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 مقدمه

از شروع ریق طدر آن گام های اساسی برای طی  کهی را می توان به مثابه نقشه راهی در نظر گرفت شغلارتقای  ریمس

اغلین در ش این نقشه کمک می کند تا. تعریف شده استآن شغل  گاهیجا نیبه باالتر دنیشغل تا رس کیفعالیت در 

داده  و تغییرات الزم  دلخواه انجام گاهیبه جا دنیرسبرنامه ریزی الزم را برای  ،جایگاه فعلیسازمانی پس از ارزیابی  هر

سازمان هر دیران ماز طرفی نقشه راه به سیاست گذاران  و  ف اتخاذ کنند. اهدارا در زندگی شغلی خود برای رسیدن به 

برای طی این  سانیمنابع اناین امکان را می دهد که سیاست ها و ابزارهای حمایتی  را برای توانمندسازی و حمایت از 

ا و توانمندسازی و در راستای ارتق رتبه بندی مربیان را می توان به عنوان ابزاریدر این راستا طریق اتخاذ نمایند. 

سازمان ه کدر نظر گرفت  ایرش بازیگران اصلی سازمان آموزش فنی و حرفهارزیابی مستمر سطح دانش، مهارت و نگ

قانون مدیریت  54ده ما 3تبصره  استنادبهبه همین منظور و  می نماید.  یاری  هایابی به اهداف و ماموریترا در دست

 کیفی رتقایاو  تحول ایجاد راستای دری و مهارت یحرفه ا ،یفن تیقانون نظام جامع آموزش و ترب خدمات کشوری و

 .تدوین شده است این دستورالعمل ایحرفه و فنی هایآموزش

 

  اصطالحات و تعاریف

است که وابسته به وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی  1: عنوان اختصاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :سازمان

 می باشد.   

فه توانمند مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای که وابسته به سازمان بوده و وظی  :مربي تربيت مركز

 سازمان را بر عهده دارد. مربیانسازی 

 https://itcsam.ir            به آد 2سامانه آموزش مربیان سام :

 قابل استفاده و استناد برای کلیه ذینفعان می باشد.سامانه سام به عنوان بانک اطالعات مربیان 

ن نگهداری آکارت مربیگری در سطوح مختلف در   IDبانک اطالعاتی مربیان : سامانه ای است که اطالعات دارندگان

 باشند قابل دسترسی است. و برای کلیه موسسات آموزشی که نیازمند مربی می

ره کل وجود های کشور یک ادافنی و حرفه ای است. درهر یک از استان عنوان اختصاری اداره کل آموزش: كل اداره

 دارد که زیر نظر ستاد سازمان فعالیت می نمایند.

 .اشندب می از سازمان تاسیس پروانه دارای که آزاد ایحرفه و فنی موسسات  :آزاد ايحرفه و فني آموزشگاه

                                                           
1Technical &vocational Training organization (TVTO)                                

2 Instructor Training System 

https://itcsam.ir/
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مجموعه ای از وظایف و تکالیف محوله یا وظایفی و تکالیفی است که باید توسط یک شخص   ISCO-08در  :3شغل

 .برای یک کارفرما یا برای خودش انجام شود

است که وظایف و تکالیف اصلی آن براساس درجه باالی مشابهت آن ها به یکدیگر، مشاغل مجموعه ای از  :4حرفه

 .مشخص می شود

 معین مدتی برای شود تا سازمان داده می شرایط واجد مربیان به که تسا پژوهشی فرصت آموزشی و :كاربيني

 د.اقدام نماین کار واقعی محیط در آموزی مهارت حوزه در تحقیق مطالعه و منظوریادگیری و انجام به

تکرار ایجاد شده ی تمرین و توانایی انجام وظایف و تکالیف در انجام کار محوله است، چیرگی که به واسطه :5مهارت

 .و در نهایت می تواند به واکنش های غیر ارادی در برابر کنش ها منجر شود

ی تجربه، دانش و توانش ی خاص به واسطهتوانایی یک فرد در برآورده کردن انتظارات در یک زمینه به :6شایستگي

 اطالق می گردد. 

 شایستگی ها به صورت هدفمند با توجه به بازارکار می باشد.ی داوری و قضاوت و یا اعتبارسنجی نتیجه:  7صالحيت

 غلش هر تناسب به کهگفته می شود  نگرش و مهارت دانش، شامل هاشایستگی از ایمجموعهبه   :شغلي صالحيت

 و هشد کسب جامعه و کاری آموزشی، هایمحیط تجربی در و آموزشی فرآیندهای و توسط فرد در تعیین یا حرفه

 .شود می ایحرفه رفتار به تبدیل

به کارآموزان، ش مهارت و نگر ،، توانایی انتقال دانشالزمفردی است که با احراز شرایط  :ايآموزش فني و حرفه مربي

را  آموزشی دوره تکوینی و پایانی ،های تشخیصیاستفاده از تجهیزات کارگاه آموزشی و فناوری روز و انجام ارزشیابی

ریس، مربی . این تعریف شامل کلیه مربیان رسمی، پیمانی، حق التدهای آموزشی داشته باشدمطابق با استاندارد

 می شود.  ، کارمندمربی ، خریدخدمات و ...مهارتی پایور، استادکاران اساتید دانشگاهی،  آموزشگاههای آزاد،

ت دارا بودن و تجربی در صور های اقتصادی دارای سوابق علمی: کلیه استادکاران مهارتی شاغل در بنگاه 1 تبصره

گری شناخته بودن شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل می توانند به عنوان مربی و سایر سطوح باالتر مربی

  شوند.

                                                           
3  Job 
4Occupation 
5 .Skill 
6 .Competence 
7 . Qualification 
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صالحیت های الزم برای آموزش و  ارزشیابی تکوینی حداقل یک عنوان  که است افرادی برگیرنده در سطح اینمربي: 

 دارا  باشند. یک حرفه را شغلی از

عناوین بیش از نیمی از  های الزم برای آموزش های مربی ، توانائیکه عالوه بر صالحیت فردی است مربي: ارشد 

 تجهیز در همکاری ،حرفه  آندر تکوینی و تجمیعی و  انجام ارزشیابی   شغلی یک حرفه، توانایی تهیه مواد آزمونی

 داشته باشد. را مربی هایفعالیت بر نظارت و همچنین  کارگاه

احراز سطح ارشد مربی منوط به دارابودن شرایط عمومی و اختصاصی و گذراندن دوره های آموزشی مربوط :  2 تبصره

 به این سطح می باشد.

