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 مقدمه
و پيوسته ط تباداراي ارتوسعهيافته ي هاركشوه در يژوبهو مع اهمه جودر فرهنگي  -جتماعيا –دي قتصاار اتوسعه پايدو شد ر

ي هاوريبستگي به فناده و داراي وابووري فنام و هايي كه مبتني بر علوزشموآست. ا افراد آموزيو مهارت زشموآيك با دنز

ي شتههادر رها وريفنااع نو، ايگررت دبه عباو... دارد.  به ويژه در كشاورزيها وهگري همهاري در فزامنراري و فزاپيشرفته سخت

رت مهاو تا علم د، ميشوم نجااخاصي م علوي گيردياف با هد افراد ايحرفه يهازش موه در آيدتا پيچده ساوري فنان از گوناگو

ع يننواكه د پيبر آموزي افرادو مهارت ايحرفه زشموي آكليدو به نقش مهم ان ميتو، ستاراين در ائه شوند. ارايكديگر ر كنادر 

ها زشموآصلي ن اكااز اريكي ، ستاست. بديهي ردار ابرخودي بنياه جايگااز توسعه ل حاو درپيشرفته ي هاركشودر ها زشموآ

ترين هها تا پيچيدرتترين مهادهساوري از فناح كثر سطوو ابرگرفته را در مشاغل و مينهها م زتماو ندگي د زبعام اتما نداكه بتو

جتماعي دي، اقتصاي اهارساختاهايي كه بايد مبتني بر تمامي زشمو. آافراد است ايحرفه زشموآهمين د، شامل شورا ها وريفنا

بهينه ص ختصااري و ايگر سرمايهگذي دسو، از ستافرهنگي ي مراينكه ابر وه ها عالزشموآين قبيل اكه ا فرهنگي باشد. چرو 

ر بهشماي زكشاورم در علوي گيرربهنوعي بهكات و خدما كشاورزي ومختلف ي بخشهااف هددن اعملياتي كرر بهمنظو، منابع

دي، قتصاي امينههازهمه ر در شد كشوو رتوسعه اي بروري ضرزم و مل الاعواز يكي ر، تب مذكواتوجه به مربا ا، يد. لذآمي

نظران كسب مهارت با رويكرد به اعتقاد صاحبست. ابا كيفيت و ماهر و نساني متخصص افرهنگي تكيه به منابع و جتماعي ا

فراد متخصص و ماهر از عوامل كليدي و انكارناپذير در توسعه پايدار تربيت ا نقش اساسي در اشتغال پايدار مولد دارد. ،فنآورانه

عنوان يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايه انساني و امكان ثروت آفريني و شود، آموزش مهارت و فناوري بهمحسوب مي

 رود.زايي به شمار مياشتغال

ايران بر اساس اهداف و وظايفي كه بر اساس قوانين مربوطه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي سازمان نظام

آموختگان عضو و نيز كمك به هاي جديد، ارتقاي مهارت دانشبر عهده دارد در جهت ارتقاي سطح دانش و گسترش فناوري

شاورزي تالش هاي توليد محصوالت كساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي و آماده نمودن آنان براي حضور فعال در عرصه

عيين منظور تريزي الزم بهآموختگان، برنامههاي آموزش عملي و مهارتي دانشنمايد. همچنين با توجه به نقيصه فقدان برنامهمي

سي ربه بر، ين مقدمهابا توجه به ، ينابنابر گويي به رفع اين نيازها را در دستور كار خود قرار داده است.نيازهاي آموزشي و پاسخ

 .يمدازميپرري تقاضا محود يكرروبا آموزي و مهارت زشمودر آنظر رد موي شاخصهااز يي بخشها

 

 

 

 

 

  

 اسداله ابراهيمي

 آموزشي، فني و پژوهشي نمعاو 
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 مبانی قانونی. 1ماده 
تالش مبني بر  نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تأسيس سازمانن قانو ،4ماده  "4"بند  و  3ده ما "21"بند  استناد به

