
: رشته آموزشي :     نام و نام خانوادگي مربي 

: نام مركز معين : نام شهر : نام استان 

امتياز مكتسبهحداكثر امتياز

1
تحصيالت مرتبط با حرفه 

تحت آموزش
10تصوير مدرك تحصيلي امتياز 10-8- 6- 4 - 2به ترتيب دكترا   - فوق ليسانس  - ليسانس - فوق ديپلم - ديپلم 

- رئيس مركز ) سال گذشته از مسئولين شهرستاني2دريافت تقديرنامه مرتبط طي 

(...فرماندار  و - بخشدار
 امتياز 2 امتياز حداكثر 1

مديران كل استاني و  ) سال گذشته از مسئولين استاني2دريافت تقديرنامه مرتبط طي 

(معاونين مربوطه و استاندار 
 امتياز 4 امتياز حداكثر 2

- روساي سازمان ها  ) سال گذشته از مسئولين كشوري 2دريافت تقديرنامه مرتبط طي 

(...معاونين وزرا و مديران كل ستادي و 
 امتياز 6 امتياز حداكثر 3

 امتياز 8 امتياز حداكثر 4 سال گذشته از رئيس جمهور و وزرا 2دريافت تقديرنامه مرتبط طي 

 امتياز1 ساعت 10به ازاء هر  98/12/29 لغايت 97/1/1دوره هاي آموزشي عمومي طي شده از تاريخ 

 امتياز1 ساعت 8به ازاء هر  98/12/29 لغايت 97/1/1دوره هاي آموزشي تخصصي طي شده از تاريخ 

 امتياز6 امتياز حداكثر 2به ازاء هر اختراع ثبت شده اختراع ثبت شده

 امتياز4 امتياز حداكثر 2به ازاء هر روش ارائه شده ثبت شده (مطابق گواهي ثبت شده)ارائه روش هاي نوين ثبت شده

 امتياز8 امتياز حداكثر 4به ازاء هر سخنراني  98/12/29 لغايت 97/1/1تخصصي از تاريخ - ايراد سخنراني در همايش هاي علمي 

 امتياز6 امتياز حداكثر 3به ازاء هر كارگاه  98/12/29 لغايت 97/1/1اجراي دوره آموزشي تخصصي در كارگاه هاي آموزشي از تاريخ

محورها

: آموزشگاه محل خدمات 

(1398منتهي به سال )معيارهاي عمومي  و اختصاصي انتخاب مربي نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد : 2فرم شماره 

آموزش هاي طي شده

امتيازات 
امتيازات

3

8تصوير تقديرنامه

10

تصوير گواهينامه هاي 

دريافتي يا تاييديه هاي 

دريافتي

معيار هاي سنجش  رديف

58 ارائه تصوير قرارداد 

6ارائه گواهي اداره ثبت 4 خالقيت و ابتكار

2 تقديرنامه هاي مرتبط

مستندات 

همايش 
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(1398منتهي به سال )معيارهاي عمومي  و اختصاصي انتخاب مربي نمونه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد : 2فرم شماره 

امتيازات 
امتيازات
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 امتياز8 امتياز حداكثر 4به ازاء هر استاندارد  سال گذشته2تدوين استاندارد مهارت اموزش طي 

 امتياز4 امتياز حداكثر 2به ازاء هر استاندارد  سال گذشته2اصالح و بازنگري استانداردهاي مهارت و آموزش طي 

 امتياز10 امتياز حداكثر 5به ازاء هر كتاب  سال گذشته                         2طي  (مشروط دريافت مجوز انتشار)تاليف و ترجمه كتب تخصصي

 امتياز9 امتياز حداكثر 3به ازاء هر مقاله  سال گذشته                           2تاليف مقاله تخصصي و چاپ در نشريات  معتبر خارجي طي 

 امتياز8 امتياز حداكثر 2به ازاء هر مقاله  سال گذشته2تاليف مقاله تخصصي و چاپ در نشريات  معتبر داخلي طي

 امتياز5 امتياز حداكثر 1به ازاء هر متن ترجمه شده  سال گذشته2ترجمه مقاالت و متون تخصصي چاپ شده در نشريات معتبر داخلي طي 
تصوير مقاالت چاپ شده 

در نشريات

تاييده انجمن امتياز6 امتياز حداكثر 2به ازاء هر انجمن ...عضويت در انجمن هاي علمي وتخصصي از جمله گروه هاي برنامه ريزي و 

