
 علیرضا لطفیانم و انم خانوادگی :

 رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان افرسسمت :

 37384962تلفن :

 وظایف : حشر

 رکنان اداره تحت سررپستی و نظارت رب حسن اچرای امور مجوهلاک میسقت کار نیب-1

وم با دفتر ارزشیابی مهارت ستاد مرکزی بمنظور -2 کاری مدا  .هماهنگی و اطالع از آخرین ربانهم اه ، سیاستها و دستورالعملهای صارده رد خصوص سنجش و ارزشیابی مهارت کار آموزان و مهارت جویانارتباط مستمر و هم

،ص -3 کاری مناسب و فراهم نمودن تسهیالت الزم بمنظورانجام امور مربوط هب ربگزاری آزمونها و سنجش مهارت ،آزمونهای ادواری  جوار کارخانجات رد مراکز آموزش فنی وحرهف اینوف و ایجاد زمینه هم
 حسب نظر مدری کل استان شیپ ینیب و رب آورد احتیاجات سنجش و ارزشیابی استانی بمنظور تهیه و تأمین بودهج و اعتبارات الزم با هماهنگی ساری واحد اهی ذریبط و-4

 وی اداره سنجش جهت نظارت رب آزمونهای کتبی و عملیصدور ابالغ جهت کلیه طراحان سئوال و رپوژه و انظران ازعامی از س -5

  نظارت رب انجام کلیه آزمونهای استان-6

 پیشنهاد زعل و نصب مسئولین واحداهی سنچش مراگز اتبعه هب مدریکل استان-7

یت و رهبری و اراهئ خط مشی هب رپسنل تحت سررپستی و ارزیابی کارکنان حوزه سنجش-8  هدا

 تأدیی گواهیناهم اهی صارده استان -9

 نظارت رب اجرای طرحهای مصوب و تالش رد جهت بهبود کیفی آزمونها-10

 تهیه و میظنت ربانهم جلسات کمیته ارزیابی مراکز و ستاد ارزشیابی استان-11

 شرکت رد جلسات هیأت نظارت و جلسات مختلف کمیته اهی اداره کل-12

 .مرتبط هک از طریق مقام مافوق ارجاع می شودانجام ساری امور مشاهب و  -13

 

 

 



 

 افراسیاب زارعانم و انم خانوادگی :

 معاون اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان افرس سمت :

 37365702تلفن :

 وظایف : حشر

 ومسئول المپیاد ملی مهارت معاون اداره سنجش و ارزشیابی مهارت-1

 مقررات آزمون و رسیدگی هب اختالافت انشی از اجرای آنها نظارت رب اجرای آئین انهم اه و ساری-2 

 تهیه گزارشات آماری از عملکرد حوزه سنجش و ارهئ هب دفتر ارزیابی عملکرد اداره کل -3

 پیگیری امور مربوط هب ربگزاری مسابقات المپیاد ازاد و المپیاد ملی مهارت -4

گانی کامل از سوابق و تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده  -5 تحلیل نتایج ارزشیابیها، ایجاد بای
 تجزهی و 

 نظارت رب روند تحویل پاسخناهم اه و سؤاالت آزمونهای هماهنگ ،تفاهمناهم اهو صنعت ساختمان هب پست و میظنت صورتجله مربوهط-6

 میگردد عاجار انجام ساری امور محوهل هک از طرف مافوق-7

 

 

 

 

 

 

 

 



گاهم قشقاییانم و انم خانوادگی :  سرکار خانم هن

 استان افرس کارشناس سنجش و ارزشیابی مهارت   سمت :

 151داخلی 37381331       تلفن :

 وظایف : حشر

 کنتر ل و  ربرسی آمار قبولی کارآموزان و تهیه فرم وژیه آزمون عملی رد بازه زمانی معین شده -1

 ربانهم رزیی آزمونهای عملی و صدور ابالغهای آزمونگران و انظرین-2

ری نمرات رد پوراتل-3  جمع آوری و کنترل و ربرسی فرمهای  وژیه عملی و مطابقت نمودن با فرمهای بارم بندی و تحویل جهت بارگذا

 استعالم گواهی انهم اهی کاردانش تأدییهی اهی مربوط هب و صدور کنترل و ربرسی-4

 نظارت رب عملکرد مسئولین سنجش مراکز اتبعه و اراهئ گزارش مربوهط هب رئیس سنجش استان-5

 نظارت رب اجرای آنیی انهم اه و ساری مقررات آزمون و رسیدگی هب اختالف انشی از اجرای آنها-6

 وآموزاگشههای آزاد انظر حوزه سنجش  رد اجرای آزمونهای مهارتی مراکز -7

 ی انجام شده و انجام ساری امور محوهل هک از طرف مافوق ارجاع میگرددفعالیتهاتهیه گزارش از -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 آاقی اسکندری  انم و انم خانوادگی :