ي و هاي بازآموزاورزي و منابع طبيعي و تالش در جهت تدوين و اجراي برنامهدر جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كش

شي آموز تغيير رويكرد برنامه هاي راهبردي معاونت در حوزه آموزش با نوآموزي مستمر اعضاي سازمان و به استناد سند سياست

 .آموختگانغال دانشآموزي منتهي به اشتاز ادبيات محوري به مهارت محوري و مشتري مداري  و مهارت

 هدف کلی. 2ماده 
-دانشاي براي حرفهو شغلي ي فرصتهاد يجا، انسانياسرمايه زي نمندسااتو ،قعير واكا طمحي دررت مهاو نش دايش افزا 

   منتج به اشتغالو خصوصي  بخش به متكي، تقاضا محوري با رويكرد: و اعضاي سازمان آموختگان بخش كشاورزي

 صیاختصااهداف . 3 ماده
 بري از دانش توليدمزد محوري به جاي دستمزد محوري و سهمدانشاشتغال تحقق سياست  كمك به .2

واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي به عنوان مراكز آموزشي  گيري از امكانات و ظرفيت و توان آموزشيبهره .1

 و يادگيري

 كارگيري نيروهاي فاقد مهارتهاي جذب و بهكاهش هزينه .3

 ا محيط كسب و كار و ايجاد خود باوري در مهارت آموزآشنايي ب .4

 كمك به بنگاه هاي اقتصادي به منظور شناسايي و جذب نيروي كار توانمند .5

 هاي مهارتيهاي علمي، فني، تجهيزات و امكانات بخش خصوصي در آموزشاز ظرفيت حداكثرياستفاده  .6

 

 تعاریف. 4 ماده
شي از عرصه توليدي اعم از زراعي، باغي، دامي، منابع طبيعي و شيالت متعلق به توليدكنندگان منظور از واحد توليدي، بخ واحد تولیدی:

 . باشدايجاد مركز ميحاضر در طرح 

از قبيل: مزارع الگويي و تحقيقاتي،  هاي مختلف بخش كشاورزيبه مجموعه واحدهاي توليدي درزمينه :و یادگیری آموزیمهارتمرکز 

هاي خصوصي و مراكز ، كشت و صنعتازادآموزي صوصي، واحدهاي توليدكنندگان نمونه و برتر، مراكز مهارتواحدهاي توليدي بخش خ

شود كه واحد توليدي،  توان و هاي باغباني، زراعت، دام، طيور، شيالت و آبزيان و ... گفته ميخدمات كشاورزي غيردولتي در زير بخش

به عنوان مراكز  گيري از امكانات، ظرفيت آموزشينامه جهت بهرهدر اجراي اين تفاهم اي خود راتمايل انتقال دانش و تجربه حرفه

 نمايند.آموزشي و يادگيري پيشنهاد مي

واحدهاي توليدي و  گيري از امكانات و ظرفيت و توان آموزشياست كه جهت بهره آموخته كشاورزيدانش مهارت آموز:

 ره مهارتي دارد.خدماتي بخش خصوصي داوطلبانه تقاضاي دو
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 آموزیمهارتمخاطبين برنامه . 5 ماده
 .باشدمياعضاي سازمان  و  آموخته كشاورزيدانش ، شامل كليهآموزيبرنامه مهارت و مخاطب جامعه هدف

 سازمان آموزیمهارتاصول نظام . 6 ماده
 مشتري مدار تقاضا محور و داوطلب .2

 هاي بخش خصوصيمتكي به ظرفيت .1

 غالمنتهي به اشت .3

 آموزیمهارتشرایط مرکز . 7 ماده
يري گبراي يادگيري و بهره مركزتوانند به عنوان مي هاها، مزارع بخش خصوصي و تعاونيتمامي واحدهاي توليدي و خدماتي، بنگاه

 كه در اينانتخاب شوند همكار سازمان  آموزي و يادگيري تخصصي ، به عنوان مركز مهارتاز امكانات و ظرفيت و توان آموزشي