عنوان حرفه  از یک  یکهای ارشد مربی، توانائی آموزش کلیه مشاغل صالحیت  بر عالوه که فردی است : سرمربي

 ،شغل در حرفه های مربوطهتحلیل و تجمیعی،  انجام ارزشیابی تکوینیتهیه مواد آزمونی و توانایی  ،گروه آموزشی

 آموزشی استانداردهای طراحی توانایی و ترپایین سطوح مربیان آموزش توانایی مسابقات ملی مهارت، هایپروژه طراحی

 باشد. داشته را فنی متون ترجمه و مشاغل المللیبین بندیطبقه مبنای بر

توانایی مدیریت دو یا چند کارگاه هم خانواده، توانایی  ، صالحیت های سرمربی فردی است که عالوه براستاد مربي: 

آموزشی، توانایی آموزش مربیان کلیه سطوح پائین تر و توانایی طراحی  حرفهبرنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی یک 

 بندی بین المللی مشاغل و آموزش به یکی از زبان های خارجی را دارند. استانداردهای کلیه سطوح طبقه

اساس  شناسایی مربیان بر  منظور به  که کارکتری و منحصر به فرد است 14 شناسهیک  : (IDمربيان) هكد شناس

 زیر است: بخش های پنج گانهو متشکل از  صادر مربیگری و سطح  حرفه 

0112 (.H. M(E. C Y-XX-ITC-2320ID:    

  غل مربیمبین اول بخش کاراکتر چهار خاذ شغغغده ازشغغغ ظام بین گری آموزش فنی و حرفه ای ات المللی ن

2008ISCO است 

  بخش دومسه کارکتر (ITC)  مرجع صدور کد شناسه مربیان ، مرکز تربیت مربی فمخف  

   کارکتر بخش سوم دو(XX)  به زبان انگلیسی  مربوطه گروه برنامه درسیمخفف، 
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  کاراکتر(Y)  د مربی(و استاارشد، سرمربی  ،مربی)سطح مربیگری بیان کننده 

 حرفه مربوطه منحصر به فرد است.که برای مربی در هر کاراکتر بخش پنجم یک عدد چهار رقمی  چهار  

 مربوط به مربی رشته جوشکاری سطح مربی می باشد ITC-WE-E-0001-2320مثال: کد شناسه 

ت یسال است و در صورتی قابل4با عنایت به تغییرات سریع  فناوری و الزامات بازار کارمدت اعتبار کد شناسه :  3 تبصره

 ی آموزشی مهارت همان سطح برنامهآموزشی و تجربه اندوزی بر اساس تمدید خواهد داشت که مربی در دوره های 

 شرکت نماید.

 : اهداف

 های فنی و حرفه ای کیفیت  آموزش تضمین .1

 توسعه و مربیان مهارتی و علمی هایتوانایی ها،شایستگی ارتقایبخشی  و ای، هویتحرفه منزلت و شأن ارتقای .2

 .سطح چهار در  مربیگری در ساالری شایسته استقرار و

 . آنان هایشایستگی و علمی های توانمندی به نهادن ارزش با مربیان شغل یارتقا مسیر تعیین .3

 بهسازی و آموزش راستای در مربیان توسط جدید علوم و هامهارت گرفتن فرا و افزایی دانش انگیزه افزایش .4

 . انسانی منابع

 ای با ایجاد بانک اطالعات مربیانحرفه و تخصصی هایساماندهی مربیان بر اساس قابلیت .5

 

 : هدف جامعه

 ایآموزش فنی و حرفه ی مندرج در تعریف مربی آموزش فنی و حرفه مربیان 

 

 صدور کد شناسه ارکان

 ساماندهی مربیانشورای راهبری  -1

 کارگروه تخصصی  -2

   کمیته استانی -3

 

 سازمان  مربيان ساماندهی راهبري شوراي -1

 خصوص در اصلی مرجع تنها و  تشکیل مربیان سازمان ساماندهی و نظارت برسیاستگذاری،  بمنظور که است شورایی 

 . باشد می کشور مربیانامور  به مربوط های سیاست تبیین
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 دبیرخانه این شورا در مرکز تربیت مربی مستقر می باشد.:  4تبصره

 

 

  مربيان سازمان ساماندهي راهبري شوراي اعضاي

 معاون آموزش سازمان )رئیس شورا( .1

 شورا( دبیررئیس مرکز تربیت مربی ) .2

 )عضو(مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی  .3

 مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی)عضو(  .4

 مدیرکل دفتر بهسازی،  نظارت و هدایت شغلی )عضو( .5

 مدیرکل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت های مردمی )عضو( .6

 )عضو(یس مرکز تربیت مربیئر پیشنهادنفر از مدیران کل استان ها به یک  .7

 معاون پژوهش و برنامه ریزی مرکز تربیت مربی )عضو( .8

 معاون آموزش تربیت مربی )عضو( .9

 )عضو(ای کشورهای آزاد فنی و حرفهآموزشگاه کانون انجمنهای صنفی رئیس .10

 کشور به پیشنهاد مرکز تربیت مربی مربیان دو نفر نماینده  .11

 دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی  بهسازی  و توسعه آموزش معاون .12

 صادر می شود.ابالغ رئیس شورا توسط رئیس سازمان :  5 تبصره

 شود. می صادر شورا رییس : ابالغ اعضا توسط 6ه تبصر 

 به رسمیت شناخته می شود اعضاء نفر از 7جلسات با حضور حداقل : 7تبصره 

 

 راهبري شوراي وظایف

  ،نساماندهی مربیا  طرحبر نظارت و ریزی برنامه گذاری، سیاست

ماه یکبار تشکیل خواهد شد .در صورت ضرورت به پیشنهاد رئیس شورا  سهجلسات شورای راهبری هر :  8 تبصره

 جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

 

 کارگروه تخصصی  - 2
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كارگروهي است كه به منظور اجرایي نمودن مفاد این دستورالعمل به ریاست مركز تربيت مربي و مشاركت  

