
 

 

 

   

 



  مقدمه:

به صـورت حضـوري    در این دورانی که ویروس کرونا برگزاري تجمعات و به تبع آن اجراي دوره هاي آموزشی
نـام   »جهـش تولیـد   «  رهبـري اري که از سوي مقام معظـم  مواجه نموده و از طرفی در سالجرا با تعطیلی 
برگـزاري دوره هـاي   لـذا  و یکی از پیش نیازهاي اصلی آن وجود نیـروي کـار مـاهر مـی باشـد،      گذاري شده 

از آموزشی و سایر امور اجرایی در عرصه مهارت آموزي با رعایت اصول بهداشـتی و فاصـله گـذاري اجتمـاعی     
  ضروري است.طریق این شیوه نامه 

  اهداف:

از طریق تغییر در الگوهاي آموزشی و کـاهش تـراکم مهـارت آمـوزان در      آموزشهاي مهارتیاستمرار  -
 کارگاههاي آموزشی با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی

استمرار برگزاري آزمونها از طریق تغییـر در فرآینـدهاي برگـزاري آزمونهـا و کـاهش تـراکم آزمـون         -
 رعایت اصول بهداشتی تاکید بر بانجش دهندگان در سایتهاي آزمون آنالین و کارگاههاي س

استمرار فعالیتهاي اداري و اجرایی از طریق تغییر در فرآینـدهاي اداري و اجرایـی و کـاهش تـراکم      -
 ارباب رجوعان در محیط هاي اداري با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی

 ضوابط عمومی: - 1

عفـونی و نسـبت بـه شـارژ      سرویسهاي بهداشتی سایتها و کارگاههاي سنجش به صورت روزانه ضـد  - 1-1
 مایع صابون آنها به صورت مستمر اقدام شود.

حضور مهارت آموزان و مربیان در کارگاههاي آموزشی و آموزشگاههاي آزاد صـرفا بـا رعایـت اصـول      - 1-2
ایمنی و بهداشتی از قبیل استفاده از دستکش، ماسک و ... و استفاده از مواد ضد عفونی و شستشـوي دسـتها   

 صورت پذیرد.

و همچنین آزمون دهندگان به مراکز سنجش و ر زمان ورود مهارت آموزان به مراکز و آموزشگاهها د - 1-3
هاي الزم در خصوص میزان تب و استفاده از لوازم بهداشتی از قبیل دستکش،  کنترلمراکز مجري آ زمون ، 

لـوازم بهداشـتی    درجـه و عـدم اسـتفاده از    38ماسک و ... معمول و از ورود مهـارت آمـوزان بـا تـب بـاالي      
 جلوگیري شود.

جهت ضدعفونی تجهیزات و ابـزارآالت دقـت شـود کـه اصـول ایمنـی از قبیـل قطـع بـودن بـرق و            - 1-4
 جلوگیري از بروز صدمه به دستگاهها به عمل آید.

در صورت مشاهده مهارت آموزان یا همکارانی که داراي عالئم اولیه بیماري هستند، ضـمن قرنطینـه    - 1-5
 قت با اورژانس تماس حاصل شود.فرد بیمار در اسرع و

کلیه آزمون دهندگان و مهارت آموزان باید لوازم فردي مجـاز و مـورد نیـاز آزمـون اعـم از خودکـار،        -1-6
 مداد، پاکن، ماشین حساب، لباس کار و ... را با خود داشته باشند و از وسایل یکدیگر استفاده نکنند.



کلیه تجهیزات و ابزار آالت آموزش و سنجش قبل از شروع دوره یا آزمون توسـط مهـارت آمـوزان و     - 1-7
به صورت دقیق و کامل ضـد  که در اختیار آنان قرار داده می شود آزمون دهندگان با مواد ضد عفونی سطوح 

 عفونی شود.

تجهیزاتی که بصورت مشترك توسط آزمون دهندگان و مهارت آموزان استفاده می شـود، حتمـا بـه     - 1-8
نحوي برنامه ریزي شود که تجمعی صورت نپذیرد و ضد عفـونی بخشـهایی از دسـتگاه کـه توسـط اسـتفاده       

 شود. انجامکنندگان  لمس می شود مرتبا 

وي چیـدمان شـود کـه حـداقل فاصـله      تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی و آزمونی به نح - 1-9
 مهارت آموزان یا آزمون دهندگان از یکدیگر و مربی یا آزمونگران حداقل یک متر و نیم باشد.