 نمايد.آموزي را به آن مركز اعطا ميصورت سازمان نظام مهندسي تابلو مهارت

 بندی مراکز :سطح. 8 ماده
 شوند:ظرفيت امكانات، توانمندي و تجهيزات به سه سطح ذيل تقسيم ميآموزي بر اساس مراكز يادگيري و مهارت

  مربي : داراي امكانات توليدي، تجهيزات آموزشي و2مراكز سطح 

  داراي امكانات توليدي و مربي آموزشي1مراكز سطح : 

  داراي امكانات توليدي3مراكز سطح : 

 

 وظایف معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی. 9 ماده
 ها.گذاري ساليانه مراكز و ابالغ سياستريزي و سياستبرنامه .2

 الي بر اجراي طرح.تعيين كارشناسان معين در سطح ستاد براي پيگيري و نظارت ع .1

 ربط به مراكز.پشتيباني فني و هدايتي از طريق اعزام كارشناسان ذي .3

 ويژه پيش از آغاز فصل كاري توليدكنندگان.تشكيل نشست هاي ملي و استاني توجيهي و مشورتي حسب لزوم به .4

 ها.س آنها و اخذ تصميم و رهنمودهاي الزم بر اساماهه استانهاي سهبندي گزارشبررسي و جمع .5

 اند.يافتهتهيه و تدوين چارچوب ايجاد انگيزش براي مراكزي كه به اهداف طرح دست .6

 انتخاب و تشويق مراكز نمونه مهارت اموزي .7
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 وظایف سازمان استان. 11 ماده

 آموز:در مقابل مهارت 

 ره )در صورت ضرورت(تبيين اهميت اجراي دو قبل از شروع آموزش مهارت آموزانبرگزاري دوره توجيهي براي  .2

 موردنياز مهارت آموز استاندارد آموزشي  ارائهتدوين و  .1

 فراخون جهت برگزاري دوره مهارت اموزي و معرفي مراكز مهارت اموزي به متقاضيان .3

 معرفي مهارت اموزان به مراكز .4

 

 موزی و یادگیری:آدر مقابل مرکز مهارت 

 آموزيبه مركز يادگيري و مهارت شدنبديلتفراخوان و شناسايي واحدهاي نمونه داوطلب براي  .2

 آموزيهاي مهارتبرقراري تعامل سازنده با مراكز مرتبط در سطح استان جهت اجراي برنامه .1

  تدارک برگزاري دوره توجيهي آموزشي براي داوطلبان ايجاد مركز و توجيه طرح مراكز .3

 صدور مجوز، شناسنامه  و تابلو  تيپ براي مراكز .4

 نظام مهندسي از اين مراكز حمايت سازمان  .5

 

 وظایف مهارت آموز. 11 ماده
 رعايت نمايد.و نيز  آموز موظف است كليه مقررات انضباطي، ايمني و آموزشي مركز را بپذيردمهارت .2

 در محل آموزش حاضر شود. آموزيشده توسط توسط مركز مهارتتعيينطبق برنامه آموزشي  .1

 باشد.مي به استفاده از لباس كار، كاله ايمني، دستكش و ...بنا بر تشخيص مركز موظف  آموزيمهارت .3

 رعايت شئون اخالقي و اجتماعي .4

 آموزيداري، تالش حداكثري براي حفظ جان، مال، تجهيزات و مواد مصرفي مركز مهارتامانت .5

 آموزيارائه اطالعات الزم به سازمان استان براي اجراي بهينه و حفظ مطلوبيت دوره مهارت .6

 

 روش اجرای آموزش. 12 ماده
شاگردي و مدرسه در مزرعه بوده و تالش خواهد شد كه براي تمامي ستاوهاي مهارتي در اين مراكز، به شيوه اروش اجراي دوره

 جلسات در طول فصل توليدي برنامه اجرايي مدوني با همكاري سازمان استان تدوين شود. 