  شود.هاي آموزشي سازمان تشکيل مي كميته استاني در گروه

 ء كارگروه تخصصياعضا

 )رئیس(رئیس مرکز تربیت مربی  .1

 )دبیر(معاون پژوهش و برنامه ریزی مرکز تربیت مربی  .2

 معاون آموزش مرکز تربیت مربی .3

 رئیس دپارتمان یا گروه آموزشی مربوطه  .4

به پیشنهاد رئیس  مربوطه آموزشی رشته نظر درون و برون سازمانی در صاحب و مجرب مربیان از نفر سه .5

 گروه آموزشی 

  مسئول آزمون مرکز تربیت مربی .6

 

 شودیس مرکز تربیت مربی صادر میئ: ابالغ اعضا توسط ر 9 تبصره

 

 تخصصي كارگروه وظایف

 و تخصیص امتیازات مربوطه 1بررسی مدارک و مستندات ارسالی  از کمیته استانی  مطابق مفاد جدول شماره  .1

 ( 2)پیوست شماره تنظیم صورت جلسات مربوطه و ارسال آن به مرکز تربیت مربی  .2

 مستندسازی فرایندهای مربوطه .3

 مرکز تربیت مربی موظف است  یک نسخه از صورتجلسه  را به کمیته استانی ارسال نماید : 10 تبصره

 

 استانی  کميته - 3

 صدور جهت شرایط واجد و متقاضیان مربیگری مربیان معرفی و اولیه بررسی و کارشناسی هدف با استانی کمیته

 .شودمی تشکیل کدشناسه

 صدور كد شناسه استاني كميته اعضاء

 (کمیته رئیس)  استان کل مدیر .1

 (کمیته دبیر) استان ریزیبرنامه و پژوهش آموزش، معاون .2

 استان پشتیبانی و اداری معاون .3

 مسئول حراست استان .4

 آزاداداره موسسات کارآموزی  رئیس .5
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 استان ریزیبرنامه و پژوهش آموزش،رئیس اداره  .6

 رییس اداره سنجش و ارزشیابی .7

 های آزاد استانهای صنفی آموزشگاهکانون انجمن رئیس .8

 به انتخاب رییس کمیته مربوطه آموزشی رشته در نظر صاحب و مجرب دو نفر از مربیان .9

 استاني كميته وظایف

 مربیان در استان IDدستورالعمل اجرای  جهت هماهنگی الزم  .1

 1ول شماره آنها بر اساس جد و مدارک و بررسی اولیه مستندات آوری جمع .2

 تنظیم صورتجلسه کمیته فرعی مشاغل .3

 ) معاونت پژوهش مرکز(مرکز تربیت مربی به شرایط واجد مربیان ارسال مستندات  .4

 بر اساس نیاز آموزشی استان متقاضیانفراخوان  .5

مربیان مرکز تربیت مربی بر عهده معاونت  IDصدور کارت وظایف کمیته استانی را در خصوص   : 11 تبصره

 است.پژوهش مرکز 

 

 IDفرایند صدور 

 : سازمان )درون و برون سازماني(مربيان  ID صدور  -1

 ( والتدریسهمه مربیان رسمی، پیمانی، حق سازمانی)درونبه منظور ارزش گذاری به سوابق خدمتی مربیان 

و...( که در حال حاضر به امر تدریس  ، سرباز مربیهای آزادمربیان برون سازمانی ) مشارکتی ، آموزشگاه

و مشخصات آنان در پورتال سازمان ثبت شده است و همچنین  کلیه مربیانی که  با  بوده یا هستندمشغول 

 دورهط دارا بودن گواهینامه نمایند به شرهای غیرآموزشی فعالیت میحکم کارگزینی مربی در سایر بخش

 .شودو برای آنها کد شناسه مربی صادر می شوندروش های تدریس)پداگوژی(  بعنوان مربی شناخته می

توانند با داشتن صالحیت در صورت تمایل به مربیگری و تائید کمیته استانی می کارکنان سازمان: 12 تبصره

 گیرند.واجد شرایط این دستورالعمل قرار میفنی و طی دوره های پداگوژی به عنوان مربی  
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های های آزاد و مشارکتدفتر بهسازی، نظارت و هدایت شغلی سازمان و همچنین دفتر آموزشگاهگام اول :

را  درقالب فایل اکسل پیوست حداکثر تا  (ID)مردمی  اسامی کلیه مربیان واجد شرایط دریافت کد شناسه

 روز پس از ابالغ این دستورالعمل به مرکز تربیت مربی ارسال می کنند. 15

مرکز تربیت مربی پس از بررسی مستندات در صورت واجد شرایط بودن مربیان مطابق دستورالعمل گام دوم : 

 کد شناسه صادر می کند.

نباشند را  به دفاتر مربوطه )دفتر   ID دریافت مرکز تربیت مربی اسامی مربیانی که واجد شرایط گام سوم:

بهسازی، نظارت و هدایت شغلی سازمان و همچنین دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت های مردمی( اعالم 

 خواهد کرد.

های روش تدریس باشند باید ظرف در صورتیکه  مربیان موصوف فاقد گواهی شرکت در دوره :13تبصره

  IDصدور است مدت یکسال از تاریخ ابالغ این دستورالعمل نسبت به طی دوره مذکور اقدام نمایند. بدیهی 

در غیر اینصورت تعریف دوره  برای این دسته از مربیان پس از ارائه گواهی روش تدریس صورت خواهد گرفت.

 تال جامع سازمان امکان پذیر نمی باشد.آموزشی برای مربی فاقد کد شناسه در پور

ریزی دوره های آموزشی روش های تدریس برای مربیان  فاقد مرکز تربیت مربی نسبت به  برنامه گام چهارم:

 .اقدام  و در تقویم آموزشی ساالنه خود منظور خواهد کرد IDشرایط دریافت  

مچنین دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت دفتر بهسازی، نظارت و هدایت شغلی سازمان و ه گام پنجم :

 د.نبه انجام هماهنگی الزم برای شرکت مربیان موصوف در گام سوم اقدام می نمای نسبتهای مردمی 

 1402دفتر نظارت و بهسازی و هدایت شغلی سازمان موظف است از ابتدای سه ماهه دوم سال : 14 تبصره

 صادره در پورتال آموزشی ثبت نماید.کارت IDکلیه دوره های آموزشی را بر اساس 

 براي متقاضيان مربيگري:    IDصدور فرایند  -2
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ای،  کلیه افراد عالقه های آموزشی زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفهبه منظور تامین مربیان مورد نیاز کارگاه

کارت مربیگری اقدام IDمند به شغل مربیگری می توانند بر اساس فرایندهای مشروحه ذیل نسبت به دریافت 

 نمایند.