و همچنـین برگـزاري   در زمان اجراي آموزش و حضور مهارت آموزان و مربی در کارگاه یا آموزشگاه  -1-10
یـک  در غیر ایـن صـورت هـر    مداوم به صورت در  صورت امکان ترتیبی اتخاذ شود تا تهویه کامل هوا آزمون 

 دقیقه صورت پذیرد. 15ساعت یکبار یا در فواصل آزمونها براي مدت 

در صورت وجود نیمکت یا صندلی هاي انتظار براي آزمون دهنـدگان و اربـاب رجوعـان و همچنـین      -1-11
بـا  ت کمبود فضا صندلی هاي اتاق جلسات، ضمن افزایش حداکثر فاصله بین نیمکتها و صندلی ها و در صور

حذف تعدادي از صندلی ها و نیمکتها، ترتیبی اتخاذ شود که صندلی ها به صورت یک در میان با نصـب نـوار   
 یا بر چسب قابل استفاده نباشد و فاصله بین افراد رعایت شود.و زرد رنگ 

 امور آموزشی: - 2

تـوجیهی بـا رعایـت فواصـل     در ابتداي شروع دوره آموزشی، مربیان محترم نسبت به برگزاري جلسه  - 2-1
 در مراکز و آموزشـگاههاي آزاد  مهارت آموزان و مربی در خصوص اجراي این شیوه نامه توسط مهارت آموزان

 اقدام نمایند.

در طرح فاصله گذاري اجتماعی در عرصه مهـارت آمـوزي، صـرفا آمـوزش بخـش عملـی دوره هـاي         - 2-2
به علت نیاز به تجهیزات آموزشـی یـا ابـزار خـاص در     آموزشی و انجام کارهاي عملی که امکان برگزاري آنها 

در محـل کارگاههـاي   منزل امکان برگزاري وجود ندارد به صورت حضوري و با رعایت کامل اصول بهداشـتی  
 برگزار می شود. و آموزشگاههاي آزاد آموزشی

د دارد، وجـو در حرفه هایی که امکان انجام کار عملی در منزل یا کارگاههاي شخصی مهارت آموزان  - 2-3
مهارت آموزان می توانند نسبت به انجام کار عملی در اماکن مذکور اقدام و جهت ارزیابی در زمـان مقـرر بـه    

 مراجعه نمایند. یا آموزشگاههاي آزاد کارگاه

مهـارت  بـین  ارتباط نزدیـک  ایجاد در صورت گروهی توسط مهارت آموزان  روشانجام کار عملی به  - 2-4
با نظر مربی مربوطه بالمـانع مـی    و بهداشتیت ضرورت با رعایت فاصله و اصول آموزان انجام نشود و در صور

 باشد.

نفـر تقلیـل یابـد و     6حداقل ظرفیت تعریف دوره در مراکز ثابت براي ایام شیوع بیمـاري کرونـا بـه     - 2-5
حداکثر آن بنا به وسعت کارگاهها و تعداد تجهیزات متناسب با بهره برداري تک نفره از دستگاهها و امکانـات  

 می بایست توسط مربی و رئیس مرکز تعیین شود.  



حضور مهارت آموزان در کارگاهها جهت برنامه ریزي ، سال گذشته شروع شده  هایی که ازه تبصره: براي دور
براي آموزش و انجام کار عملی به صورتی انجام شود که مهارت آموزان در قالـب دو گـروه بـه صـورت زوج و     

 فرد یا سه روز اول یا آخر هفته در دوره حضور یابند.

دوره هاي آموزشی به صـورت تـک   بین کارآموزان ، به منظور کاهش تردد و جابجایی ابزار و امکانات  -2-6
 شیفت و یا یکسره اجرا شود.  

ترتیبی اتخاذ شود که هر محل آموزشی مانند کابین، بخشی از میز کار و ... تحویل یک کارآموز شود  - 2-7
و روز هاي بعد کارآموز ملزم به استقرار در محل در نظر گرفته شده براي خـودش باشـد و از جابجـا شـدن و     

  تفاده از وسایل سایر کارآموزان به شدت جلوگیري بعمل آید.اس
کلیه تجهیزات و ابزار آالت کارگاه در پایان هر شیفت آموزشی توسط مهـارت آمـوزان بـا مـواد ضـد       - 2-8

 به صورت دقیق و کامل ضد عفونی شود.که در اختیار آنان قرار داده می شود عفونی سطوح 

ره هاي آموزشی به نحوي برنامه ریزي شود که زمان ورود زمان شروع و خاتمه و ساعت استراحت دو - 2-9
ز هـر گونـه   و خروج و استراحت مهارت آموزان به صورت همزمـان نباشـد و نظـارت الزم جهـت جلـوگیري ا     