 

 آموزیيری و مهارتهای تشکيل مراکز یادگضوابط و ویژگی. 13 ماده
 در منطقه باشد. آوريفنمركز بايد محل كاربرد، اشاعه و گسترش دانش و  .2

 براي ديگران باشد. دسترسيقابلبايد  االمكانحتيمحل مركز  .1

ي وزارت جهاد كشاورزي بايد از محصوالت غالب و هاسياستو  هااولويتمحصوالت انتخابي براي مركز، ضمن منطبق بودن با  .3

 باشد.   شدهحاصلمنطقه بوده و از سودآوري آن اطمينان  اقتصادي

شامل يادشده محتواي دوره كند. شركت مي ،شوددر دوره توجيهي طرح كه توسط سازمان استان، تدارک ديده مي مركز مسئول :1تبصره 

 و توجيه طرح است.، تسهيلگري مهارت آموزاناصول آموزش 
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 اماندهی مرکز فرآیند اجرایی  شناسایی و س. 14 ماده
 شناسايي و دعوت به همكاري واحدهاي داوطلب .2

 برگزاري دوره توجيهي براي داوطلبان .1

 عقد قرارداد همكاري  .3

 گردد.نصب تابلوي متحدالشكل كه توسط سازمان استان ارائه مي .4

 تكميل شناسنامه مهارتي و صدور كارت شناسايي مركز توسط سازمان استان .5

 ود.شمطرح مي ، موضوع موردنظر در شوراي آموزشي استاننهايي تائيد منظوربه، مركز زم و احراز شرايط اوليهال هايبررسيپس از  :2 تبصره

 نتيجه را اعالم نمايد. درخواست، روز پس از دريافت 21 مدت موظف است حداكثر ظرف شوراي آموزشي استان

 مركزي در فن -اليت توليدي، نسبت به برگزاري اولين جلسه توجيهي، مدتي پيش از آغاز فعداوطلب مركز، مركزپس از صدور مجوز فعاليت 

به شيوه مدرسه در مزرعه و نيز بازديدهاي فني در  ترجيحاً. اين جلسات كندمي، اقدام سازمان استانو نمايندگان  مهارت آموزانبا حضور 

 تمام فصل كاري ادامه خواهد داشت. 

 هامشوق. 15 ماده 

 :مشوق مراکز الف 

 مركز برداريبهرهمركز و تمديد رايگان پروانه  موردنياز هايپروانهل صدور و تمديد تسهي .2

 محورآموزشي مهارت  هايبرنامه گيريتصميممشاركت دادن مركز در  .1

  بهرهكممعرفي براي دريافت تسهيالت  .3

 اجرايي در اين واحدها هايبرنامهو  هافعاليتتمركز  .4

 آموزشياولويت در بازديدهاي  .5

عنوان مراكز نمونه فعال در طرح مركز يادگيري و در استان، هرساله سه مركز به موزيآتوان افزايي و مهارت از بين مراكز : 3 تبصره

 شود.آموزي انتقال دانش و تجربه انتخاب ميمهارت

  موزانآب: مشوق مهارت 

 اولويت دريافت خدمات از سازمان -2

 معرفي به واحدهاي توليدي بعنوان مسول فني -1

 رفي به واحدهاي توليدي براي اشتغالمع -3

 معرفي براي دريافت تسهيالت راه اندازي كسب و كار خصوصي -4

 موزشيآاستفاده بعنوان مربي  -5

 در رشته مهارتي  حرفه اي حيتگواهي صالدريافت  -6
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 :1398برنامه عملياتی سال . 16ماده 
 