گونه  کارت مربیگری شرط الزم برای شغل مربیگری بوده و اشتغال بکار دارندگان این ID: داشتن  15 تبصره

 سازمان می باشد.مجموعه های تابعه  ها مستلزم برخورداری از سایر الزامات اشتغال بکار درکارت

کارت  IDعالوه بر داشتن  ،تامین مربیان مورد نیاز مراکز دولتی: بکار گیری مربیان حق التدریس جهت 16 تبصره

 باشد. ابالغی سازمان میو مقررات  مربیگری تابع ضوابط

  ثبت نام متقاضیان مربیگری درسامانه سام گام اول:

 با مشارکت گروه های تخصصی تعیین صالحیت شغلی سنجشریزی بررسی مدارک متقاضیان و برنامهگام دوم:  

  ی ادارات کلی توسط مرکز تربیت مربی با همکاراصالحیت حرفه سنجش  سوم:گام 

برنامه  مرکز تربیت مربی، که توسط های روش های تدریسشدگان گام سوم در دورهشرکت قبول گام چهارم:

  .و اجرا خواهد شد ریزی شده

مربی باشند، نیاز به حضور در دوره : افرادی که دارای گواهینامه روش تدریس مورد تایید مرکز تربیت 17تبصره 

 های مذکور ندارند.

 .یطین شراصدور کدشناسه برای واجد گام پنجم:



 

   11 
 

 براي متقاضيان مربيگري برون سازماني  IDفرایند صدور 

 تربيت مربيمركز  اداره كل متقاضي

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                       

 شروع

ثبت نام در سامانه سام و بارگذاری 

 مدارک

 

با  ایریزی سنجش صالحیت حرفهبررسی مدارک متقاضیان و برنامه

 مشارکت گروه های تخصصی

 

 تایید

 سنجش صالحیت حرفه ای توسط مرکز تربیت مربی با همکاری ادارات کل

برای قبول شدگان با همکاری  های تدریسبرگزاری دوره آموزشی روش

 ادارات کل و برکزاری آزمون پایان دوره آموزشی

 

 شرکت در آزمون  ایحرفههمکاری در سنجش صالحیت 

 بله

 قبول

شرکت در دوره آموزشی و آزمون 

 پایان دوره مربوطه
 همکاری در برگزاری دوره های آموزشی

 بله

 پایان

 قبول
 بله

 صدور كد شناسه براي قبول شدگان

 خیر 

 خیر

 خیر
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 كارت IDان گسطح دارند ءرتقاافرایند  -3

در سامانه  1مستندات مربوطه برابر جدول شماره  تکمیل (  و1)پیوست شماره  سطح ءدرخواست ارتقا -گام اول

 ،سام 

  ،مدارک در کمیته استانیاولیه بررسی  -گام دوم

  ،در کارگروه تخصصی  یکبررسی مدارک و تخصیص امتیاز بر اساس جدول شماره  -گام سوم

 ،مرکز تربیت مربیتنظیم صورتجلسه و ارسال آن به  -گام چهارم

  ،ارسال یک نسخه از صورتجلسه مربوطه به کمیته استانی از سوی مرکز تربیت مربی-گام پنجم

  ،، مستندسازی و اطالع رسانی به واجدین شرایطارتقا سطح، صدور گواهی  IDتخصیص  -گام ششم

 ءبرای ارتقا متقاضی می تواند یک سال بعد مجددا   ،در صورت عدم کسب امتیاز الزم برای ارتقا سطح:  18 تبصره

.درخواست نماید سطح
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 كارت IDارتقاء سطح دارندگان  ندیفرا

 مركز تربيت مربي اداره كل / متقاضي مربي

  

 

 

 خیر                 

 بله                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 خیر

 بله                                               

 بله                          

 شروع

 درخواست  تعیین و یا ارتقاءارسال 

)بارگذاری بر روی سامانه( طحس  

 

  1بررسی شکلی مدارک و مستندات مطابق جدول شماره

 تایید

 جمع بندی و ارسال مستندات به مرکز تربیت مربی

بررسی و ممیزی مستندات و جمع بندی امتیازات بر اساس صورت 

 های تخصصیجلسه مربوطه در کارگروه

کسب حد نصاب امتیاز برای 

 ارتقای سطح

مستندات مربوطه به معاونت پژوهش مرکز تربیت مربی ارسال  

مستندسازی فرآیند، تخصیص کد شناسه ، صدور و ارسال گواهی 

 سطح مربی و اعالم نتایج به مراجع ذی صالح

 

 

گواهي سطح دریافت 

 مربوطه



 

   14 
 

 )بخش دولتي( آموزش فني و حرفه اي مربيان سطح بنديچارچوب امتيازي  -1جدول شماره  

 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

1 

دوره های آموزشی طی شده در مرکز تربیت 

مربی یا سایر مراکز آموزشی مورد تائید مرکز 

 )مرتبط با سطح مربوطه(تربیت مربی 

 ساعت آموزش داخل کشور 10هر 

 امتیاز در سال( 12)حداکثر 

 
1 

200 

 

 ساعت آموزش خارج از کشور 10هر 

 امتیاز در سال( 12)حداکثر 
2 

2 

گذراندن دوره های آموزش زبان خارجه با ارائه 

ا مرکز یگواهینامه تائید شده مناطق مجری 

 تربیت مربی

 1 ساعت آموزش 10به ازای هر 
30 

 

داشتن هر گواهینامه 

TOLIMO,TOFEL,IELTS 
30 

  20 2 گواهینامه هر مهارت یا نرم افزار تسلط بر نرم افزارهای آموزشی تخصصی  3

4 

کارگاه آموزشی، کنفرانس  سمینار،

 داخلی/خارجی

 

 

در صورت شرکت در هر سمینار، کارگاه 

 آموزشی، کنفرانس داخلی
2 

30 

 

در صورت شرکت در هر سمینار، کارگاه 

 آموزشی، کنفرانس خارجی

3 

در صورت اجرای  سمینار، کارگاه آموزشی، 

 کنفرانس داخلی

4 

آموزشی، در صورت اجرای  سمینار، کارگاه 

 کنفرانس خارجی

5 

5 
همکاری در طراحی و بازنگری استاندارد 

 کارآموزی و مربیگری 

 5 هر عنوان استاندارد مربیگری 
40 

 

 4 هر عنوان استاندارد کارآموزی 

6 

تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و اقدام پژوهی 

 در ارتباط با رشته آموزشی

درصد  70برای نویسنده همکار  :1توضيح

 امتیاز منظور می شود.

