
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکردگزارش 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

 استان تهران   
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 1400عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران بر اساس سند برنامه اجرایی 

 عنوان برنامه ردیف 
واحد  

 سنجش

حجم 

 برنامه

 )یکساله( 

عملکرد  

 برنامه

درصد 

 پیشرفت 

 

1 
تهیه بانک اطالعات آۀزمونگران و اجرای  

 دوره های آموزشی سنجش مهارت 

بسته نرم 

 افزاری 
1 1 100 

2 
چاپ گواهینامه ها بر اساس برنامه زمان 

 بندی شده 

تعداد  

 گواهی نامه 
83495 90890 108 

3 
تدوین دستورالعمل توسعه و ایجاد مراکز  

 کارگاه سنجش استان/ 
 100 کارگاه 8 1 دستورالعمل 

4 
برگزاری کارگاه آموزشی و تربیت مربیان به  

 عنوان آزمونگر 
 97.33 292 300 نفر

5 
غنی سازی و ارتقای کیفی پروژهای آزمون  

 عملی 
 165 50 30 پروژه 

 257 5140 2000 سئوال  تهیه طراحی و ممیزی سئواالت کتبی  6

7 
آزمونهای کتبی بصورت کاغذی و  اجرای 

 الکترونیکی 
 93.49 201327 215334 نفر

 119 205154 172267 نفر اجرای آزمون های عملی  8

9 
نظارت بر فرآیند سنجش و صالحیت حرفه  

 ای استان ها
 111 200 180 نفر روزانه 

 400 کارگاه8 2 کارگاه توسعه و ایجاد کارگاه های سنجش 10

 88 8 9 کد حرفه تدوین سند حرفه تهیه و   11

 100 1 1 مقاله  تهیه و تدوین مقاالت علمی و پژوهشی  12

 100 1 1 گزارش  گزارش تحلیلی آماری  13
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 150 6 4 منبع  تهیه و تدوین منابع آموزشی  14

 100 1 1 سند  تدوین سند توسعه مهارت استان  15

16 

توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی با 

برگزاری مسابقات مهارتی)برنامه اجرائی  

 نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت(

 

 3 رویداد 

 3هر 

رویداد 

 9)مرکز 

 دی(

100 

17 

وسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی با  

برگزاری مسابقات مهارتی)برنامه اجرائی  

 مسابقات آزاد مهارت 

 3 رویداد 

سایپا آتش  

نشانی،ایران  

خودرو  

 لجستیک  

100 

 80 183 229 کارگاه پایش و ارتقاء بهره وری کارگاههای آموزشی  18

19 
 اعتبار سنجی مراکز  

 آموزش فنی و حرفه ای دولتی)ارزیابی فنی( 
 100 22 22 مرکز

20 
 ابزار  نیازسنجی تجهیزات، 

 و مواد مصرفی آموزش بخش دولتی 
 100 229 229 کارگاه

 - - 378938 ساعت  -نفر اموزش دوگانه  21

 - - 11 کارگاه کارآفرینی مهارت بنیان  22

 32 1829 5740 نفر رهگیری اشتغال مهارت آموختگان  23

24 
شغلی به  -ارائه مشاوره هدایت آموزشی

 عموم جامعه 
 مشاوره -نفر

5270 4892 88 

 93 3219 4306 مشاوره -نفر ارائه مشاوره اختصاصی کارآموزان  25

26 
 توسعه کمی مراکز کارآموزی 

 جوار کارگاهی و بین کارگاهی 
 54 100 186 مرکز

 100 4 4 تفاهم نامه  توسعه مشارکت های برون سازمانی 27

 214  50 14 مرکز ایجاد مراکز سنجش جوارصنایع  28

 100 1 1 دپارتمان  راه اندازی دپارتمان تخصصی  42
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 عملکرد آموزشی براساس گروه هدف 

 تعهد یکساله)نفر ساعت(  گروه های هدف ردیف 
عملکرد  

 )نفرساعت( 

درصد 

 پیشرفت 

 141 201662 142399 دانشجویان  1

 46 18000 38500 دانش آموزان  2

 62 944864 1500486 سربازان وظیفه  3

 357 944864 264578 زندانیان  4

 32 19010 57811 افراد دارای معلولیت  5

 68 56103 81779 زنان سرپرست خانوار  6

7 

آسیب دیدگان 

اجتماعی)خانواده  

 )اعتیادآسیب دیده از 

91030 25591 28 

 72 103505 142135 معتادین بهبود یافته  8

9 
ساکنین مناطق  

 روستائی 
397635 103099 25 

 10 2000 19687 عشایر  10

11 
ساکنین سکونتگاه 

 غیر رسمی 
42587 26085 61 

12 

دانش آموختگان و  

فارغ التحصیالن  

 دانشگاهی

35000 15830 45 

13 
مشموالن بیمه  

 بیکاری 
8400 6000 71 
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14 
شاغلین بنگاه  

 اقتصادی 
232650 56692 24 

 22 18831 84000 زنان خانه دار  15

16 
پناهندگان و اتباع  

 خارجی 
8400 0 0 

 38 10334 26667 کودکان کار و خیابان 17

18 

مهارت آموزی در 

محیط واقعی کار  

متقاضیان مهارت 

 آموزی 

162606 125669 77 

19 

مهارت آموزی در 

محیط واقعی کار  

 سربازان وظیفه 

94854 1700677 1792 

20 

مهارت آموزی در 

محیط واقعی کار  

 زندانیان 

13551 52359 386 

21 
مراکز جوار کارگاهی  

 و ضمن کار 
915446 172744 18 

22 
متقاضیان مهارت 

 آموزی 
1716869 1475362 85 

23 
آموزشگاههای فنی و  

 حرفه ای آزاد 
24607004 27354025.2 111 

 108.95 33433306 30684074 جمع کل 
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مجموع تعهدات آموزشی دولتی در  

 مراکز آموزشی 

آموزشی مراکز  مجموع عملکرد

 در بخش دولتی مراکز 
 درصد تحقق 

4,926,255 4,807,554 97.5 

 

اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی با استتفاده از سترمایه های انستانی در اختیار و دانش و تجربه کارشتناستان و 

مربیان توانمند و خبره  در مراکز آموزش دولتی ،تمامی کوشتش خود را در راستتای  نیل به اهداف ستازمانی که همانا 

رضتایتمندی مشتتریان ستازمان و متقاضتیان فراگیری مهارت در بخش دولتی ستازمان آموزش فنی و حرفه ای ارتقای  

کشتور استت  بکار گرفته  و با انجام برنامه ریزی های آموزشتی الزم در مراکز آموزشتی توانستته به تعهدات آموزشتی  

  .درصد عمل نماید 97.5بخش دولتی  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


