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ضرورت
سازمان آموزش فني و حرفه اي همانند ديگر نهادهاي آموزشي در پي آن است كه دريابد ،در پايان هر برنامه آموزشي به چه
اندازه به اهداف مورد نظر دست يافته است .بهبود كیفیت خدمات ارائه شده در سراسر سطوح مديريت سازمان آموزش فني
و حرفه اي ميتواند در ارتقاي كیفیت گواهینامه هاي صادر شده تأثیر گذار باشد .
يکي از عوامل مهم در تعیین سطح كیفیت آموزش و اثربخشي آن ،انتخاب شیوه و مدل مناسب براي ارزشیابي است ،به
صورتي كه اگر ارزشیابي ،محدود به سطوح پايین حیطه شناختي مانند "به ياد آوردن" باشد ، ،سطحي و فاقد كارآيي و
اثربخشي الزم براي مهارت آموختگان خواهد بود .بنابراين ،الزم است ارزشیابي شركت كنندگان در آزمون  ،با استفاده از
روشهاي عیني و استاندارد از حیطه هاي مهارتي مورد ارزيابي قرار گیرد  .بررسي آماري از عملکرد دفتر سنجش مهارت و
صالحیت حرفه اي نشان ميدهد كه ارزيابي كارآموزان و شركت كنندگان در آزمون ،بیشتر با استفاده از روشهاي تئوري
صورت گرفته ،در صورتیکه دارندگان گواهینامه هاي مهارتي  ،به عنوان اولین سطح ارائه خدمات مهارتي ،وظیفه ارائه خدمات
فني و تخصصي در بین اقشار مردم در جامعه را بر عهده دارند .با اينحال بر اساس نتايج بررسیهاي به عمل آمده ،مهارتها
و عملکردهاي اين گروه به طور عیني و دقیق مورد ارزيابي قرار نميگیرد .سنجش عملکردي آزمون هاي عیني با محوريت
اجراي پروژه از جمله آزمونهاي استاندارد و پذيرفته شده در آموزش هاي مهارتي در دنیا هستند كه مجموعهاي از مهارتها
را با استفاده از يک ساختار از قبل تعیین شده مورد ارزيابي قرار داده و ارزشگذاري مي كنند .از مزاياي اين آزمونها ،روايي
و پايايي باال و كاهش سوگیري ميباشند .
از آنجايي كه تجارب انجام شده در اين زمینه محدود بوده ،الزم است مهارتهاي اساسي و ضروري ،با استفاده از تعیین معیار
عملکرد هاي مشخص و درقالب يک پروژه مورد ارزيابي قرار گیرد .امید است با طراحي پروژه هاي دقیقتر و استاندارد ،كه
ميتواند در نحوه ارائه خدمات آموزشي هم تحول مثبتي ايجاد كند ،شاهد ارتقاء سطح مهارت در جامعه باشیم.



تعاریف و اصطالحات
آزمون شونده(شرکت کننده) 1:متقاضي تعیین صالحیت فني و تخصصي در يک شغل و يا حرفه را مي گويند كه
معموال شامل كارآموزاني كه پس از طي دوره آموزشي براساس ضوابط و مقررات كه به مركز آموزش فني و حرفه اي به
منظور سنجش مهارت به واحد ارزشیابي معرفي مي شوند و يا به صورت داوطلبانه و با تاكید بر خود آموزي و يا تجربه نیز
در ارزشیابي شركت نمايد .البته در اين دستورالعمل منظور شركت در آزمون عملي مي باشد.
استاندارد آموزش :نقشه ي يادگیري براي رسیدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل است .به عبارت ديگر
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد وظايف بدست آمده در فرآيند تجزيه وتحلیل شغل است و شامل سه بخش
اصلي دانش،مهارت ونگرش خواهد بود .
مهارت 2:به میزان هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يک توانمندي يا شايستگي مهارت گفته مي شود.توانايي
اكتسابي وتمرين شده براي انجام ماهرانه وظايف يا شغل است.
اندازه گیری 3:عبارت است از فرايندي كه تعیین مي كند يک شخص يا يک شيء چه مقدار از يک ويژگي را دارد .شیوه
نسبت دادن يک عدد (كه معموال به آن نمره مي گويند) به يک صفت يا ويژگي معین يک شخص به گونهاي كه آن عدد
درجه اي از آن صفت يا ويژگي را كه آن شخص يا شيء از آن برخوردار است را نشان مي دهد.
آزمون :يک مجموعه از شاخصهاي طراحي شده براي اندازه گیري عملکرد يک فرد مورد سنجش است .ازمون وسیله يا
روشي مظامدار براي اندازه گیري نمونه اي از رفتار است.
سنجش :4يک اصطالح كلي است وبه صورت فرايندي تعريف مي شود كه براي گردآوري اطالعات مورد نیاز براي تصمیم
گیري درباره ي فرد آموزش ديده(كارآموز) ،برنامه درسي وسیاستهاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گیرد.
ارزشیابی :به يک فرايند نظامدار براي جمع آوري ،تحلیل وتفسیر اطالعات گفته مي شود.
آزمونگر :فردي داراي صالحیت علمي  ،فني و تجربي است كه به منظور سنجش و ارزشیابي فرايند آزمون عملي متقاضیان
جهت دريافت گواهینامه مهارت انتخاب مي شود .
پروژه :مجموعه فعالیت هايي كه به صورت برنامه ريزي شده و منظم با استفاده ازمنابع موجود از قبیل تجهیزات ومواد
مصرفي  ،وغیره در يک محدوده زماني معین براي نیل به يک هدف مشخص انجام مي پذيرد پروژه مي گويند.
زمان اجرای آزمون :عبارتست از مجموع مدت زمان هايي كه طراح براي انجام تمامي مراحل اجراي پروژه براي آزمون

