نفرساعت

 + %311 191 391 نفر دوره

 

  امکان استنتاج بر مبنای تحلیل آماری در جهت کنترل و اصالح فرایند را فراهم می دارد. و آمار فوق بر اساس گزارش پورتال سازمان تدوین گردیده



 ارائه شده در صفحه قبلی آمارگزارش در سیاستهای ابالغی، بر اساس  واحد آموزش در صنایع میزان موفقیت

 نتیجه حاصله سیاست ابالغی ردیف

1 
تعهدات آموزش در صنایع و کسب کامل انجام 

 جایگاه مناسب در میان ادارات کل استانها 
 (59در شش ماهه اول  31)با توجه به کسب رتبه اخر 

 59ماهه اول به اولین استان در شش  59ارتقای رتبه آموزش در صنایع استان تهران از آخرین استان در شش ماهه اول  .1

به منظور تداوم،  هزارنفرساعتی، با بسترسازی مناسب و پایه ای 044رابر تعهد عملکرد بیش از دو میلیون نفرساعت در ب .2

 برابری تعهدات در سال آینده و ارتقای بودجه آموزشی استان تهران 9جهت افزایش ثبات و حفظ عملکرد فعلی

 استانهاادارات کل ، برای اولین بار در میان طی شش ماهانجام بیش از دو میلیون نفرساعت عملکرد  .3

2 

 ساماندهی مربیان صنایع به جهت ارتقای کارایی
بر اساس اقدام سازمان در خصوص حذف پورتال آموزش در 

کل  59صنایع و فعال نمودن آن در مراکز ثابت دولتی، در سال 
مربیان صنایع با صدور ابالغ به مراکز دولتی انتقال یافتند و 

 دارند.تحت نظارت رئیس مرکز در صنایع فعالیت 

 که نشان از پیشرفت باالی عملکرد مربیان دارد %88افزایش میانگین کارایی مربی به میزان 
دوره  ماین واحد در نظر گرفت لیستی از دور ههای قابل اجرا در صنایع توسط مراکز را تهیه و تماروند فعالیت مربیان: با حذف پورتال و انتقال مربیان به مراکز، 

مرکز می تواند های درخواستی را بر اساس منطقه جغرافیایی و توان اعالمی مرکز، به رئیس مرکز جهت صدور ابالغ و اجرا، ارجاع دهد که در این روش رئیس 
و فعالیت مربی در صنایع  در ضمن ساعت .استفاده نماید و مربی صنایع نیز مربی مرکز محسوب می شودو شیفت عصر  از تمامی مربیان خود در ساعات خالی

 گزارش می شود.در پایان هر ماه و نیز توسط مرکز کنترل حق التدریس و حضور و غیاب 

3 
 نیازسنجی آموزشی برای مربیان دولتی 

 بر اساس الگوی تقاضامحوری

 نسبت به مدت مشابه سال قبل %99میزانافزایش دوره های اجرایی توسط مربیان صنایع به 
و عدم امکان اجرای بسیاری از دوره های درخواستی به جهت عدم وجود مربی تهای آموزشی از این واحد می باشد افزایش بسیار باالی درخواسکه بیانگر 

 منطبق

 بازآموزی و ارتقای مهارت مربیان در صنایع 0
 نفردوره آموزش تخصصی در شرکتهای پارس خودرو، بوتان، فامکو، مگاموتور  144اجرای پایلوت 

 جهت بررسی و ارزیابی نتایج، به منظور اجرای طرح جامع ارتقای مهارت مربیان که بستر آن فراهم شده

 مجموعه های مرتبطنمودن و حذف بسیاری از موسسات و پیمانکاران و مجموعه های غیرمرتبط و اضافه  %96افزایش توسعه تعامالت آموزشی با صنایع استان 9

 با صنوف استانتوسعه تعامالت آموزشی  9
و افزایش حجم آموزش به شاغلین صنوف به میزان بیش از سه برابر نسبت به مدت اتحادیه  14اتحادیه به  دوافزایش تعامل از 

، صدور موافقت اصولی تاسیس تعامالت مناسب با اتاق اصناف و بازرگانی و اجرای مناسب تفاهمنامه اتاق اصناف ایران و مشابه سال قبل 

 ، اتاق اصنافازی، کباب و حلیم، الکترونیکاتحادیه های خرمذاکرات با ،و رکارگاهی اتحادیه مخابراتیمرکز جوا