 امتياز4 امتياز حداكثر 1 سوال 50به ازاء هر  98/12/29 لغايت 97/1/1تدوين سواالت آزمون از تاريخ 

 امتياز8 امتياز حداكثر 2به ازاء هر پروژه تاييد شده  98/12/29 لغايت 97/1/1طراحي پروژه هاي آزمون عملي از تاريخ 

 امتياز3 امتياز حداكثر 1به ازاء هر دوره  98/12/29 لغايت 97/1/1همكاري در برگزاري آزمون بعنوان ناظر از تاريخ 

6

مشاركت در آزمون هاي فني و حرفه اي

تدوين استاندارد مهارت اموزش

8

فعاليت علمي و پژوهشي 7

تصوير مجوز چاپ كتاب 

يا  مقاالت چاپ شده در 

نشريات

8

  سايت سازمان يا 

تائيديه دفتر طرح و 

برنامه هاي درسي

10

10تائيديه اداره آزمون
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گزارش پورتال امتياز15 امتياز حداكثر 3به ازاء هر حرفه آموزشي  98/12/29 لغايت 97/1/1تعداد حرف تحت آموزش بر اساس ابالغ از تاريخ حرف تحت آموزش9
15

15گزارش پورتال امتياز15 امتياز حداكثر 1 ساعت آموزش 100به ازاء هر  بر اساس گزارشات پورتال98/12/29 لغايت 97/1/1عملكرد آموزشي مربي از تاريخ عملكرد آموزشي10

.منظور از درصد قبولي نسبت تعداد قبول شدگان نهائي به تعداد شركت كنندگان در آزمون كتبي مي باشد- درصد قبولي كارآيي مربي11

 تا 75به ازاء -  امتياز 5 درصد قبولي 75 تا 60به ازاء 

 درصد 100 تا 90به ازاء -  امتياز 10 درصد قبولي 90

 امتياز15قبولي 

15تاييديه اداره آزمون

 امتياز15 امتياز حداكثر 1به ازاء هر سال سابقه مربيگري در بخش غير دولتي سازمان

 امتياز15 امتياز حداكثر 1به ازاء هر سال سابقه مربيگري در بخش دولتي سازمان

 امتياز15 امتياز حداكثر 1به ازاء هر سال سابقه تدريس در خارج از سازمان

 امتياز15 امتياز حداكثر 1به ازاء هر سال سابقه حرفه ای در بازارکار در حرفه آموزشی مورد نظر

130

 امتياز10 امتياز حداكثر 5به ازاء هر كارآموز  سال گذشته2كسب رتبه توسط كارآموز مربي در مسابقات مرحله جهاني طي 

 امتياز6 امتياز حداكثر 3به ازاء هر كارآموز  سال گذشته 2كسب رتبه توسط كارآموز مربي در مسابقات مرحله كشوري طي 

 امتياز6 امتياز حداكثر 2به ازاء هر كارآموز  سال گذشته 2كسب رتبه توسط كارآموز مربي در مسابقات مرحله استاني طي 

15

13
كسب رتبه در مسابقات 

ملي و بين المللي مهارت

سوابق موجود از قبيل 

لوح تقدير؛ لوح كسب 

يا تاييديه دفتر ... رتبه و 

المپياد

10

جمع كل 

سابقه مربيگري و حرفه اي تصوير ابالغ يا كارت مربيگري12
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امتيازات 
امتيازات

معيار هاي سنجش  مستندات رديف

 امتياز4 امتياز حداكثر 2به ازاء هر دوره  سال گذشته2آموزش كارآموزان برگزيده اعزامي به مسابقات جهاني طي 

 امتياز4 امتياز حداكثر 2به ازاء هر دوره  سال گذشته2انتخاب به عنوان كارشناس مسئول يا معاون رشته مسابقات ملي مهارت طي 

 امتياز4 امتياز حداكثر 2به ازاء هر دوره  سال گذشته 2طراحي سواالت مسابقات ملي مهارت طي 

140

:امضاء رئيس مركز :امضاء موسس :امضاء مربي 



جمع كل 

.بعنوان امتياز مثبت لحاظ مي گردد ( امتياز130 ) مربوط به رشته هايي است كه در مسابقات مهارت حضور دارند و امتياز آن خارج از سرجمع امتياز كل اين فرم 13 امتياز مي باشد و سوال 130 سوال؛ 12با  (مربي نمونه) 2مجموع امتيازات در فرم شماره 
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