شونده در نظر مي گیرد.
طراح پروژه :به فردي كه كار طراحي پروژه را بر اساس استانداردهاي ارزشیابي انجام مي دهد طراح مي گويند،
ممیز پروژه :به افراد متخصصي اطالق مي شود كه اطالعات و محتواي پروژه ها را بر اساس استاندارد آموزش مورد بررسي
و بازبیني قرار مي دهند و در نهايت تايید يا رد مي كنند.
بودجه بندی آزمون :اقدامي براي مشخص شدن درجه اهمیت هر شايستگي يا توانايي است.
عنصر شایستگی :درحقیقت خروجي اصلي شايستگي در استانداردهاي آموزشي مي باشد.
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عملکرد (استاندارد عملکرد) :سطح قابل قبول براي انجام يک كار در يک حرفه يا شغل را استاندارد عملکرد كار
مي نامند .كه شامل انجام كار با استفاده از تجهیزات ،ابزار و مطابق با استانداردهاي كاري ملي و بین المللي ميباشد.
معیار عملکرد (شاخصهای اصلی عملکرد) :شاخصهاي تعیین شده مطابق عملکرد يا استاندارد عملکرد براي انجام
مراحل كاري ميباشند.
استاندارد ارزشیابی :به فرآيند جمعآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يک شايستگي بهدست آمده است يا خیر،

اطالق ميشود.
زمان استراحت  :مدت زماني است كه به منظور رفع خستگي ناشي از انجام فرايند ارزشیابي عملي براي آزمون دهندگان
در نظر گرفته مي شود ؛كه میبايد طبق برنامه زمان بندي از كار دست كشیده و پس اتمام زمان تعیین شده به ادامه
ارزشیابي باز گردد.