 صورت پذیرد.و آموزشگاهها کارگاه  تجمعی در محوطه مرکز،

آموزان می تواننـد لباسـهاي   به منظور جلوگیري از تجمع مهارت آموزان در رختکن ها، کلیه مهارت  -2-10
 عفونی و جلوگیري از تماس با لباس دیگران روزانه با خود ببرند. کار و لوازم شخصی خود را جهت ضد

یک نفر به عنوان مسئول بهداشتی جهت نظـارت بـر عملکـرد سـایر      ،از بین مهارت آموزان هر گروه -2-11
 مهارت آموزان اقدام شود.

از طریـق تولیـد    در حد امکان به صـورت غیـر حضـوري    ینظري دوره هاي آموزش هايبخشآموزش  -2-12
و  الکترونیکـی بـه صـورت   محتواي آموزشی الکترونیکی به صورت متن، فیلم، انیمیشن و ... با رویکرد تعاملی 

 شود: ر اختیار مهارت آموزان قرار دادهمجازي به یکی از طرق زیر د

  سایت مراکز آموزش فنی و حرفه اي -الف
  کل آموزش فنی و حرفه ايسایت ادارات  -ب
  سازمان eskillسایت -پ
  شبکه هاي پیام رسان-ت

سامانه آموزش آنالین در دست تدوین کانون انجمن هاي صنفی آموزشگاه هـاي آزاد فنـی و حرفـه اي     –ث 
  کشور پس از اخذ مجوز هاي الزم  

فاصله یـک و  در صورت ضرورت حضور مهارت آموزان جهت اجراي آموزشهاي نظري، صرفا با رعایت  -2-13
یک ساعت در محـیط  حداکثر  ستفاده از لوازم بهداشتی و براي مدتنیم متري بین مهارت آموزان و مربی و ا

 کارگاه امکان پذیر است.

کلیه دوره هاي آموزشـی کـه   به منظور تسهیل در اجراي این دستورالعمل، مراکز آموزشی می توانند  -2-14
 اند با شرایط جدید ویرایش نمایند.از سال گذشته در پورتال ثبت و تعریف شده 



بوده و کلیـه واحـدهاي صـنعتی،    دولتی و غیر دولتی این دستورالعمل شامل کلیه بخشهاي آموزشی  -2-15
صنفی، پادگانها، زندانها، پایگاههاي بسیج و ... می بایست همکاري الزم را در این خصـوص مبـذول نماینـد و    

ادامـه و برگـزاري دوره آموزشـی تـا مهیـا شـدن شـرایط         در صورت عدم همکاري، با هماهنگی اداره کـل از 
 خودداري شود.

مسئولیت نظارت بـر اجـراي شـیوه نامـه را بـر عهـده دارد و       کمیته حفاظت و ایمنی مراکز و استان  -2-16
به صورت هفتگی با محوریت بررسی وضعیت بهداشتی کارگاهها و مرکـز و اسـتان و در صـورت    ضرورت دارد 

فرد صاحب نظر در حوزه بهداشتی برگزار و اقدامات پیشگیرانه را مصوب و اجرایـی  امکان دعوت از پزشک یا 
  نمایند.

  امور سنجش و ارزشیابی: - 3

 به منظور حفظ فاصله گذاري اجتماعی در آزمونهاي آنالین موارد ذیل به صورت دقیق اجرا شود: - 3-1

 ال باشند.سایت هاي آزمون با نصف ظرفیت مربوطه و کابین ها به صورت یک در میان فع  -1- 2-1

از صفحه کلید و موس مشـترك، فقـط آزمـون    با توجه به استفاده مشترك آزمون دهندگان  -2- 2-1
 دهندگان با دستکش التکس یا نایلونی مجاز به شرکت در آزمون دارند.

تجهیزات و وسایل سنجش و ارزشیابی به نحوي چیدمان شود که حـداقل فاصـله مهـارت آمـوزان از      - 3-2
 و نیم باشد. یکدیگر و مربی حداقل یک متر

حضور آزمون دهندگان، آزمونگران و عوامل اجرایی آزمون در سایتهاي آزمون آنالیـن و کارگاههـاي    - 3-3
سنجش عملی صرفا با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی از قبیل استفاده از دستکش، ماسک و ... و اسـتفاده از  

 مواد ضد عفونی و شستشوي دستها صورت پذیرد.

