
: نام شهر : نام استان 

امتياز مكتسبهحداكثر امتياز

99/12/30 لغايت 98/1/1تعداد رشته آموزشي فعال آموزشگاه  از تاريخ  
 9 امتياز حداكثر 3به ازاء هر رشته آموزشي فعال 

امتياز

99/12/30 لغايت 98/1/1تعداد حرفه آموزشي فعال آموزشگاه از تاريخ  
 10 امتياز حداكثر 1به ازاء هر حرفه آموزشي فعال 

امتياز

99/12/30 لغايت 98/1/1عملكرد آموزشي آموزشگاه از تاريخ  عملكرد آموزشي آموزشگاه2
 امتياز حداكثر 1 نفر ساعت آموزش 5000به ازاء هر 

 امتياز10
10گزارش پورتال

15تصوير ابالغ مديريت امتياز15 امتياز حداكثر 1به ازاء هر سال سابقه خدمت بعنوان مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزادسابقه مديريتي3

 سال گذشته از مديركل آموزش فني و حرفه اي 2دريافت تقديرنامه طي 

فرماندار/استاندار/استان
تصوير تقديرنامه5 امتياز حداكثر 1به ازاء هر تقديرنامه 

 سال گذشته از مدیرکل دفتر آموزشگاه های آژاد و مشارکت 2دریافت تقدیرنامه طی 

رئیس سازمان/ معاون آموزش/مردمی
تصوير تقديرنامه10امتياز حداكثر 2به ازاء هر تقديرنامه

10تاييديه مركز يا اداره كل امتياز10حداكثر رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد و رئيس مركز معين/معاون آموزش/نظرمديركلميزان تعامل با سازمان5

تاييديه مركز يا اداره كل امتياز5حداكثرهمكاري با واحد آزمون بعنوان ناظرآزمون

تاييديه مركز يا اداره كل امتياز5حداكثرتامين كارگاه آموزشي جهت برگزاري آزمون

مشاركت در برگزاري آزمون 610

(1399منتهي به پایان سال )نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  (مدیر)معيارهاي عمومي  و اختصاصي انتخاب  موسس: 1فرم شماره  

مستنداتامتيازاتمعيار هاي سنجشمحورهاردیف
امتيازات

 : (مدیر)    نام و نام خانوادگي موسس

: نام مركز معين : آموزشگاه محل خدمات 

تقديرنامه 415

10 گزارش پورتالدامنه فعاليت مدير آموزشگاه 1



: نام شهر : نام استان 

امتياز مكتسبهحداكثر امتياز

(1399منتهي به پایان سال )نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  (مدیر)معيارهاي عمومي  و اختصاصي انتخاب  موسس: 1فرم شماره  

مستنداتامتيازاتمعيار هاي سنجشمحورهاردیف
امتيازات

 : (مدیر)    نام و نام خانوادگي موسس

: نام مركز معين : آموزشگاه محل خدمات 

درصد قبولي كارآموزان در آموزشگاهكارايي آموزشگاه7
 90-  امتياز 5 درصد 80-  امتياز 2 درصد 70تا 

 امتياز10درصد به باال 

اداره /تاييديه اداره آزمون

كل
10

اجراي دوره هاي سفارشي8
اجراي دوره هاي سفارشي بخش هاي خصوصي و دولتي بر اساس قرارداد با 

99/12/30 لغايت 98/1/1كارفرمايان و مشتريان از تاريخ 
10تصوير قرارداد امتياز10 امتياز حداكثر 5به ازاء هر قرارداد 

 امتياز5    حداكثر پشتيباني از كارآموز المپياد بعنوان اسپانسر

 امتياز3    حداكثر تامين كارگاه آموزشي

 امتياز2    حداكثر آموزش كارآموز المپيادي

100

5تاييديه مركز يا اداره كل امتیاز10 امتیاز حداکثر 1به ازاء هر کارآموز کارآموزان محروم/ آموزش رایگان ارائه شده در مناطق محروم 

کانون / کانون انجمن صنفی استان/هیات مدیره انجمن/عضویت در انجمن ها

انجمن های صنفی کشور

 3 امتیاز، عضو هیات مدیره انجمن 2عضو انجمن 

 امتیاز، عضو کانون 4امتیاز، عضو کانون استان 

 امتیاز5کشوری 

5كانون/تاييديه انجمن 

110 جمع كل 

بعنوان امتياز مثبت لحاظ مي  ( امتياز100 ) مربوط به مشارکت عمومي است و امتياز آن خارج از سرجمع امتياز کل این فرم 10 امتياز مي باشد و سوال 100 سوال؛ 9با  (نمونه (مدیر)موسس) 1مجموع امتيازات در فرم شماره

در محاسبه امتياز عضویت در انجمن های صنفي، بر حسب صرفا یکي از امتيازها. گردد

جمع كل 

10 ميزان مشاركت در المپيادها گزارش پرتال9

میزان مشارکت در 

مسئولیت های اجتماعی
10



: نام شهر : نام استان 

امتياز مكتسبهحداكثر امتياز

(1399منتهي به پایان سال )نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  (مدیر)معيارهاي عمومي  و اختصاصي انتخاب  موسس: 1فرم شماره  

مستنداتامتيازاتمعيار هاي سنجشمحورهاردیف
امتيازات

 : (مدیر)    نام و نام خانوادگي موسس

: نام مركز معين : آموزشگاه محل خدمات 

:امضاء رئيس مركز :امضاء موسس :امضاء مدیر 