6 
قراردادها و تفاهمنامه های  عقد و اجرای مناسب

در راستای سفارش محور نمودن آموزشها و استانی و کشوری

 افزایش درآمدزایی اداره کل

بخش زیادی از تفاهمنامه شرکت شهرکهای صنعتی و ایمیدرو با برآورد درآمدی  بیش از قرارداد اموزشی و اجرای  14عقد بیش از 

 سازمانبه شماره حساب اعالمی  میلیون تومان بر اساس مفاد تفاهمنامه و قرارداد 944

 المپیادهای آزاد مهارتی 8
که پس از بررسی مشاهدات و رایزنی جذب و هماهنگی و برنامه ریزی پایلوت سه المپیاد ازاد مهارتی ایران خودرو دیزل، گلدیران و سایپا 

 صنایع و اتحادیه ها، برنامه شش ماهه تقویم المپیادهای ازاد مهارتی را جهت اطالع و مراجعه عموم به انجام خواهیم رسانید.و جذب سایر 

 

  



 (69)شش ماهه دوم  اهداف و برنامه های آتی

 واحد آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

با استفاده  ،و صنوف آموزشهای مورد نیاز صنایع)از هشتصد هزار به سه میلیون نفر ساعت( و کمیت کشور(  ایع برترصن)بر مبنایتکنولوژی طراحی برنامه جامع ارتقای کیفیت – 1

استادکاران مهارتی و نخبگان صنایع و صنوف که این طرح به صورت ،بخش دولتی، آموزشگاههای آزاد توانمندبه کمک مربیان صنایع و صنوف از امکانات مراکز جوارکارگاهی و 

استادکاران فعال در صنایع برتر  معتبرترینز دون هزینه در تامین مربی، ا. الزم به توضیح است که این اداره کل بنتایج مناسبی را در بر داشته استپایلوت در حال اجراست و 

 وق العاده ای را در پی داشته است.استفاده نموده است که در تعدادی از بررسی های صورت گرفته رضایت ف شاغلجهت آموزش به متقاضیان  کشور

 میلیون نفر ساعت به جهت افزایش بودجه آموزشی استان با جذب استادکاران مهارتی و نخبگان صنایع  3هزار به  844افزایش تعهدات آموزش در صنایع استان تهران از  –2

، تقویم المپیادهای ازاد مهارتی و آندام می باشد که در برنامه جامعی در دست اق با توجه به بسترسازی و نیازسنجی صورت گرفته و تجربه سه المپیاد آزاد مهارتی برگزاری، –3

نجام است و نهایتا فرایندی جهت دستورالعمل اجرایی و کمیته مرتبط و نیز تعامل با نهادها و صنایع و صنوف جهت اخذ تسهیالت و امکانات مناسب برای نفرات برتر در حال ا

تعدادی از رشته های المپیاد ملی دست بررسی و تدوین و پیشنهاد است و عالوه بر این تعامالتی جهت واگذاری ارتی در حفظ و ادامه همکاری نفرات برتر به عنوان نخبگان مه

 پرورش آنها و اماده سازی جهت کسب رتبهمهارت به اتحادیه های کشوری تحت پوشش اتاق بازرگانی و تعاون انجام شده تا تحت نظارت این اداره کل به جذب استعدادها و 

 های برتر کشوری و نهایتا حمایت های مختلف از این افراد بپردازند.

صنایع و صنوف در بحث کارورزی، برنامه جامعی برای  توانایی هاینفر دوره آموزش به مربیان در صنایع و نیز شناسایی بسیاری از  144با توجه به تجربه اجرای بیش از  –0

 در دست تدوین است.و کارگاههای آموزشی تکنولوژی های جدید بازآموزی مربیان در محیط واقعی کار 

 ( جهت استفاده مربیان و کاراموزان و شاغلین مرتبط صنایع و صنوفبا صنایع و صنوف برترسمینارهای آموزشی )هر ماه یک سمینار مشترک  تقویمتدوین   - 9

برگزاری دوره های  ز کارگاههای خالی مراکز دولتی و یا، با تجهیلبین و متقاضیان بیکار و شاغلوطتدوین تقویم دورههای آموزشی صنایع و صنوف جهت ثبت نام کلیه دا –9

 آموزش در محیط واقعی کار )استادشاگردی نوین(و یا  مشترک با کارگاههای مراکز دولتی

جذب مربی ندارد در حالی که امکان اجرای همین دوره برای موضوع دارای اهمیت بسیار باالیی می باشد زیرا در بسیاری از رشته ها این سازمان امکان تجهیز کارگاه و  این

 می باشد. ریزی و اقدام در این مقوله توافقات زیادی صورت گرفته که در حال برنامه متقاضیان با کمک صنایع و صنوف، بدون هزینه ممکن است.