 آموزیتعداد مرکز مهارت نام استان ردیف

 21 شرقي ذربايجان 1

 21 غربي آذربايجان 2

 4 اردبيل 3

 21 اصفهان 4

 5 البرز 5

 3 ايالم 6

 4 بوشهر 7

 21 تهران 8

 5 بختياري و چهارمحال 9

 5 جنوبي خراسان 11

 21 رضوي خراسان 11

 5 شمالي خراسان 12

 21 خوزستان 13

 6 جنوب كرمان 14

 5 زنجان 15

 5 سمنان 16

 5 بلوچستان و سيستان 17

 21 سفار 18

 5 قزوين 19

 4 قم 21

 5 كردستان 21

 21 كرمان 22

 21 كرمانشاه 23

 4 وبويراحمد كهگيلويه 24

 5 گلستان 25

 21 گيالن 26

 6 لرستان 27

 21 مازندران 28

 5 مركزي 29

 6 هرمزگان 31

 5 همدان 31

 5 يزد 32
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 پيوست های برنامه
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 نامه مهارت آموزمعرفی
 

 

 ..... واحدریاست محترم 

 ....... مرکزمدیریت محترم 

 

 با سالم

داراي  ..……… كد ملي ………… مهندسي نظامبا شماره   ..………… ه جناب آقاي / سركار خانم مهندس وسيل ينبد احتراماً، 

  معرفيدر آن مركز ....... به مدت آموزيمهارتدوره اعضاي اين سازمان براي گذراندن  از ....………… تهرش ……..…… مدرک

 .گرددمي
سخه     ضوابط برگزاري دوره و همچنين  ضمناً يك ن ضي به  آموزيمهارت دفترچهاز  ست مي  متقا شد كه  پيو ست    با ضروري ا

.  گردد( به اين سووازمان تحويل سووسووهؤم نآمحرمانه و ممهور به مهر  صووورتبهايان اين دوره )پس از پ آموزيمهارت دفترچه

 گردد:موزي جهت مزيد استحضار به شرح زير اعالم ميآبرخي از موارد دستورالعمل مهارت ارتباطدراين

شاپيش پي به اين سازمان اعالم نمايند. باًنام نامبرده را كتخواهشمند است دستور فرمايند در اجراي اين نامه تاريخ مراجعه و ثبت

 .داردميكمال تشكر را اعالم داريد از همكاري كه در اين زمينه مبذول مي

 غير محرمانه صورتبهمربوطه بوده و  مركزآموزي كه فاقد مهر و امضاء هاي مهارتدفترچهبديهي است اين سازمان از پذيرش 

 معذور خواهد بود. ،ارسال گردد

 

 

……….. 
 مهندسینظاممعاون آموزشی و فنی سازمان 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان ........... 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 اورزي و منابع طبيعيكش مهندسينظامسازمان 

 .........استان 
 

 

 .……………شماره:  

 ..……………تاریخ: 

 دارد پیوست:

 

 باسمه تعالی
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 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسینظامسازمان 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنی و معاونت آموزشی

 1398خرداد 

  

 دفترچه

 مهارت آموزی

 تعالیسمهب
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 ...................کشاورزی و منابع طبیعی استان  مهندسینظامسازمان 

 فنی و معاونت آموزشی

 

  

 مشخصات عمومی مهارت آموز –الف 

ی
ل م

می
تك

ن 
تا

اس
ن 

ما
از

 س
ط

وس
ت ت

سم
ن ق

ای
ود

ش
 

 : .................................................نام خانوادگینام: ................................... 

 ..........................................شماره شناسنامه:  محل تولد: ......................

 تاریخ تولد: .................................................... نام پدر: .........................

 : ............................... شماره ملی: .........................مهندسینظامشماره 

 رشته: ........................................................... ..............رتبه: ...................

 شماره همراه:................................ شماره ثابت:.........................................

 مدرك تحصیلی:

 دکتری                 لیسانسفوق               لیسانس

 حصیلی: ..............................................گرایش ت

 محل تحصیل: ...................................................

 آموزیمهارت مشخصات عمومی مسئول واحد –ب 

د 
اح

ر و
دی

ط م
وس

ت ت
سم

ن ق
ای

ت
ار

مه
ی

وز
آم

 
ود

 ش
ل

می
تك

 

 : .........................................وادگینام خاننام: ...................................... 