مفاهیم
اصول ارزشیابی  :جهت سنجش میزان دستیابي شركت كنندگان نسبت به اهداف آموزشي تعیین شده ،بايستي معیارهاي
عملکرد آزمون دهنده با معیار هاي مورد انتظاري كه در جريان آموزش به آن پرداخته مي شود (اهداف رفتاري)  ،ارزيابي
شود كه به سه دسته تقسیم مي شوند:
الف) ارزشیابی مفاهیم نظری :به روندهايي كه با فعالیت هاي ذهني و فکري آدمي سر و كار دارند مربوط مي شود.آزمون
هاي مورد نیاز براي سنجش مفاهیم نظري جزء اهداف حیطه ي شناختي است؛ غالبا به صورت كتبي تهیه و اجرا مي شوند
.كه در سازمان  ،آزمون هاي كتبي متداول به دو روش الف)-كاغذي ب) -الکترونیکي هستند .
بلوم و همکاران هدف هاي حوزه شناختي را در شش طبقه ي كلي دسته بندي كرده اند .كه هريک از اين طبقات يک نوع
فرايند شناختي را توصیف مي كنند.اين سطوح يادگیري به طور سلسله مراتبي از عیني و ساده به انتزاعي و پیچیده مرتب
شده اند ،كه عبارتند از :دانش ،فهمیدن ،کاربستن ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی
دانش :شامل يادآوري (بازخواني وباز شناسي )امور است.
فهمیدن  :توانايي درک منظور يا مقصود يک مطلب (ترجمه يا برگرداندن  ،تفسیر وتعبیر  ،خالصه كردن ،كشف شباهت ها
وتفاوت ها) را شامل مي شود.
کاربستن :توانايي استفاده از امور انتزاعي  ،قوائد و قوانین  ،اصول  ،انديشه ها وروش ها در موقعیت هاي عیني و عملي
تحلیل :توانايي شکستن يک مطلب يا موضوع به اجزا يا عناصر تشکیل دهنده ي آن.
ترکیب :توانايي كنارهم قراردادن عناصر واجزاء براي ايجاد يک الگو يا ساختار جديد(آفرينندگي يا خالقیت )
ارزشیابی :توانايي قضاوت يا داوري كمي وكیفي دباره ي امور  ،با توجه به مالک هاي معین

نکته :
براي اجراي آزمون كتبي با كیفیت و اثر بخش  ،طراحان سواالت مي بايست آزمون كتبي را با در نظر گرفتن سطح استاندارد
آموزش و مفاهیم نظري موجود درآن  ،و در نظر گرفتن  ،طبقه بندي حیطه شناختي تهیه نمايند به عبارتي سواالت آزمون
كتبي نبايد صرفا سطح دانش را در برگیرد ،بلکه سئواالت بايد طوري طراحي شود كه ساير سطوح  6گانه حوزه شناختي را
نیز مد نظر قرار دهد تا آزمون دهنده در پاسخ گويي به سواالت نظري با اين سطوح روبرو شده و هريک از اين مفاهیم را
يک به يک در روند آزمون پاسخ دهد.
ب) ارزشیابی مهارت های عملی :به روندي اطالق مي گردد كه عالوه بر بررسي فعالیت هاي ذهني و عاطفي به فعالیت
هاي جسمي نیز نیاز دارد و در حیطه رواني –حركتي قرارمي گیرد  .در حوزه رواني -حركتي بر خالف حوزه شناختي ،اهداف
با آزمون هاي كتبي متداول به خوبي قابل سنجش نیستند بلکه با استفاده از آزمون های عملکردی ،كه با مهارت سرو كار
دارند؛ سطح و میزان مهارت فراگیري شده ي آزمون دهندگان مورد بررسي قرارمي گیرد .در واقع آزمون هاي عملکردي
وسايلي هستند كه به عنوان مکمل آزمون هاي كتبي در بهتر سنجیدن میزان توفیق يادگیرندگان در رسیدن به هدف هاي
متنوع آموزشي مي بايست مورد استفاده قرار گیرد .در اين نوع آزمون ها از آزمون شونده میخواهند تا به انجام نوعي رفتار
اقدام كند ،نه اينکه صرفاً سوالهايي را جواب دهد.



انواع آزمون های عملکردی:
 -1آزمون کتبی عملکردی :عمدتا بر كاربست دانش و مهارت در موقعیت هاي عملي يا شبیه سازي شده با موقعیت
هاي عملي تاكید مي شود .عالوه برآن محصول پاياني يا نهايي يادگیري  ،سنجیده مي شوند؛ در بعضي مواقع
مي توان از آزمون هاي كتبي عملکردي براي سنجش مهارتها يا فعالیت هاي واسطه اي نیزسود جست.
مثل :تنظیم صورت وضعیت مالي  ،ترازنامه در حسابداري
 -2آزمون شناسایی :روشي است براي سنجش توانايي آزمون دهنده در تشخیص ويژگیها  ،محاسن  ،معايب و موارد
استفاده ي امور مختلف .مثل عیب يابي به شیوه هاي عملي و رفع مشکل درتعمیر كار وسايل برقي خانگي
 -3انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده :در اين نوع آزمون ها از شركت كننده ،خواسته مي شود تا
در موقعیت شبیه سازي شده يا مصنوعي  ،همان اعمالي را انجام دهد كه در موقعیت هاي واقعي ضروري هستند.
مثل جوشکاري با دستگاه شبیه سازي شده
 -4نمونه کار :در اين روش از آزمون دهنده خواسته مي شود تا اعمالي را انجام دهد كه معرف عملکرد واقعي مورد
سنجش هستند .مثل :ساخت يک قطعه يا وسیله در تراشکاري يا درودگري
در حال حاضر در سازمان  ،شیوه ارزشیابی عملی از آزمون دهندگان در اکثر استاندارد های آموزش گروه های
مختلف  ،بصورت آزمون های عملکردی انجام می شود .در این آزمون ها  ،با استفاده از انواع روش های آزمون
های عملکردی با رعایت نکات زیر طراحی پروژه صورت می گیرد.
نکات مهم در طراحی پروژه های عملی
 -1فرایند اجرای کار و تولید محصول