یار قرار دادن آن در ایام تامین کارگاه عملی بر اساس استانداردهای سازمان در محیط واقعی کار صنایع و صنوف و یا کارگاههای عملی و مراکز جوارکارگاهی و در اخت– 6

 می باشد. )در حال حاضر سه کارگاه در مرحله نهایی می باشد(پیشنهادی جهت برگزاری آزمون در رشته هایی که این سازمان فاقد کارگاه و مرکز آزمون 



کارگاههای  مراکز جوارکارگاهی جهت ارسال تجهیزات بروز صنعت مرتبط با امکان برگزاری دوره آموزشی برای مربیان مربوطه )در حال حاضر در بخش تجهیزتفاهم با  – 8

 (ای تاسیسات هماهنگی اولیه انجام شده استومکانیک هماهنگی صورت گرفته و در جهت تجهیز کارگاههات

شکیل کمیته آموزش در تقویت و توسعه کمیته های آموزشی استان از جمله کمیته آموزش اصناف، کمیته آموزش شهرکهای صنعتی، کمیته آموزش مراکز جوارکارگاهی، و ت – 5

ه و افزایش ظرفیت آموزشی واحد آموزش در صنایع  اداره کل با حضور نمایندگان مربیان فعال در صنایع، روسای مراکز، آموزشگاههای ازاد و مسئولین مرتبط جهت توسع

 صنایع

در ابتدا اهداف بلند مدت بر اساس سیاستهای ابالغی مدیرکل محترم تبیین گردید، سپس اهداف کوتاه مدت برای ح است که در مدت نه ماهه فعالیت اینجانب، یالزم به توض

گزارشات اماری پیوسته و تحلیل آن، فرایندهای موجود بر اساس  .طراحی و به اجرا در آمدند ،اهداف فرایندهای اجرایی جهت اقدام و رسیدن به پس از آنکنترل پیشرفت و 

سال گذشته تحوالت  9اشند ولی مناسب و قابل قبول بوده و در مقایسه با که اکثر فرایندها شاید ایده آل نببازطراحی و اصالح و نهایتا پس از اخرین بررسی مشخص گردید 

 جاد نموده اند.مناسبی را ای

پیاده اقدامات مذکور می باشد و در فاز بعدی تصمیم بر ایجاد کمیته های خبرگان جهت پس از یک دوره تامین مقدمات کار و اجرای امور زیربنایی، اکنون زمان مشاهده نتایح 

از  %29پس از رسیدن به سطح مطلوب )تحت پوشش قرار دادن بیش از نهایتا و که موجب تحولی بزرگ خواهد شد می باشددر این واحد بهبود مستمر فرایندها  سازی سیستم

 .)نظام تطبیقی( می باشدت به اجرای فاز سوم نوبآموزش شاغلین استان(، 

بمنظور بررسی میزان  مذکوربرنامه های از نتایج اجرای پایلوت آمار مستند و تحلیالت اماری  در ابتدا ،قبل از ارائه برنامه های پیشنهادی آینده در این گزارش سعی بر آن شد که

 .تقدیم حضور گردد آناجرایی بودن 

 با تجدید احترام

  وزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران(م)مسئول آ جواد روان بخش



 اسامی مراکز ثابت فعال در آموزش به صنایع و صنوف 

 آموزش دیده یه تفر دوره از طریق مربیان دولتیبه ترتیب تعداد شاغلین 

 

 بهارستان شهریار ورامین دو شهید سهی کهریزک 9 اسالمشهر 32 شهر قدس مشیریه 6 شهید مطهری 9 نام مرکز

 2 2 9 1 8 9 33 9 39 تعداد دوره

 21 99 99 99 88 86 311 312 112 نفر دوره

 

 

 ینفر دوره آموزشفعال در آموزش به صنایع و صنوف به ترتیب مراکز آموزشی 
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 ساعت( -)بر اساس نفر ساله آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران 9گزارش عملکرد 

 

 مجموع عملکرد آموزش به شاغلین صنوف آموزش به شاغلین صنایع سال

61 318692 19229 146,421 

61 998899 192192 843,239 
62 916991 119698 746,510 
69 3169391 32898 1,410,051 

 2,178,142 11986 1392191 69شش ماهه اول 
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