:امتیاز هر تالیف فقط برای یک 2توضيح

 . سطح محاسبه می شود

 10 هر جلد تالیف و ترجمه کتاب )چاپ شده(

60 

 

 12 (ISI)تالیف هر مقاله 

 10 (ISC)تالیف هر مقاله 

 8 تالیف هر مقاله علمی پژوهشی

 6 مقاله علمی ترویجیتالیف هر 

 4 تالیف هر مقاله همایش
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

 

7 

طراحی سواالت آزمون کارآموزی، مربیگری و 

 ممیزی سوال

 )با تایید اداره سنجش و ارزشیابی منطقه(

 1 سوال )تستی( 40طراحی هر 

20 

 

 1 طراحی هر پروژه عملی

 1 سوال)تستی( 80ممیزی هر 

 1 پروژه عملی 2ممیزی هر 

8 

 سابقه کار یا تدریس مربی

ای آموزشی که ه)توضیح اینکه برای حرفه 

به عنوان مشاغل سخت و زیان آور شناخته 

 2/1می شوند امتیاز مکتسبه در ضریب 

 ضرب می شود(.

 1هر سال تدریس دوره مهارت های درجه 

، در مرکز ثابت، شعب شهری و 2و 

روستائی، زندان و پادگان به ازای هر 

 ساعت آموزش در سال 1000

آموزش  )با توجه به سختی شرایط کار

 ، زندان و آموزش معلولینپادگان ،روستائی

ضرب  1/1امتیاز بدست آمده در ضریب 

 می شود(

9 

100 

 

 18هر سال تدریس دوره مهارت های  

 ماهه 
10 

هر سال تدریس دوره های آموزشی در 

صنایع، با سفارش کارفرما بر اساس قرارداد 

آموزشی ، جوار دانشگاه، سایر موسسات به 

 ساعت آموزش  100ازای هر 

5 

هر سال تدریس در دوره های آموزش 

 60مربیان و آموزش عالی به ازای هر 

 ساعت آموزش 
5 

آموزشی هر سال سابقه کار مرتبط با رشته 

 در بازار کار
5 

9 

مدرک تحصغغیلی دکترا، کارشغغناسغغی ارشغغد، 

کارشغناسغی، کاردانی، دیملم مرتبط با رشغته 

صورت غیر مرتبط  شی )در هر مقطع در آموز

 20 دیملم

100 

 

 40 کاردانی

 60 کارشناسی
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

درصغغد امتیاز کم  10بودن مدرک تحصغغیلی 

 می شود(

 80 کارشناسی ارشد

 100 دکترا

10 

مربی ) نسغغبت قبول قبولی کارآموزان میزان 

شغغدگان نهائی به تعداد شغغرکت کنندگان در 

یانگین  3آزمون کتبی( در  سغغغغال اخیر )م

درصد قبولی سه سال اخیر که مربی تدریس 

 آن را برعهده داشته است(

 5 درصد قبولی 75تا  71از 

10 

 

 6 درصد قبولی 80تا  76از 

 7 درصد قبولی 85تا  81از 

 8 درصد قبولی 90تا  86از 

 9 درصد قبولی 95تا  91از 

 10 درصد قبولی 100تا  96از 

11 
 ارزشیابی سالیانه 

 سال اخیر( 3)میانگین نمره ارزشیابی در 

 20 75تا  71

50 

 

 30 80تا  76

 35 85تا  81

 40 90تا  86

 45 95تا  91

 50 100تا  96

12* 
 انتخاب به عنوان مربی نمونه

 

 5 سطح استان
35 

 

 15 سطح کشوری

13* 

همکاری در طراحی و تولید محتوای 

الکترونیکی سیستم های آموزش مجازی 

ساخت و تولید رسانه های  ،مورد نیاز سازمان

 آموزشی ) فیلم، شبیه ساز و ...(

 10 هر محتوای چند رسانه ای و شبیه ساز

100 

 

 4 فیلم آموزشی

14* 

پژوهی و ارائه و اجرای طرح پژوهشی  اقدام 

مرتبط با رشته آموزشی مورد تدریس تائید 

 شده توسط مراجع ذیربط و ذیصالح

 5 هر طرح ارائه شده

60 

 

 12 اجرای طرح پژوهشی

 خالقیت، ابتکار و نوآوری 15
 نوآوری آموزشی )تولید نرم افزار، تجهیزات

 و ابزار کمک آموزش، روش تدریس و ...(
10 60 
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

اختراع )در صورت ثبت( طرح های ابتکاری 

و نوآورانه ارایه شده به استارتاپ ها و 

 شرکت های دانش بنیان
20 

16 

عضغغغویت و همکاری در کمیته، شغغغوراها و 

شی کانون و انجمن های  -کارگروه های پژوه

فعالیت های علمی مرتبط با رشته آموزشی و 

)داخل و  علمی و پژوهشغغی در رشغغته مرتبط

 خارج از سازمان(

 هر ابالغ

4 20 

 

 هر سال فعالیت علمی  پژوهشی 

17* 
 مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 و مسابقات آزاد مهارتی

کسب رتبه توسط کارآموز مربی در 

 مسابقات مرحله استانی )هر نفر(
10 

35 

 

کارآموز مربی در کسب رتبه توسط 

مسابقات مرحله کشوری )بدون احتساب 

 امتیاز مرحله استانی( )هر نفر(
15 

کسب رتبه توسط کارآموز مربی در مرحله 

 مسابقات جهانی )هر نفر(
20 

انتخاب به عنوان کارشناس مسئول و یا 

 مهارتو آزاد معاون رشته مسابقات ملی 
15 

برگزیده اعزامی مسئول آموزش کارآموزان 

 به مسابقات جهانی
15 

 5 و آزاد طراحی هر پروژه در مسابقات ملی

  30 5 هر کارگاه تجهیز و راه اندازی کارگاه * 18

  80 2 ساعت   10به ازای هر   )کاربینی( تجربه اندوزی در بازار کار *19

20 
و  61همکاری در درآمدزایی از طریق ماده 

 75تبصره 
 20 1 میلیون ریال  10به ازی هر 

 

 تخلفات اداری 21

اخطار کتبی بدون درج در پرونده  

 استخدامی 
5- 

60- 

 

 -10 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

 عناوینکسر حقوق و فوق العاده شغل یا 

مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا 

 یک سال .

