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روش اجرايي فرآيند

حرفه آموزي

 -1هدف فرايند:
غني سازي اوقات فراغت  ،استقالل مادي  ،پرورش استعدادها  ،جلوگيري از تکرار جرم  ،ايجاد عزت نفس و بازگشت سعادتمتدانه زندانيان به
جامعه .

-2دامنه کاربرد فرايند:
کليه زندانيان واجد الشرايط دو.ره هاي فني و حرفه اي و صنايع دستي .

 -3تعاريف و اصطالحات :
حرفه آموزي  :به مجموعه اي از آموزشهاي علمي و عملي اطالق مي گردد که به منظور احراز شرايط شغلي و ي ا ارتق ا مهارته ا و توانا يه اي
زندانيان به آنها ارا ه شده و زندانيان در صورت گذراندن موفقيت آميز اين آموزشها گواهينامه هاي معتبر دريافت مي نمايند .

 -4الزامات قانوني :
آ ين نامه سازمان زندانها  ،آيين نامه اشتغال زندانيان با اولويت حرفه آموزي ( مصوب هيات وزيران ) و تفاهم نامه هاي فني و حرفه اي و
صنايع دستي – دستورالعمل تکميل شناسنامه هاي فعاليتهاي حرفه آموزي  .دستورالعلهاي اجرايي سازماني

 -5سوابق:
کارت شناسا ي حضور در مراکز حرفه آموزي – مشخصات دوره آموزشي و مربيان – فهرست متقاضيان دوره و آزمون ورودي –
مشخصات افراد پذيرفته شده در کارگاه و معرفي شده به آزمون  -آمار غيبت ماهانه کارآموزان  -مدارک و گواهينامه هاي معتبر فني و
حرفه اي و صنايع دستي .
 -6پيوست ها :
---------------

تاريخ و امضا ء تهيه کننده
مديرکل دفتر برنامه ريزي اشتغال
و حرفه آموزي

تاريخ و امضاء تاييد کننده

تاريخ و امضاء تصويب کننده

مدير کل دفتر نوسازي و تحول اداري

معاون توسعه مديريت و منابع

روش اجرايي فرآيند

حرفه آموزي
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 -7روش اجرا
رديف

مسئول/واحد سازماني

شرح

نمودار گردش کار

مراجعه به بندها در زندان جهت جمع آوري ليست متقاضيان
1

حرفه آموزي واعالم دوره هاي موجود درهربند واعالم

مربيان بندها

شروع

ليست متقاضيان به ر يس اندرزگاه
2

اعالم اسامي متقاضيان حرفه آموزي به ر يس زندان

ر يس اندزگاه

3

اعالم اسامي به واحد حرفه آموزي واشتغال زندان

ر يس زندان

4
5
6
7
8
9
10

نياز سنجي و اعالم دوره هاي تعيين شده و برنامه ريزي شده
در سالن هاي زندان واعالم به مربيان بندها
تکميل فرمهاي استاندارد و پيش ثبت نام زندانيان متقاضي
بررسي و اظهار نظر در خصوص زندانيان پيش ثبت نام شده
 ،جهت تکميل ومشخص نمودن ظرفيت کالسها
در صورت عدم صالحيت  ،اعالم به ر يس زندان يا ر يس
اندرزگاه
در صورت صالحيت دار بودن  ،ثبت نام قطعي زندانيان
واعالم به ر يس زندان

2

واحد اشتغال و حرفه آموزي

3

واحد اشتغال و حرفه آموزي

4

مربيان فني وحرفه اي
واحد اشتغال و حرفه آموزي

5
عدم صالحیت

6

واحد اشتغال و حرفه آموزي
7

ثبت وضعيت حرفه آموزي زندانيان ودرج درپرونده وارجاي
يك نسخه به اجراي احکام
اطالع رساني به زندانيان پذيرفته شده وصدور مجوز اعزام
آنها وفراهم نمودن کالس موردنظر در زمانهاي مقرر
کالسها به ر يس زندان يا ر يس اندرزگاه جهت استفاده يا

صالحیت

واحد اشتغال و حرفه آموزي

8
ر يس زندان  /اندرزگاه

9

اعالم وضعيت رفتاري زندانيان حضور وغياب ورعايت نظم در
11

1

واحد اشتغال و حرفه آموزي

10

عدم استفاده از مزاياي ويژه
12
13
14

هماهنگي با دستگاههاي مربوطه جهت اجراي آزمونهاي پايان
دوره توسط مربيان فني وحرفه ايي
ارا ه مدارک آموزشهاي فني و حرفه اي و صنايع دستي پس
از انجام آزمونهاي مربوطه

واحد اشتغال وحرفه آموزي

12
مربيان فني وحرفه ايي

تحويل مدارک آموزشهاي فني و حرفه اي و صنايع دستي به

واحد اشتغال وحرفه آموزي

زنداني و درج در پرونده

 /اجراي احکام
واحد اشتغال و حرفه

15

ارا ه گزارشهاي آماري ادواري به ر يس زندان

16

ارا ه گزارش هاي الزم به مسئولين اداره کل استان

11

آموزي

13
14
15

ر يس زندان

16
پايان

تاريخ و امضا ء تهيه کننده
مديرکل دفتر برنامه ريزي اشتغال
و حرفه آموزي

تاريخ و امضاء تاييد کننده

تاريخ و امضاء تصويب کننده

مدير کل دفتر نوسازي و تحول اداري

معاون توسعه مديريت و منابع

