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 مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها

 باسالم و تحیت

با عنایت لزوم ارتقاء انعطاف و چابکی مراکز دولتی در راستای تحقق راهبرد مدیریت محلی  احتراما،         

، ضمن تشکر از نظرات ارائه شده )در تقاضا محوری و مشتری مداریآموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر 

 دستورالعمل مهارت آموزی ویژه(، به پیوست 11/9/1397مورخ  32881/200/97به نامه پاسخ 

ابالغ  1397برای اجرای آزمایشی تا پایان سال )استقالل مراکز در برنامه ریزی و اجرای دوره های ویژه(، 

 می گردد.

برای انجام آن صورت راحل زیر است که شایسته است اقدام عاجل الزمه اجرای مهارت آموزی ویژه، اجرای م

 :گیرد

 درج امضای کلیه مربیان مرتبط فعال، روسای مراکز و نیز درج مهر مراکز: -1

موارد ذکر شده برای درج در ذیل گواهی حضور در دوره مهارت آموزی ویژه، می بایست در پورتال سازمان 

 ست.درج شود. این فرایند مستمر است و برای انجام آنها مسیرهای زیر ترسیم شده ا

 برای درج امضای مربیان مرتبط در پورتال، مسیر زیر در دسترس مربیان است:

 آپلود امضاء  < سامانه آموزش< ورود مربی به پورتال   <  منوی معاونت آموزش  

 برای تایید امضای مربیان مرتبط در پورتال، مسیر زیر در دسترس روسای مراکز است:

 معاونت آموزش < سامانه آموزش < بررسی امضاء مربیان ورود رییس مرکز به پورتال <   منوی

 برای درج امضای روسای مراکز و مهر مراکز در پورتال، مسیر زیر در دسترس روسای مراکز است:

ورود رییس مرکز به پورتال   <  منوی معاونت آموزش < سامانه آموزش< آپلود امضاء و مهر مرکز در قالب 

 یک فایل)تصویر(

مربیان منتخب به دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی به منظور تایید و ارائه دسترسی به معرفی ارشد  -2

 ایشان در سامانه:  

بدین منظور برای هرگروه درسی، از استان حداقل یکنفر و حداکثر دو نفر با رعایت و ذکرشایستگی های مطرح 

شغلی ملزم است حداکثر ظرف یک هفته کاری شده، به دفتر یادشده معرفی گردد. دفتر نظارت، بهسازی و هدایت 

دسترسی الزم را ایجاد نماید و در غیر  ،و درصورت تایید قرار داده افراد معرفی شده را مورد بررسی

 نماید. اعالماینصورت به استان دالیل عدم تایید را 

دتر امکان درج، بررسی و تبعا ادارات کل هرچقدر که در اجرای فرایندهای فوق الذکر تسریع نمایند، زو       

تایید محتوای دوره های ویژه مورد نیاز متقاضیان مهارت آموزی را خواهند داشت. پیشاپیش از جدیت همکاران 

 استانی کمال تشکر را دارد.

  