آماده سازي مواد ،ابزار و تجهیزات ،استفاده صحیح از ابزار ،چالش با موضوع پروژه و اجراي صحیح فرايند تولید پروژه.
 -2دقت و صحت

اندازه گیري و اندازه گذاري صحیح و همچنین اجراي دقیق مراحل تولید با توجه به استاندارد تعريف شده.
 -3کنترل کیفیت

بازرسي  ،كنترل فرايند اجراي پروژه  ،تولید محصول نهايي و مقايسه آن با شرايط مطلوب و همچنین كیفیت بخشي و بهینه

سازي فرايند اجراي پروژه و تولید محصول.
ج)ارزشیابی اخالق حرفه ای (نگرش)
اخالق حرفه اي ،شیوه هاي متداول رفتار در يک حرفه يا الزامات رفتاري در يک شغل مي باشد .هر حرفه و شغل اخالق
حرفه اي خاص خود را دارد كه با مشاغل ديگر متفاوت است .به عبارت ديگر تعاريف متفاوتي از اخالق حرفه اي در حوزه
هاي شغلي مختلف وجود دارد.
با توجه به نقش مهارت هاي ارتباطي و رعايت اصول و موازين اخالق حرفه اي در آموزش مهارتي ،الزم است فرايند رعايت
اخالق حرفه اي با استفاده از ارزشیابي مشاهده توسط آزمونگر انجام شود.
عناصر تشکیل دهنده ي اخالق حرفه اي عبارتند از :ايمني و بهداشت ،مديريت زمان ،رعايت انضباط ،كارگروهي ،ويژگي
هاي شخصیتي ،عالقه و انگیزه



مفهوم طراحی:
طراحي ( فعل طراحي كردن ) به معني ايجاد عمدي (غیر تصادفي) طرح است و يا ذكر خصوصیات ساخت يک چیز يا
سیستم است و يا به اجراي يک فرآيند يا فعالیت اطالق مي شود .طراحي در دو حوزه یكلي مطرح ميشود :يکي drawing
است كه شامل برداشتهاي شخصي ،احساسات فيالبداهه و تجربههاي آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به
روشهاي متنوع ميباشد؛ و ديگري  designاست كه شامل مراحل تركیب عناصر بصري و فضا بر پايه ی اصول طرح ،براي
مخاطبي معین است و جنبه ی كاربردي دارد ،مانند رشتههاي طراحي صنعتي ،طراحي معماري ،و طراحي لباس .طراحان
پروژه با توجه به نوع استانداردهاي آموزشي و بر اساس استانداردهاي ارزشیابي مي بايست از تکنیک هاي فوق در طراحي
پروژه ها استفاده نمايند.

انواع پروژه بر اساس هدف :
پروژه عملي ،شامل مجموعه مسائل و تکالیف مهم مي باشد كه شركت كنندگان از ابتداي زمان سنجش  ،با انجام مجموعه
اي از فعالیت هايي مانند :شناسايي  ،طراحي ،تصمیم گیري ،حل مسئله ،بکارگیري ،پیاده سازي ،تست و ارزيابي تا بتوانند
آن تکلیف يا مسئله ي پیچیده و مهم را اجرا كنند .بر اين اساس ،روش پروژه روش ارزشیابي نظام مندي است كه از طريق
فرايند گسترده حول معیار عملکردهاي واقعي و پیچیده بنا شده است.
پروژه هاي ارزشیابي مي بايست در برگیرنده چندين مسئله مرتبط با شايستگي هاي استاندارد آموزشي باشند .اين گونه
پروژه ها ،هم مي بايست عالوه بر مهارت هاي تخصصي ،مهارت هاي عمومي را مورد ارزيابي قرار دهند.