 : .........................................................................یا مرکزعنوان شرکت 

 آدرس: .....................................................................................................

 تماس: ........................................................تلفن 

 زمینه فعالیت: .................................................................
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 ............كشاورزي و منابع طبيعي استان  مهندسينظاماعضاي سازمان  آموزيمهارتبرنامه 

 ......ن مهارت: ....................................................................................................................اوعن 

 

 --------------جمع ساعات:

  

 آموزشیمحتوای برنامه  تاریخ
 ساعت

 امضای مربی
 عملی نظری
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 ....................كشاورزي و منابع طبيعي استان  مهندسينظاماعضاي سازمان  آموزيمهارتبرنامه 

 .........ن مهارت: ....................................................................................................................واعن 

 

 --------------جمع ساعات:

 

  

 محتوای برنامه آموزشی تاریخ
 ساعت

 امضای مربی
 عملی نظری

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



15 
 

 ...........................طبيعي استان  و منابعكشاورزي  مهندسينظامسازمان 

 و فني اونت آموزشيمع

 نظریه واحد پذیرنده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سازمانو فنی آموزشی  محترم معاونت

..................................... براي مهارت بازگشت به نامه شماره ....................... مورخ ...................... درخصوص معرفي و پذيرش آقاي / خانم ......

 گردد:آموزي، نظريه اين واحد به شرح زير اعالم مي

 

 ضعیف متوسط خوب عالی در دوره حضور

     آموزي براي كار عمليميزان مهارت

     اياخالق حرفه

     آموزيانظباط در محيط مهارت

     مندي به يادگيريميزان عالقه

     ان همكاري در پيشبرد امورميز

     ميزان كسب مهارت در پايان دوره

 توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 واحد پذیرنده امضاء و مهر
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 ........................طبيعي استان  و منابعكشاورزي  مهندسينظامسازمان 

 و فني معاونت آموزشي

 مهارت آموزکارنامه 
 :نظریه کارشناس آموزشی سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نظریه معاونت آموزشی سازمان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان: و فني آموزشي محترم معاونت

آموزي خانم / آقاي ................ به ميزان ........ ساعت ت مهارتاميزان ساع ،آمدهعمله هاي بطبق بررسي

 تعيين گرديد.

 امضاء
 شودآموزي تعيين مياين قسمت توسط كارشناس آموزش سازمان تكميل و ميزان ساعت مهارت

 .............................. جناب آقاي /سركار خانم

 كارشناس محترم آموزش

آموزي براي آقاي / خانم ........................ به ميزان ......... ساعت در زمينه گواهينامه مهارت نسبت به

 ........................ اقدام شود.

 امضاء
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 آموزیفرم اطالعات و تقاضای همکاری برای تشکيل مرکز یادگيری و مهارت -1اره ضميمه شم
 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان ......... مهندسینظاممحترم سازمان  رئیس

 

  و احترامباسالم 

تعهد و مسئول صحت و درستی ، مآموزیو مهارت یادگیری کزمر.................................... متقاضی همكاری با طرح  جانباین

و همچنین متعهدم در تمام مراحل همكاری، اطالعات الزم را کامالً صادقانه در اختیار  هستمدر این فرم  اظهارشدهاطالعات 

باال و اشتیاق  نفساعتمادبهارتباطی قوی،  هایمهارتازجمله، داشتن  جانباین هایویژگیقرار دهم. امیدوارم   ربطذیمراجع 

و فرصتی را فراهم سازد تا  قرار گیردآن مدیریت محترم  موردتوجهنمودن اطالعات شغلی  روزبهانتقال مداوم تجربیات و به 

 .آورده سازمدر سطح منطقه خود را بر آموزیو مهارت طرح مراکز یادگیری موردنظربتوانم خواست ها و خدمات 

که الزم  سایر اطالعاتیو نیز ارائه  آموزید مرکز یادگیری و مهارتایجا، آمادگی خود را برای زوی توفیق و بهروزیضمن آر

