
»بسمه تعالی«
فراخوان شناسایی افراد واجد شرایط جهت ممیزي منابع آموزشی مورد نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

مبنی بر ایجاد فضاي ،سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورپژوهشی در راستاي اجراي سیاست هاي آموزشی
نیاز بازار کار و ،رقابتی سالم براي کلیه ذینفعان آموزش هاي فنی و حرفه اي و پاسخگوئی به تغییرات مستمر فناوري

بهره برداري از ،تولید منابع آموزشی با رویکرد مشارکت ذینفعانفرآیند کاهش تصدي گري نشر و به جهت ساماندهی 
و به منظور ایجاد ایش کیفیت منابع آموزشی در استراتژیها و برنامه هاي درسی سازمان خرد جمعی آنها و اولویت افز

جهت ممیزي بخش خصوصی و دولتی متخصصین واجد شرایط  ،بدینوسیله از کلیه کارشناسانبانک اطالعاتی ممیزان، 
تقاضیان محترم می توانند منابع آموزشی در گروه هاي برنامه درسی به شرح ذیل دعوت به همکاري می نماید، لذا م

ایمیل نمایند.momayezi@irantvto.irآدرسبهو نسبت به دریافت و تکمیل فرم هاي مورد نظر اقدام
تماس حاصل نمایند.                                                                                     021-66583642شماره تلفن : متقاضیان محترم  می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

عنوان گروه برنامه ریز ي درسی ردیف يعنوان گروه برنامه ریز
درسی

ردیف عنوان گروه برنامه ریز ي درسی ردیف

سالمت و طب ایرانی 47 صنایع الستیک 24 الکترونیک 1
فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر 48 صنایع نساجی 25 امور اداري 2

مدیریت آب 49 صنعت چاپ 26 امور باغی 3
منابع طبیعی 

(جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان) 50 طال و جواهرسازي 27 امور دام و ماکیان 4
صنایع بسته بندي 51 فرش 28 امور زراعی 5

فناوري نانو 52 زیستفناوري محیط 29 امور مالی و بازرگانی 6
گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی 53 فناوري ارتباطات 30 امورشیالت و آبزي پروري 7
صنایع دستی (دوخت هاي سنتی) 54 فناوري اطالعات 31 برق 8

صنایع دستی(بافت) 55 کنترل و ابزار دقیق 32 بهداشت و ایمنی 9
صنایع رنگ 56 گردشگري 33 پتروشیمی و پلیمر 10
صنایع غذایی 57 ماشین آالت کشاورزي 34 تاسیسات 11
صنایع فلزي 58 متالورژي 35 جوشکاري و بازرسی جوش 12
صنایع کاغذ 59 مدیریت و صنایع 36 حمل و نقل ریلی 13

صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم) 60 مراقبت و زیبایی 37 دریاییحمل ونقل  14
صنایع خودرو 61 معدن 38 حمل ونقل زمینی 15
صنایع دریایی 62 معماري 39 خدمات آموزشی 16
صنعت ورزش 63 مکانیک 40 خدمات تغذیه اي 17
فناوري هوایی 64 نفت و گاز 41 زیست فناوري 18

هوانوردي 65 هتلداري 42 ساختمان 19
هنرهاي تجسمی 43 سرامیک 20

تزئینیهنرهاي  44 صنایع پوشاك 21
هنرهاي نمایشی 45 صنایع چرم وپوست و خز 22

فناوري نرم وفرهنگی 46 صنایع چوب 23
معاونت پژوهش ، برنامه ریزي و سنجش مهارت

دفتر پژوهش ، طرح و برنامه ریزي درسی



»مشخصات متقاضیان ممیزي منابع آموزشی« 
نام خانوادگی:نام : 

نام پدر:جنسیت:
شماره شناسنامه:                                                                                           کدملی:

تاریخ تولد:                                                                                                محل صدور:
دکتري فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم  مدرك تحصیلی:   دیپلم

رشته تحصیلی:                                                                                                نام محل تحصیل:
شغل :                                                

سابقه کار :

.........................................................متقاضی ممیزي منابع آموزشی گروه برنامه ریزي درسی: 
سوابق تالیف

گردآوريترجمهتالیفسال انتشارناشرعنوان کتاب

سوابق ممیزي 
گردآوريترجمهتالیفسال انتشارناشرعنوان کتاب

سوابق پژوهشی (مقاالت )
سال چاپنوع نشریه نام نشریه عنوان مقاله 

عکس متقاضی



سایقه همکاري در تدوین یا بازنگري استانداردهاي آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور:

خیربله

گروه برنامه ریزي درسی ردیف
استانداردهاي آموزشی

کاريمسال ه
تدوینبازنگري

آدرس محل کار:
آدرس محل سکونت:

همراه:تلفن ثابت:                                                                                                               تلفن
*پست ا لکترونیکی:

جهت تکمیل مستندات الزامی است.نتیجه نشانی الکترونیکی معتبر به منظور بررسی اولیه و اعالم درج *

امضاء متقاضی: 