انواع پروژه عملی
محصول :به پروژه هاي اطالق مي گردد كه آزمونگر  ،محصول نهاي را مي سنجد و توالي و ترتیب فرايند آزمون به منظور
تولید محصول (فراورده) مورد نظر نیست  .بدين ترتیب در پايان فرايند آزمون محصولي قابل ارزش تولید مي گردد.
فرایندی :به مجموعه فعالیت هايي گفته مي شود كه آزمون دهنده مي بايست در هر مرحله به صورت مستقل و جداگانه
از كل فرايند آزمون اقدام به انجام فعالیت نموده و توالي و ترتیب فرايند ارزشیابي هر يک از اين فعالیتها داراي يک امتیاز
مستقل از امتیاز نهايي ارزشیابي مي باشد.

ارزشیابی بر اساس پروژه :
به مجموعه فعالیت هاي مرتبط براي ارزيابي يک محصول ويا خدمت ويژه به منظور ارزشیابي اهداف پیش بیني شده در
استانداردهاي مهارت آموزش فني و حرفه اي كه در قالب پروژه انجام مي شود ارزشیابي بر اساس پروژه اطالق مي گردد.
اين نوع آزمون كه معموال اساس ارزشیابي مهارت نیروي كار مي باشد داراي مفهومي بسیار گسترده بوده و از انواع ديگر
آزمون ها مانند آزمون كتبي و عملي جامع تر است  ،چون در اين نوع آزمون مشابه موقعیت واقعي يک شغل همه توانايي
هاي شغلي داوطلب مورد سنجش قرار مي گیرد; اين نوع آزمون مي تواند دربرگیرنده آزمون كتبي ،عملي ،حل مساله
وگزارش كار و غیره باشد .نکته قابل توجه در اي ن نوع آزمون نسبت به ساير روش هاي آزموني به كارگیري عنصر ابتکار و
نوآوري است.
در اين روش مهارت هاي شناختي سطح باالي آزمون شوندگان ،نظیر تجزيه و تحلیل ،تركیب و ارزشیابي توسعه مي يابد.
روندها و فرايندهاي خواسته شده ،نظیر برنامه ريزي ،تصمیم گیري ،مشاركت و تعامل را ارزيابي و يادگیري را كنترل مي
كند.



اهدف تدوین پروژه در ارزشیابی
 تطبیق حداكثري مهارت افراد با نیازهاي شغلي
 تعیین آزمون هاي متناسب با هر شغل براي سنجش توانمنديهاي فرد

 بهبود ارزشیابي مبتني بر شايستگي در هرحرفه

فرایند تدوین پروژه در ارزشیابی
 طراحي الگوي مناسب (تهیه استاندارد تدوين پروژه)
 انتخاب طراحان پروژه توسط استان ها
 تدوين و تهیه پروژه
 بررسي و ممیزي پروژه
 ذخیره سازي در بانک پروژه
مانند ساير ارزشیابي ها ،پروژه هاي تدوين شده بايد معتبر ،پايا و جامع بوده و داراي قدرت تمیز باشد تا بتواند
شركت كننده را از نظر دقت عمل ،سرعت انجام كار وغیره دسته بندي نمايد.

مفهوم ممیزی:
به فعالیت هايي نظیر بررسي،ارزيابي يک فرايند (پروژه) با يک سیستم كیفي به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با
الزامات اطالق مي شود .تجزيه و تحلیل و ارزيابي محتواي پروژه به منظور تشخیص و اصالح موانع ،تکرارپذيري و كمبود

محتواي تولید شده است .اهداف ممیزي بهبود دقت ،ربط ،امنیت و به هنگام بودن محتوا يا اطالعات ذخیره شده ميباشد.
مفهوم ارزیابی:

پنج مفهوم كلیدي از اصول عملي ارزيابي ،پشتیباني مي كنند .اين پنج مورد در برنامه ريزي  ،اجرا و قضاوت استفاده مي
شوند  .اين مفاهیم عبارتند از روايي 1،پايابي 2،كفايت ،3اصالت4و عمومیت5هستند
 نوع ارزيابي مورد استفاده و شواهد ارائه شده بايد متناسب با هدفي باشد كه براي آن منظور شده است (روايي).
 اعتمادي است كه مي توانیم به نتايج يک آزمون كه از كاربدهاي متوالي آن حاصل مي شود مي تواتنیم داشته
باشیم (پايايي)
 شواهد ارزيابي شده بايد كافي باشد تا ارزياب بتواند در مورد دانش و يا مهارتهاي يادگیرنده در برابر معیارهاي
مشخص شده قضاوت كند (كفايت).
 ترديدي نیست كه شواهد واقعي هستند و توسط داوطلب تولید شده اند (اصالت).
 شواهد مي توانند ثابت كنند كه داوطلب در مورد روش ها  ،مهارت ها و دانش فعلي در حوزه شغلي انتخاب شده
به روز است (مقبولیت)

Validity
Reliability
3 Sufficiency
4 Authenticity
5 Currency
1
2



مفهوم بودجه بندی آزمون:
يکي از مفاهیم كلیدي در طراحي محتواي پروژه هاي سنجش مفهوم بودجه بندي آزمون مي باشد كه كاربرد اساسي در
طراحي پروژه دارد  .در صورت رعايت اصول بودجه بندي در پروژه هاي تدوين شده از استانداردهاي آموزشي مي توانیم پروژه
هاي مناسب و متناسبي را براي آزمون شوندگان در ارزشیابي استفاده نمايیم .از اصول اولیه بودجه بندي توجه به ساعت
عملي مشخص شده در استانداردهاي آموزشي مي باشد.
با توجه به سهم  75درصدي ارزشیابي مهارت در كل فرايند ارزشیابي طراحان و ممیزان در بودجه بندي مي بايست به
شايستگي هايي كه ساعت عملي آنها بیشتر از ساعت عملي شايستگي هاي ديگر است توجه بیشتري قائل شوند و محتواي
پروژه ها نیز مي بايست بیشتر به اين شايستگي ها اختصاص يابد  .بر اين اساس سهم بارم بندي نیز در اين شايستگي ها
بیشتر خواهد بود.

معیار عملکرد:
معیارهاي عملکرد عبارتند از آنچه بايد اندازه گیري شود.اگر بخواهیم سنجشي با تمام اصول و اهداف ذكر شده به شیوهاي
واضح و قابل اجرا داشته باشیم  ،نیاز به مجموعهاي مفید و مؤثر از معیارهاي كلیدي عملکرد داريم .اين مفهوم بخش مهمي
از اطالعات مورد نیاز براي تعیین و توضیح چگونگي اجراي مرحله به مرحله سنجش در جهت دستیابي به توانايي فرد را
تجمیع و بررسي ميكند .در واقع معیارعملکرد مفاهیمي قابل اندازهگیري هستند كه حوزه سنجش سازمان براي تعیین
اهداف عملیاتي و استراتژيک خود به آن اهمیت ميدهد .بدين ترتیب استانداردهاي آموزشي مختلف با توجه به معیارهاي
فردي ،اولويتهاي شغلي و از همه مهمتر استراتژيهاي كسبوكار ،معیارهاي عملکردي متنوعي دارند؛ اما معموالً از
استانداردهاي صنعت در سراسر جهان پیروي ميكنند.

عنصر شایستگی:
عنصر شايستگي خروجي اصلي شايستگي موجود در استانداردهاي آموزشي مي باشد .فراگیران بعد از دوره آموزشي و يا بعد
از اتمام ساعت هاي دانشي و مهارتي موجود در يک شايستگي مي توانند حداقل يک يا چند فعالیت عمده را انجام دهند.
به طور مثال :در شايستگي انجام كار با فلز( فلز كاري) عنصر شايستگي آن به صورت سوهانکاري يا سوراخ كاري يا قالويزكاري
و  ...مي توان بیان نمود.
در استانداردهاي ارزشیابي عنصر شايستگي(فعالیت اصلي) بین شايستگي و معیار عملکرد نقش ايفا مي كند .هر شايستگي
حداقل يک فعالیت اصلي(عنصر شايستگي) دارد .ممکن است در طراحي يک پروژه در هر مرحله و يا در مراحل مختلف
عنصر شايستگي به صورت تکراري بیان شود .به طور مثال  :برش قسمتهاي مختلف  ...دوخت قسمت هاي مختلف  ...يا به
طور معمول ممکن است براي بخش هاي مختلف در هر مرحله از پروژه همراه با همان قسمت يا بخش مخصوص بیان شود
.به طور مثال  :سوهانکاري قطعه اول ...دوخت سر آستین