 .دارممیباشد، اعالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با تشكر 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ:ی و امضا
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 اطالعات فردی

 : نام   -1 :نام  خانوادگی -2 :  نام پدر -3

 :شماره شناسنامه -4 :    ملّی کد -5 :جنسیت -6

 :    تاریخ تولد -7 :          راد تحت تكفلتعداد اف -9                      :       وضعیت تأهل -8

 :نشانی کامل محل سكونت  -11

 

 :کد پستی --11 :آدرس پست الكترونیكی -12

 (:      منزل)تلفن تماس-13 :                  تلفن همراه  -14 : ساعات مناسب برقراری تماس  -15

 :طرف تماس در مواقع ضروری–16 :          نسبت -17 : تلفن  -18 :تلفن  همراه  -19

 نام و نام خانوادگی

 تحصیالت

 /نام مدرسه-21 حصیلیتمدرك -21 رشته تحصیلی-22 تاریخ شروع-23 تاریخ یایان-24

 موسسه آموزشی/دانشگاه 

 

 :ممتاز تحصیلی دستاوردهای  -25

 

 و تخصصی  ایحرفههای گواهینامه

 گواهینامه عنوان-26 سال اخذ -27 موسسه نام کامل -28 اخذ محل-29 مدت عتبار -31

 

 

    

 

 پیشینه کاری

 کار و محلآخرین شغل  -31

  :فعالیت کشاورزی/تشكل/نام موسسه-32 :زمینه فعالیت -33 :تعداد کارکنان  -34

 

 :شغل -35 : تاریخ شروع همكاری -36 : تاریخ پایان همكاری  -37

 

 :هامسئولیت -38

 

 :هافقیتدستاوردها و مو -39

 

 : تمایل به خاتمه همكاری/علت خاتمه -41

 

 

 

 

 هامهارت
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 زبانهای خارجی

 شرح توانایی -41 سطح مهارت در زبان  انگلیسی -42

 مبتدی مسلط خبره 

   

 اطالعات و رایانه آوریفن

 دارم                ندارم          اداری  : افزارهاینرمای کار با رایانه  و دانش و مهارت الزم بر -43

 هاتواناییسایر 

 :ایحرفهتخصصی و  هایمهارتو  هاتوانایی -44

 

 

 چیست؟  ید،آورمیبارزترین  ارزش، توانایی و یا قابلیتی که  برای مراکز یادگیری به همراه  -45

 

 

 

 اطالعات تكمیلی

 :آموزیآدرس مرکز یادگیری و مهارت -47

 

 :زمان آمادگی برای شروع کار -46

 :زمینه یا محور فعالیت در مرکز -48

    خیر          آموزی دارید؟     بلیمهارتکز یادگیری و مر هایفعالیتآیا محدودیت جسمی برای انجام -49 

 ؟رادارید موردنظرآیا محدودیت جسمی برای انجام شغل  -51
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 .   فرم قرارداد2ضميمه شماره 

کشاورزی و منابع طبيعی استان ............... و مدیریت مراکز یادگيری و  مهندسینظامهمکاری مشترک بين سازمان  نامهتفاهم

  آموزیمهارت

 مقدمه

منابع انساني موجود در بخش كشاورزي در انتقال پايدار تجارب و دانش فني توليدكنندگان  باارزشت به لزوم استفاده بهينه از ظرفيت با عناي

خش و ب غيردولتيبخش كشاورزي براي همكاري با نهادهاي دولتي و  هاينمونهو بسترسازي مناسب براي استفاده از توان بالقوه و بالفعل 

رزي و منابع كشاو مهندسينظامسازمان  همكاري مشترک بين نامهتفاهم وسيلهبدينيالت الزم براي ايفاي نقش ترويجي آنان، نيز ايجاد تسه

 به نمايندگي جناب آقاي/سركار خانم  آموزيسو و مراكز يادگيري و مهارتاز يك....................... ......... طبيعي استان

 :شودميبه شرح زير منعقد  ........................................ ..........................