ایت اصول بهداشتی در زمان برگـزاري آزمـون، آزمـون دهنـدگانی کـه اصـول       به منظور تاکید بر رع - 3-4
رعایت نکنند، عالوه بر محرومیت از ادامه آزمـون،  در زمان حوزه در حوزه سنجش و حین آزمون بهداشتی را 

 نمره از آزمون آنها کسر خواهد شد. -10

امل اجرایی آزمون نظارت الزم بـر  از آزمونگران یا عو یدر زمان برگزاري آزمونهاي آنالین و عملی یک - 3-5
 رعایت اصول بهداشتی توسط آزمون دهندگان معمول نمایند.

 هر گونه اخذ اثر انگشت از آزمون دهندگان ممنوع می باشد. -3-6

آزمونگران جهت بررسی و ارزیابی پروژه هاي آزمون عملی، موظفند با استفاده از دستکش، ماسـک و   - 3-7
 .... نسبت به ارزیابی اقدام نمایند

همکارانی که وظیفه کنترل اصالت هویت آزمون دهندگان را دارند می بایست در زمان انجام وظیفـه   - 3-8
 از دستکش، ماسک و طلق محافظ صورت استفاده نمایند.

زمان برگزاري و حوزه بندي آزمونها به نحوي صورت پذیرد که هیچ گونه تجمـع و تـداخل در تـردد     - 3-9
 آزمون دهندگان به وجود نیاید.

ورود و خروج آزمون دهندگان به داخل سایتها و کارگاههاي سنجش، ترتیبی اتخاذ شـود کـه   جهت  -3-10
 همواره فاصله یک و نیم متر بین ایشان رعایت شود.



 امور اداري : - 4

 در حد امکان کلیه خدمات به صورت غیر حضوري و از طریق میز خدمت الکترونیکی ارائه شود. - 4-1

کارکنانی کـه امکـان انجـام کـار بـه صـورت دورکـاري را طبـق         اجراي دستورالعمل دورکاري براي  - 4-2
 بخشنامه سازمان اداري و استخدامی کشور و دستورالعملهاي قبلی سازمان را دارند، استمرار یابد.

در صورت ضرورت ارائه خدمات حضوري، ترتیبی اتخاذ شود تا زمان بندي ارائه خدمات بـراي اربـاب    - 4-3
 به نحو مقتضی به ذینفعان صورت پذیرد.رجوع تنظیم و اطالع رسانی الزم 

جلسات اداري در حد امکان به صورت غیر حضوري از طریـق ویـدئو کنفـرانس برگـزار و در صـورت       - 4-4
ضرورت با حضور حداقل افراد و با رعایت فاصله یک و نیم متر و استفاده از لوازم بهاشتی از جمله دسـتکش و  

 ع است.ماسک و ... و با مدت حداکثر یک ساعت بالمان

 از گردش هر گونه مکاتبه یا اسناد کاغذي غیر ضروري در سطح اداره جلوگیري شود. - 4-5

 هر گونه پذیرایی عمومی در ادارات کل و مراکز اکیدا ممنوع است. -4-6

در حد امکان ترددهاي غیر ضرور کارکنـان در سـطح شـهر در قالـب ماموریـت اداري کـاهش، و در        - 4-7
 نفر از یک خودرو استفاده نمایند. 2از راننده، حداکثر صورت ضرورت با هر خودروي سواري غیر 

جهت انجام خریدها از ظرفیت سامانه تدارکات الکترونیکی (سـتاد) و خریـدهاي اینترنتـی اسـتفاده      - 4-8
 شود تا در حد امکان از تردد کارپردازان در سطح شهر جلوگیري شود.

 ی اجناس اقدام نمایند.انبار داران قبل از چیدمان اجناس در انبار نسبت به ضد عفون - 4-9

با توجه به انتقال اسناد مالی بین چندین نفر، ضـروري اسـت از همـه همکـاران ذیـربط بـه صـورت         -4-10
 مستمر از دستکش استفاده نمایند.

مواد شوینده و ضد عفونی به مقدار نیاز تامین و به صورت عادالنه و مناسب در اختیار کارکنـان قـرار    -4-11
 رد.گی

صورت هفتگی گزارش اقدامات در خصوص اجـراي ایـن شـیوه نامـه را بـه      روساي مراکز موظفند به  -4-12
صورت مستند تهیه و به اداره کل ارسال، و ادارات کل به صورت دو هفتگی گزارش هاي تجمعـی را تـدوین و   

  به دبیرخانه ستاد کروناي سازمان ارسال نمایند.
  
  
  

  با آرزوي سالمتی همه تالشگران و ذینفعان عرصه مهارت آموزي
  