رابطه بین شایستگی ،عنصر شایستگی و معیار عملکرد:
معیار عملکرد 1
معیار عملکرد 2

عنصر شايستگي1

معیار عملکرد 3
شايستگي 1
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معیار عملکرد 2
معیار عملکرد

عنصر شايستگي3

معیار عملکرد

عنصر شايستگي1

معیار عملکرد

عنصر شايستگي2

استاندارد آموزشي

شايستگي 2

براي تبیین اين موضوع از طبقه بندي اهداف يادگیري بلوم در اين بخش استفاده مي نمايیم:
سطح شايستگي

عناصر شايستگي

به طور مثال

دانش

دانش :بازشناسي و يادآوري آموخته ها

 .1اصطالحات متداول را میداند
 .2مفاهیم اساسي را میداند .
 .3روشها را میداند

درک و فهــم :تفســیرها ،ترجمه هــا ،و خالصه

 .1اصول را میفهمد

هاي اطالعات معین

 .2نظريه ها را میداند
 .3قوانین را میفهمد

مهارت(تفکر و عمل)

كاربرد  :به كارگیري اطالعات در موقعیتي آموخته

 .1مفاهیم و اصول را در موقعیت جديد به كار مي برد.

و فهمیده شده متفاوت از آنچه عینا است

 .2قوانین و نظريه ها را در موقعیتهاي عملي به كار مي گیرد

تجزيــه وتحلیل :تجزيــه كل به اجزاي تركیبي

 .1ساختار يک اثر هنري را تجزيه و تحلیل میکند

براي شناخت عناصر تشکیل دهنده آن

 .2جدولها و نمودارها را تجزيه و تحلیل میکند
 .3يک متن ادبي را تجزيه و تحلیل میکند
 .1اصول و قواعد را با يکديگر تركیب میکند

تركیب :تركیب اجزا براي تشکیل چیزي نو

 .2طرح جديدي ابداع میکند
 .3مطالب را با يکديگر تركیب میکند
ارزشــیابي :تصمیمگیــري ،قضاوت يا انتخاب

 .1يک اثر هنري را ارزشیابي میکند
 .2روشهاي تدريس را ارزشیابي میکند

مبتني بر معیارها و منطق عقلي

 .3قوانین يادگیري را ارزشیابي میکند



 .1از ابراز و وسايل تراشکاري آگاهي دارد

تقلید :مشاهده مهارت و تقلید از آن

 .2از لحاظ جسمي براي تراشکاري آمادگي دارد
 .3به تراشکاري تا حدودي عالقه دارد
 .4با كمک استادكار تراشکاري میکند
اجراي مستقل :انجام عمل بدون كمک گرفتن از

 .1به تنهايي تراشکاري میکند

ديگران

 .2به تنهايي نقاشي ساختمان انجام میدهد
 .3به تنهايي میسازد

دقــت :انجــام عمل با صحــت ،دقت و ظرافت

 .1با دقت موتور مولد را سیمپیچي میکند

كافي

 .2با دقت راديو تعمیر میکند
 .3با دقت جوشکاري میکند

هماهنگي حركات :آمیختن بیش از يک مهارت و

 .1با هماهنگي چشم و دست مجسمه میسازد

انجام هماهنگ آنها

 .2با هماهنگي چشم و دست چکش میسازد
 .3با هماهنگي چشم و دست و گوش اركستر را رهبري میکند

عادي شــدن :انجام كامل يک مهارت يا بیشتر به

 .1با مهارت رانندگي میکند

آساني و بهطور خودكار

 .2با مهارت تراكتور شخم میزند
 .3با مهارت قالي میبافد

نگرش( باور و ايمان)

دريافت :آگاهي وتوجه غیرفعال به پديده يا محرک

 .1نسبت به اهمیت يادگیري آگاهي نشان میدهد

معین

 .2نســبت به نیازهاي انسان و مسائل اجتماعي حساسیت نشان میدهد
 .3با دقت به فعالیتهاي كارگاه توجه میکند.

واكنش  :پذيرش انتظارات از طريق توجه يا واكنش

 .1قوانین مركز را رعايت میکند

نسبت به محرک ها يا پديده ها

 .2براي انجام كاري ويژه داوطلب میشود
 .3از مطالعه لذت میبرد.