 

 قرارداد: موضوع 1ماده 

 پسازاين...................................... )كه  / خانمآقايآموزي مراكز يادگيري و مهارت مابينفي يافتهنظام، يك همكاري نامهتفاهمبر اساس اين 

جهت  (شودميسازمان استان ناميده  پسازاينكشاورزي و منابع طبيعي استان ) كه  مهندسينظامو سازمان  سويكز ( اشودميناميده  مركز

.... برقرار در موضوع ...................................................................... مركزموجود در منطقه  التحصيالنفارغانتقال تجارب و دانش فني به كارآموزان و 

 .شودمي

 

 نامهتفاهم: مدت 2ماده 

 .باشدمي......... ماه كامل شمسي از تاريخ انعقاد )............/............../..............( لغايت .............../................/.............. به مدت ...

 

 : تعهدات طرفين3ماده 

 الف(  تعهدات سازمان استان 

 الزم براي توجيه و اجراي بهينه طرح هايآموزشائه ار -2

 مراكزانجام بهينه خدمات  منظوربهپشتيباني فني الزم  -1

 نامهتفاهمبراي اجرايي شدن مفاد  ريزيبرنامهو  گذاريسياست -3

 شدهارائهمهارتي  هايآموزشبراي تكميل و تقويت  موردنيازتهيه منابع آموزشي  -4

 توسط كارشناسان ستاد و استاني از روند اجراي طرح در منطقه و ارائه گزارش پايش مستمر طرح -5

 مرکزب( تعهدات 

 تشكيل جلسات توجيهي براي كارآموزان -2

 ارائه تجارب و دانش فني مناسب و كاربردي به كارآموزان -1
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 ديدو تغيير نگرش توليدكنندگان واحدهاي تابعي در خصوص دانش ج سازيآگاههمكاري جهت  -3

 پشتكار در  اجراي مستمر و منظم طرح -4

 است. قرارگرفتهمورد تأييد طرفين  11/11/2331 و در تاريخ شدهتنظيمماده و در چهار نسخه تنظيم و به اعتبار واحد  3در  نامهتفاهماين 

 

  یادگيری مرکز مدیریت       کشاورزی مهندسینظامسازمان 

          آموزیو مهارت               ........ و منابع طبيعی استان    

 



 

آموزی )مصوب شورای مرکزی(، به آقای / خانم هارت( دستورالعمل شناسایی و تشكیل مراکز یادگیری و م5( ماده )3در اجرای بند )

واقع در استان .................................  به نشانی:  ................................ دارای واحد تولیدی............................ 

آموزی اعطا می شود تا در چارچوب دستورالعمل و مقررات ....................... شناسنامه مرکز مهارت.......................................................................

آموزان، تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ....................................  سازی مهارتمربوطه نسبت به پذیرش و توانمند

 فعالیت نماید.
 

 

 

 

 

 

 آموزی تخصصی )همکار(شناسنامه مراکز مهارت

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان ...

 

 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 جمهوری اسالمی ایران

 : ............شماره

 ............تاريخ:  

 سال 3مدت اعتبار: 

.............................. 

 ریيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی

 استان ...........
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 تعهدات:

 دارنده گواهينامه ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات موجود در دستورالعمل مركز مي باشد. .2

 آموزان تحت نظارت و هماهنگي سازمان استان مي باشد.دارنده گواهينامه مجاز به جذب و پذيرش مهارت .1

 اعتبارات و تسهيالت بانكي و ساير الزامات ايجاد مركز يادگيري به عهده دارنده گواهينامه و تابع ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد.تأمين  .3

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در گواهينامه غير قانوني مي باشد. .4

 گري ندارد.اين گواهينامه صرفاً به منظور مركز يادگيري صادر شده و ارزش دي .5

 اين گواهينامه بدون مهر و امضاي سازمان استان فاقد ارزش مي باشد. .6

 از يابنده گواهينامه تقاضا مي شود كه آن را به نزديك ترين مركز سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در استان تحويل نمايد. .7
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