20- 

 -30 یک ماه تا یک سالانفصال موقت از 

تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت 

 یک تا پنج سال .
40- 

تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به 

پست های حساس و مدیریتی در دستگاه 

های دولتی و دستگاه های مشمول این 

 قانون .

50- 

تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای 

 به مدت یک یا دو سال .یک یا دو گروه 
60- 

  1100 جمع

  امتیاز می باشد.  30برای مربیان شاغل در تربیت مربی حداکثر  12بند 

  امتیاز می باشد. 120برای مربیان شاغل در تربیت مربی حداکثر  13بند 

  امتیاز می باشد. 80برای مربیان شاغل در تربیت مربی حداکثر   14بند 

  امتیاز می باشد. 20شاغل در تربیت مربی حداکثر برای مربیان  17بند 

  شامل مربیان شاغل در تربیت مربی نمی شود. 18بند 

  امتیاز می باشد. 90برای مربیان شاغل در تربیت مربی حداکثر  19بند 
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 چارچوب امتيازي سطح بندي مربيان آموزش فني و حرفه اي بخش غيردولتي -2جدول شماره 

 مراكز جوار و پایور(هاي آزاد، )آموزشگاه

 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

1 

دوره های آموزشی طی شده در مرکز تربیت 

مربی یا سایر مراکز آموزشی مورد تائید مرکز 

 تربیت مربی )مرتبط با سطح مربوطه(

 ساعت آموزش داخل کشور 10هر 

 امتیاز در سال( 12)حداکثر 

 
1 

200 

 

 ساعت آموزش خارج از کشور 10هر 

 امتیاز در سال( 12)حداکثر 
2 

2 

گذراندن دوره های آموزش زبان خارجه با ارائه 

گواهینامه تائید شده مناطق مجری یا مرکز 

 تربیت مربی

 1 ساعت آموزش 10به ازای هر 
30 

 

داشتن هر گواهینامه 

TOLIMO,TOFEL,IELTS 
30 

  20 2 گواهینامه هر مهارت یا نرم افزار تسلط بر نرم افزارهای آموزشی تخصصی  3

4 

سمینار، کارگاه آموزشی، کنفرانس 

 داخلی/خارجی

 

 

در صورت شرکت در هر سمینار، کارگاه 

 آموزشی، کنفرانس داخلی
2 

30 

 

در صورت شرکت در هر سمینار، کارگاه 

 آموزشی، کنفرانس خارجی

3 

گاه  کار نار،  در صغغغورت اجرای  سغغغمی

 آموزشی، کنفرانس داخلی

4 

گاه  کار نار،  در صغغغورت اجرای  سغغغمی

 آموزشی، کنفرانس خارجی

5 

5 
همکاری در طراحی و بازنگری استاندارد 

 کارآموزی و مربیگری 

 5 هر عنوان استاندارد مربیگری 
40 

 

 4 هر عنوان استاندارد کارآموزی 

6 

ترجمه کتاب و مقاله و اقدام پژوهی تالیف و 

 در ارتباط با رشته آموزشی

درصد  70برای نویسنده همکار  :1توضيح

 امتیاز منظور می شود.

 10 هر جلد تالیف و ترجمه کتاب )چاپ شده(

60 

 

 12 (ISI)تالیف هر مقاله 

 10 (ISC)تالیف هر مقاله 

 8 تالیف هر مقاله علمی پژوهشی

 6 تالیف هر مقاله علمی ترویجی
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

:امتیاز هر تالیف فقط برای یک 2توضيح

 . سطح محاسبه می شود

 

 تالیف هر مقاله همایش

4 

7 

طراحی سواالت آزمون کارآموزی، مربیگری و 

 ممیزی سوال

 )با تایید اداره سنجش و ارزشیابی منطقه(

 1 سوال )تستی( 40طراحی هر 

20 

 

 1 پروژه عملیطراحی هر 

 1 سوال)تستی( 80ممیزی هر 

 1 پروژه عملی 2ممیزی هر 

8 
 سابقه تدریس مربی

 

 1دریس دوره مهارت های درجه هر سال ت

ساعت آموزش در  1000به ازای هر  2و 

 سال
15 

100 

 

هر سال تدریس در دوره های آموزش 

 60مربیان و آموزش عالی به ازای هر 

 ساعت آموزش 
10 

هر سال سابقه کار مرتبط با رشته آموزشی 

 در بازار کار
10 

9 

مدرک تحصغغیلی دکترا، کارشغغناسغغی ارشغغد، 

کارشغناسغی، کاردانی، دیملم مرتبط با رشغته 

صورت غیر مرتبط  شی )در هر مقطع در آموز

درصغغد امتیاز کم  10بودن مدرک تحصغغیلی 

 می شود(

 20 دیملم

100 

 

 40 کاردانی

 60 کارشناسی

 80 کارشناسی ارشد

 100 دکترا

10 

میزان قبولی کارآموزان مربی ) نسغغبت قبول 

شغغدگان نهائی به تعداد شغغرکت کنندگان در 

یانگین  3آزمون کتبی( در  سغغغغال اخیر )م

درصد قبولی سه سال اخیر که مربی تدریس 

 آن را برعهده داشته است(

 5 درصد قبولی 75تا  71از 

10 

 

 6 درصد قبولی 80تا  76از 

 7 درصد قبولی 85تا  81از 

 8 درصد قبولی 90تا  86از 

 9 درصد قبولی 95تا  91از 

 10 درصد قبولی 100تا  96از 
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

13 

همکاری در طراحی و تولید محتوای 

الکترونیکی سیستم های آموزش مجازی 

های  مورد نیاز سازمان، ساخت و تولید رسانه

 آموزشی ) فیلم، شبیه ساز و ...(

 10 هر محتوای چند رسانه ای و شبیه ساز

100 

 

 4 فیلم آموزشی

14 

اقدام پژوهی و ارائه و اجرای طرح پژوهشی  

مرتبط با رشته آموزشی مورد تدریس تائید 

 شده توسط مراجع ذیربط و ذیصالح

 5 هر طرح ارائه شده

60 

 

