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دارد

مديران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها

رئیس محترم مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

                                                                      مهم و حاِئز اهمیت
با سالم و احترام

در راستای ارتقاء شأن و منزلت حرفهای مربیان، هویت بخشی و افزایش سطح توانمندی مربیان شاغل در سازمان و با 
عنایت به ضرورت ساماندهی مربیان و صدور ID کارت برای این عزیزان و ایجاد ظرفیت های جدید مربیگری، به پیوست 
طرح "ساماندهی مربیان بخش خصوصی و دولتی سازمان با صدور ID کارت" پس از بهره برداری از نظرات صاحبنظران و 
متخصصین ستاد و استانها، ارسال می گردد. اهم موضوعات مطروحه در طرح پیوست، به شرح ذیل است که ضرورت دارد 
مدیرکل محترم استان که مسئولیت اجرای صحیح آن را بر عهده دارد، با نظارت و کنترل جدی نسبت به تحقق کامل مفاد 

آن اطمینان حاصل نماید.

ID کارت، کدکاربری است که بصورت الکترونیکی و یا کاغذی توسط مرکز تربیت مربی به منظور شناسایی، سطح  -۱

بندی ، بهره مندی از خدمات و مزایای مدنظر جهت مربیان در چهار سطح تعیین شده صادر می گردد.

این طرح شامل کلیه مربیان با وضعیت استخدامی رسمی، پیمانی، حق التدریس، تابع قانون کار، قراردادی، درون و  -۲

برون سازمانی و مربیان فعال در آموزشگاههای آزاد، استادکاران و کارشناسان و صاحبنظران صنایع و صنوف (مشاغل 

آزاد) که تمایل دارند صالحیت های آنها برای مربیگری سنجیده شده و ID کارت مربیگری رادریافت نمایند.  

بازه زمانی اجرای فاز های طرح براساس برنامه ریزی مرکز تربیت مربی اطالع رسانی خواهد شد و بکار گیری مربی  -۳

از سال۱۴۰۲ بدون  IDکارت مجاز نخواهد بود و تعریف دوره در پورتال صرفا بر اساس ID کارت خواهد بود.

در طرح مذکور مربیان در چهار سطح استاد مربی، ارشد مربی، سرمربی و مربی، سطح بندی می گردند و شرط ارتقاء  -۴

سطح منوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و طی کلیه دوره های مربوط به عنوان شغلی حرفه و دوره های 

مربوط به ارزشیابی و آزمون است.