 کارشناس ثبت انم اصناف  واستعالم گواهیناهم اه سمت :

 155داخلی  37381331تلفن:

 وظایف : حشر

 اتحادهی اه وصناعی دستیمعرفی شدگان صدور گواهی ارتقاء مهارت آموزش رد صناعی و انجام مراحل ثبت انم ات  -1

 مسئول چاپ پاسخناهم اهی آزمونهای هماهنگ،تفاهمناهم اه و صنعت ساختمان-2

 مسئول پیگیری تعریف حرهف اهی جدید متقاضیان صالحیت حرهف ای رد ساماهن ادواری -3

تشکیل رپوند اهی ربرسی و کنترل -4
 آزمونگری معرفی شده از اتحادهی اهمتقاضیان  و 

 ربرسی و پاسخگویی هب  متقاضیان استعالم گواهیناهم اهی   قدیمی و خارج از استان  -5

کاتبه با ستاد   پیگیری وریایش اطالعات فردی مراجعه کنندگان ربارب مقررات و-6  م

 میگرددع انجام ساری امور هک از سوی مافوق ارجا -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صالحیسرکار خانم  انم و انم خانوادگی :

 مسئول بانک سؤال  اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان افرس سمت :

 162داخلی37387131تلفن :

 وظایف : حشر

رد کردن -1 تحلیل و استاندا
  سؤاالتربگزاری کمیته اهی طراحی و ممیزی سؤال و تجزهی و 

کاری رؤسای مراکز و نظارت رب حسن اجرای آنها تهیه و میظنت اترخی  آزمونهای الکترونیکی-2  با هم

ری نمره رد پوراتل و هماهنگی آزمونهای الکترونیکی مراکز حوزه بندی ،ردج-2  کارت،ارسال رمز ،بارگذا

 و تحویل مسئول تکثیر استان مراکزهماهنگ،تفاهمناهم وصنعت ساختمان  طبقه بندی سؤاالت آزمون اهی  وکنترل -2

کاران بانک سؤال ستاد و پیگیری اعتراضات کار آموزانارتباط -3  مستمر با هم

 صدور ابالغ ربای طراحان و ممیزان سوالهای تئوری -4

 ربگزاری آزمونهای مجازی و بازآموزی مربیان -5

 میگردد عانجام ساری امور هک از سوی مافوق ارجا  -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرکار خانم کوهنورد انم و انم خانوادگی :

  ربانهم رزیی آزمونهای آموزاگشههای شیراز بجز حرهف اهی  مراقبت و زیبایی کارشناسسمت :

 37230309تلفن:

 وظایف : حشر

 کنتر ل و  ربرسی آمار قبولی کارآموزان و تهیه فرم وژیه آزمون عملی رد بازه زمانی معین شده -1

 ربانهم رزیی آزمونهای عملی و صدور ابالغهای آزمونگران و انظرین-2

ری نمرات رد پوراتل کنترل و ربرسی فرمهای جمع آوری و -3  وژیه عملی و مطابقت نمودن با فرمهای بارم بندی و تحویل جهت بارگذا

 تأدییهی اهی مربوط هب استعالم گواهی انهم اهی کاردانش  و صدور کنترل و ربرسی-4

گانی-5 رک مربوهط فرمهای بای  پس از کنترل  نهایی و  اخذ امضای ر ئیس سنجش و مدری کل وژیه و ساری اسناد و مدا

 وآموزاگشههای آزاد انظر حوزه سنجش  رد اجرای آزمونهای مهارتی مراکز-4

 میگردد اعانجام ساری امور هک از سوی مافوق ارج -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسینی سرکار خانم انم و انم خانوادگی :

 (حرهف اهی  مراقبت و زیبایی )ربانهم رزیی آزمونهای آموزاگشههای شیراز  کارشناس سمت :

 37395434تلفن:

 وظایف : حشر

 کنتر ل و  ربرسی آمار قبولی کارآموزان و تهیه فرم وژیه آزمون عملی رد بازه زمانی معین شده -1

 ربانهم رزیی آزمونهای عملی و صدور ابالغهای آزمونگران و انظرین-2

ری نمرات رد پوراتلجمع -3  آوری و کنترل و ربرسی فرمهای  وژیه عملی و مطابقت نمودن با فرمهای بارم بندی و تحویل جهت بارگذا

گانی-4 رک مربوهط فرمهای بای   وژیه و ساری اسناد و مدا

 عملی مراقبت و زیبایی رد اجرای آزمونهای    انظر حوزه سنجش-5

 میگردد عارجاانجام ساری امور هک از سوی مافوق  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م سعیدی زادهسرکار خان  انم و انم خانوادگی :

 کنترل فرمهای وژیه عملی مراکز  ربانهم رزیی آزمونها و کارشناس سمت :

 152داخلی  37381331تلفن:

 وظایف : حشر

 تهیه و کنترل ربانهم آزمونهای عملی مراکز-1

 و عودت فرمها پس از امضا و اسکن مطابق ربانهم  شده ا زمراکز کنترل و ربرسی فرمهای وژی آزمونهای عملی ارسال-2

 مسئول بانک رپوژه اهی عملی و تالش رد جهت اغنای بانک رپوژه-3

 انتخاب و ارسال رپوژه اهی عملی مربوط هب آزمونهای عملی هماهنگ استانی  هب مراکز رد بازه زمانی تعیین شده -4

 گواهیناهم اهی متقضیان مترجمیربرسی و صدور اتئیدهی اهی -5

 کنترل  اجرای آزمونهای مراکز رد بازه زمانی معین شده و اراهئ گزارش هب مافوق -6

 میگردداع انجام ساری امور هک از سوی مافوق ارج -7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آزادیخانم سرکار انم و انم خانوادگی : 

 اهگواهیناهم وصدور  مسئول تمدید و تعویض سمت : 

 153داخلی  37381331تلفن:

 شرح وظایف :

 ربرسی و تحویل گواهیناهم اهی ارسالی از دافرت پیشخوان دولت -1

 آنها  تمدیدی و تعویضارسالی از پست و کنترل و ربرسی اصالت گواهیناهم اهی -2

رک مربوهط-3 گانی ساری اسناد و مدا  اسکن و بای

 آموزاگشه اهی آزاد شیرازانظر حوزه سنجش  رد اجرای آزمونهای مهارتی -4

 اراهئ گزارش از فعالیتهای  مربوهط بصورت هفتگی-5

 میگردد عانجام ساری امور هک از سوی مافوق ارجا -6

 صدور گواهی انهم اهی مهارت قبول شدگان-7

  تفکیک , کنترل و تأدیی نهایی گواهی انهم اهی مهارتی و تحویل هب مراکز و آموزاگشههای آزاد)پست(-8

 میگردد عانجام ساری امور هک از سوی مافوق ارجا-9

 

 

 

 

 

 



 

 آاقی رنجبرانم و انم خانوادگی : 

 ورود نمرات آزمونهای آموزاگشههای شیراز کارشناسسمت : 

 154داخلی  37381331تلفن:

 شرح وظایف :

 تحویل وکنترل و ربرسی  فرمهای وژی عملی  آموزاگشههای شیراز-1

 ورود نمرات عملی رد پوراتل -2

گانی  -3 رک مربوهط فرمهایاسکن و بای  پس از کنترل  نهایی و  اخذ امضای ر ئیس سنجش و مدری کل وژیه و ساری اسناد و مدا

 انظر حوزه سنجش  رد اجرای آزمونهای مهارتی آموزاگشه اهی آزاد شیراز-4

 میگردد عامور هک از سوی مافوق ارجا انجام ساری  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمد جواد زردشتانم و انم خانوادگی : 

  مسئول حوزه آزمونهای الکترونیکی کارشناس سمت : 

 37230308تلفن:

 شرح وظایف :

 تهیه گزارش عملکرد هب مافوق حوزه بندی آزمونهای شیراز وربانهم رزیی آزمونهای الکترونیکی و-1

زی مراکز آزمون الکترونیکی و رفع راه -2 کالت و موانعاندا مش
 

کالت پوراتل اموزاگشه اهی آزاد و مراکز دولتی-3  پیگیری مش

 ربرسی  الگ افیل اهی استان اهی مختلف کشور  بصورت دستی و آنالین -4

 تهیه فیلم اهی آموزشی و ارسال هب کلیه استان اهی کشور-5

 یگرددع    م انجام ساری امور هک از سوی مافوق ارجا-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرکار خانم بیانیانم و انم خانوادگی : 

 کارشناس حوزه بندی آزمونهای هماهنگ؛تفاهمناهم و صنعت ساختمان و کنترل گواهیناهم اهی تمدید و تعویض شده رد مراکزسمت : 

 161داخلی  37381331تلفن:

 شرح وظایف :

 رابط اداره کل با سازمان رد خصوص تمدید و تعویض  گواهی انهم اه  -1

ت مربوط هب گواهیناهم اهی تمدیدی و تعویضی از مراکز -2  ردیافت مستندا

ت ارسالی از مراکز با آمار گواهیناهم اهی تمدیدی و تعویضی پوراتل-3  کنترل و ربرسی مستندا

رک مربوهط-4 گانی ساری اسناد و مدا  اراهئ گزارش از فعالیتهای  مربوهط بصورت هفتگی  وبای

 هماهنگ؛تفاهمناهم و صنعت ساختمانحوزه بندی آزمونهای  -5

ت ارسالی از مراکز -6  واسکن و ارسال پاسخناهم اهکنترل و ربرسی مستندا

 ربوز رسانی  مطالب  ردج شده مربوط هب حوزه سنجش  رد سایت اداره کل-7

 میگردد عانجام ساری امور هک از سوی مافوق ارجا-8

 

 

 

 

 

 