 12 اجرای طرح پژوهشی

 خالقیت، ابتکار و نوآوری 15

نوآوری آموزشی )تولید نرم افزار، تجهیزات 

 و ابزار کمک آموزش، روش تدریس و ...(
10 

60 

 

اختراع )در صورت ثبت( طرح های ابتکاری 

و نوآورانه ارایه شده به استارتاپ ها و 

 شرکت های دانش بنیان
20 

16 

عضغغغویت و همکاری در کمیته، شغغغوراها و 

شی کانون و انجمن های  -کارگروه های پژوه

علمی مرتبط با رشته آموزشی و فعالیت های 

علمی و پژوهشغغی در رشغغته مرتبط )داخل و 

 خارج از سازمان(

 هر ابالغ

4 20 

 

 هر سال فعالیت علمی  پژوهشی 

17 
 مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 و مسابقات آزاد مهارتی

مربی در  کسب رتبه توسط کارآموز

 مسابقات مرحله استانی )هر نفر(
10 

35 

 

کسب رتبه توسط کارآموز مربی در 

مسابقات مرحله کشوری )بدون احتساب 

 امتیاز مرحله استانی( )هر نفر(
15 

کسب رتبه توسط کارآموز مربی در مرحله 

 مسابقات جهانی )هر نفر(
20 

انتخاب به عنوان کارشناس مسئول و یا 

 معاون رشته مسابقات ملی و آزاد مهارت
15 
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 عوامل ضروری جهت کسب امتیاز عناوین ردیف

بارم 

هر 

 عامل

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کس

ب 

 شده

مسئول آموزش کارآموزان برگزیده اعزامی 

 به مسابقات جهانی
15 

 5 طراحی هر پروژه در مسابقات ملی و آزاد

 تخلفات  21

 -20 عدم ارائه طرح درس 

 

 

 -35 عدم رعایت شئونات اخالقی و حرفه ای 

عدم رعایت استانداردهای آموزشی 

 متناسب با حرفه آموزشی 
20- 

  1100 جمع

 

: مرجع بررسي و تشخيص و تخلفات مربيان آموزشگاههاي آزاد بر عهده رئيس اداره آموزشگاههاي  توجه

 .آزاد استان مي باشد

 

 

 

 

 

 

  



 

   23 
 

 شرایط احراز سطوح مختلف مربيگري -3جدول شماره

 سطح

تحصيلي مدرک 

رشته  بامرتبط 

 آموزشي

تجربه 

 الزم

 )سال(

 الزامات

ي 
مرب

 

مورد نیاز برای آموزش در حرفه حداقل مدرک تحصیلی دارا بودن  -1 0 دیملم

 مرتبط بنابه تشخیص گروه آموزشی مربوطه در مرکز تربیت مربی

در مرکز تربیت مربی یا سایر مراکز روش تدریس  های دورهگذراندن  -2

 مورد تایید مرکز تربیت مربی  

نامه تاسیس  آموزشگاههای آزاد  رعایت سایر شرایط مندرج در آئین  -3

 و دستورالعمل های مربوطه برای مربیان بخش غیر دولتی

تایید صالحیت های فنی در حرفه مورد نظر به تشخیص گروه مربوطه  -4

 در مرکز تربیت مربی 

 سایر الزامات حرفه مربیگری به تشخیص گروه آموزشی  -5

 0 فوق دیملم

 0 لیسانس

 0 فوق لیسانس

 0 دکتری

ارشد
 

ي
مرب

 

 ، 2یا  1امتیاز از جدول شماره  450 حداقلکسب  -1 12 فوق دیملم

وگذراندن دوره های  های آموزشی تخصصی و عمومیگذراندن پودمان -2

 سطح ارشد مربی  متناسب با رشته آموزشی  تجربه اندوزی

را در سایر  2تبصره : در صورتیکه متقاضی دوره های مورد نظر در بند 

مراکز آموزشی  و یا به صورت خودآموزی گذرانده و فاقد گواهینامه 

مربوطه باشد  در صورت درخواست می تواند بدون شرکت در دوره های 

که از سوی مرکز تربیت مربی  آموزشی مجدد در آزمون های مربوطه 

 برنامه ریزی می شود شرکت نماید.

 تر لحاظ خواهند شد.دارندگان مدارک غیرمرتبط یک مقطع پایینتبصره :   

 8 لیسانس

 4 فوق لیسانس

 1 دکتری

ي 
سر مرب

 

 ، 2یا  1امتیاز از جدول شماره  650 کسب حداقل -1 18 فوق دیملم

وگذراندن دوره های  تخصصی و عمومی گذراندن پودمان های آموزشی -2

 سطح سر مربی   متناسب با رشته آموزشی  تجربه اندوزی 

را در سایر  2تبصره : در صورتیکه متقاضی، دوره های مورد نظر در بند  

مراکز آموزشی  و یا به صورت خودآموزی گذرانده و فاقد گواهینامه مربوطه 

در صورت درخواست می تواند بدون شرکت در دوره های آموزشی   ،باشد

مجدد در آزمون های مربوطه که از سوی مرکز تربیت مربی  برنامه ریزی 

 می شود شرکت نماید.

 12 لیسانس

 8 فوق لیسانس

 4 دکتری
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ي 
ستاد مرب

ا
 

 ، 2یا  1متیاز از جدول شماره ا 900 کسب حداقل -3 24 فوق دیملم

پودمان های آموزشی تخصصی و عمومی وگذراندن دوره های  گذراندن -4

 اد مربی   متناسب با رشته آموزشیتجربه اندوزی  سطح است

 های خارجیتوانایی ارائه آموزش به یکی از زبان -5

را در سایر  2در صورتیکه متقاضی، دوره های مورد نظر در بند  تبصره :

مراکز آموزشی  و یا به صورت خودآموزی گذرانده و فاقد گواهینامه مربوطه 

باشد،  در صورت درخواست می تواند بدون شرکت در دوره های آموزشی 

در آزمون های مربوطه که از سوی مرکز تربیت مربی  برنامه ریزی  ،مجدد

 ود شرکت نماید.می ش

 16 لیسانس

 12 فوق لیسانس

 8 دکتری
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 1یوست شماره پ

 سطحدرخواست ارتقا  فرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.رئيس مركز تربيت مربي /آموزش فني و حرفه اي استان.............. ممدیر كل محتر  

 با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد

مد است دستورات الزم را صادر رشته.................... مرکز ..................... درخواست ارتقا رتبه از .................. به ............... را دارم خواهشبا احترام، اینجانب .......................... مربی 

                                                                             فرمایید

 :1جدول شماره  مدارک پیوست بر اساس

 ندارم دارم  عنوان ردیف ندارم دارم عنوان ردیف

   مستندات مربوط به مربی نمونه    تصویر مدرک تحصیلی 1

تصویر گواهینامه های دوره های آموزشی عمومی و  2

 اختصاصی 

مستندات مربوط به اقدام پژوهی و ارائه و اجرای طرح  12  

تدریس تائید  پژوهشی مرتبط با رشته آموزشی مورد

 شده توسط مراجع ذیربط و ذیصالح

  

همکاری در طراحی و تولید مستندات مربوط به  13   دوره زبان های خارجی 3

 محتوای الکترونیکی

  

   مستندات خالقیت و نو آوری و ابتکار 14   گواهینامه های نرم افزارهای آموزشی تخصصی 4

استاندارد همکاری در طراحی و بازنگری مستندات  5

 کارآموزی و مربیگری

مستندات عضویت و همکاری در کارگروه ها، شورا ها و  15  

 کمیته ها

  

   مستندات مربوط به مسابقات ملی مهارت 16   مستندات مربوط به شرکت در سمینار ها و کنفرانسها 6

   کارگاهتجهیز و راه اندازی مستندات  17   مستندات تالیف و ترجمه کتاب و مقاله 7

   مستندات تجربه اندوزی در بازار کار)کاربینی( 18   تصویر آخرین حکم کارگزینی 8

و  61مستندات همکاری در درآمدزایی از طریق ماده  19   سال آخر 3تصویر ارزشیابی سالیانه  9

 75تبصره 

  

    20    میزان قبولیمستندات مربوط به  10

 

 امضا مربي                                   
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 امتیازات مربیجدول  صورت جلسه کارگروه تخصصی                 2پیوست شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رشته آموزشي....................استان...................سطح درخواستي.................شماره ملي.......................نام و نام خانوادگي مربي................ 

 ...... بررسي..............تاریخ 

حداكثر  عنوان ردیف

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

حداكثر  عنوان ردیف

 امتياز

امتياز 

 كسب شده

 دوره های آموزشی 1
200 

 انتخاب به عنوان مربی نمونه 12 

 

35  

 زبان های خارجی 2
30 

همکاری در طراحی و تولید  13 

 محتوای الکترونیکی

100  

افزارهای آموزشی تسلط بر نرم  3

 تخصصی
20 

پژوهی و ارائه و اجرای طرح  اقدام 14 

 پژوهشی

60  

  60 خالقیت ابتکار و نوآوری 15  30 سمینار و کارگاه های آموزشی 4

همکاری در طراحی و بازنگری  5

 استاندارد کارآموزی و مربیگری

  20 عضویت در شوراها و کمیته ها 16  40

  35 مسابقات ملی و بین المللی مهارت 17  60 تالیف و ترجمه 6

  30 تجهیز و راه اندازی کارگاه 18  20 طراحی سوال 7

 سابقه کار یا تدریس مربی 8
100 

تجربه اندوزی در بازار  19 

 کار)کاربینی(

80  

همکاری در درآمدزایی از طریق  20  100 مدرک تحصیلی 9

 و تبصره 61ماده 

20  

  -60 تخلفات اداری 21  10 میزان قبولی 10

      50 ارزشیابی سالیانه 11

  1100 جمع كل

 امضا سمت نام و نام خانوادگي امضا سمت نام و نام خانوادگي
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 جدول گروه های برنامه ریزی درسی

 عنوان گروه ردیف
نام 

 اختصاري
 عنوان گروه ردیف

نام 

 اختصاري

 EL الکترونیک  AT 2 صنایع خودرو  1

 PI صنایع کاغذ  WO 4 صنایع چوب  3

 RO حمل ونقل زمینی  WE 6 جوشکاری و بازرسی جوش  5

 RA حمل و نقل ریلی  MT 8 حمل ونقل دریایی  7

 MI صنایع دریایی  IN 10 تاسیسات  9

 CI صنایع شیمیایی  DI 12 صنایع رنگ  11

 PC پتروشیمی  PO 14 پلیمر  13

 TI صنایع نساجی  LF 16 صنایع چرم وپوست و خز  15

 CT فناوری ارتباطات  ML 18 متالورژی  17

 CE سرامیک  IM 20 مدیریت صنایع  19

 IC کنترل وابزار دقیق  MA 22 مکانیک  21

 ME صنایع فلزی  PE 24 برق  23

 AR معماری  UB 26 ساختمان  25

 MN معدن  PR 28 صنعت چاپ  27

 AC امور مالی و بازرگانی  AA 30 امور اداری  29

 IT فناوری اطالعات  HS 32 بهداشت و ایمنی  31

 PD خدمات آموزشی  MH 34 مراقبت و زیبایی  33

 TO گردشگری  SE 36 صنایع پوشاک  35

 FS امورشیالت و آبزی پروری  HT 38 هتلداری  37

 HO امور باغی  AH 40 امور دام و ماکیان  39

 BI زیست فناوری  CU 42 امور زراعی  41

 AM ماشین آالت کشاورزی  ET 44 فناوری محیط زیست  43
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 NS خدمات تغذیه ای  FI 46 صنایع غذایی  45

47 
 فرش 

CA 48 
صنایع دستی )چوب، فلز، سفال، 

 چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم( 
HC 

 JM طال و جواهرسازی  SD 50 صنایع دستی )دوخت های سنتی(  49

 DA هنرهای تزئینی  VA 52 هنرهای تجسمی  51

 HW صنایع دستی)بافت(  PA 54 هنرهای نمایشی  53

 SI صنعت ورزش  ST 56 فناوری نرم وفرهنگی  55

 NT فناوری نانو  AS 58 فناوری هوایی  57

 TM سالمت و طب ایرانی  PP 60 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  59

 WM مدیریت آب  RT 62 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  61

63 
منابع طبیعی )جنگل، مرتع، آبخیز و 

 بیابان( 
NR 64 

 صنایع بسته بندی 
PK 

    - JS 66 خدمات حقوقی  65

       GI صنعت گاز 67

 