ارزش گذاري  :نشان دادن رفتاري منطبق بر عقیده

 .1به نقش علم در زندگي روزمره ارج مینهد

در موقعیتهايــي كه اجباري بــراي اطاعت در

 .2نسبت به رفاه و آسايش ديگران عالقه نشان میدهد

میان نباشد

 .3خود را در قبال پیشرفت اجتماعي متعهد میداند.

ســازمانبندي  :نشــان دادن رفتار حاكي از تعهد

 .1نقش برنامه ريزي منظم در حل مسئله را میشناسد

نسبت به ارزشها

 .2مطابــق توانايیها عاليق و اعتقادات خويــش برنامهاي براي زندگي خود
تدوين میکند.
 .1براي انجام كار مستقل از خود اعتماد به نفس نشان مي دهد

تبلور :رفتار كلي مبتني بر ارزشهاي دروني شده

 .2در فعالیت هاي گروهي عمال همکاري میکند
 .3عادات خوب بهداشتي را جذب میکند

البته جدول فوق در تدوين استاندارد ارزشیابي بسیار مفید و كاربردي مي باشد  .طراحان نیز مي توانند از كلمات كلیدي
در ستون عنصر شايستگي رديف مهارت جدول فوق در تدوين پروژه نمايند.


نحوه تدوين پروژه توسط

طراح/طراحان



مقدمه
بررسي ها نشان مي دهد كه قدرت يک طراحي خوب حاصل تركیبي از مهارتها  ،دانش  ،درک و تخیل است كه با تجريه
طراح استحکام پیدا مي كند .هنگامي يک طراحي موفق و موثق است كه طراح با كمک تفکر خالقانه و انتقادي و با پشتوانه
محتواي مهارتي استانداردهاي آموزشي ،توانايي تركیب و تغییر و استخراج چندين پروژه جهت سنجش و ارزشیابي از شركت
كنندگان را داشته باشد .لذا به منظور ارائه راهنمايي هاي الزم به طراحان جهت تهیه و تدوين پروژه هاي مناسب و متناسب
با هر استاندارد آموزشي موارد زير در بخشهاي مختلف آماده و اراده مي شود.

اصول طراحی پروژه
الف) -استانداردهای آموزشی :
 .1طراحان قبل از طراحي پروژه مي بايست محتواي استانداردهاي آموزشي مورد نظر را كامال مورد بررسي و مطالعه
قرار دهند .توجه به سطوح مهارتي موجود در استاندارد و شرح شغل موجود در آن در تولید پروژه بسیار مهم مي
باشد.
تذكر  :با توجه به يکسان بودن محتواي استانداردهاي آموزشي در كشور و فارغ از میزان تجهیزات و ابزار االت آموزشي
موجود در كارگاه هاي آموزشي ،طراحان مي بايست اقدام به تولید پروژه بر اساس محتواي مهارتي استانداردهاي آموزشي و
استانداردهاي ارزشیابي نمايند.
 .2طراحان مي بايست با توجه به ساعت آموزش عملي استاندارد آموزشي ،زمان اجراي آزمون را برآورد نمايند (تناسب
بین زمان اجراي آزمون با میزان ساعت آزمون عملي استاندارد آموزشي)
 .3طراحان از تمامي شايستگي هاي موجود در استانداردهاي آموزشي و نیز تمام معیار عملکردهاي موجود در استاندارد
ارزشیابي براي تهیه محتواي استانداردها در پروژه استفاده نمايند(.رعايت بودجه بندي)
 .4به منظور جلوگیري از اعمال سلیقه آزمونگران در روند ارزشیابي مي بايست تمامي مواردي را كه شركت كننده و
آزمونگر ملزم به رعايت آن هستند به طور جداگانه به تفضیل در طراحي پروژه بیان نمايند.

بودجه بندی محتوای آزمون :
طراحان مي بايست ساعت آموزش عملي هر شايستگي موجود در استاندارد را در جدولي به تفکیک مجزا نمايند .جمع كل
بارم اجراي هر پروژه توسط شركت كننده  95در نظر گرفته شده است .میزان بارم در نظر گرفته شده براي هر شايستگي
مي بايست متناسب با ساعت آموزش عملي هرشايستگي در استاندارد آموزش درصدي از بارم  95در نظر گرفته شده باشد.
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نکته :در تدوين پروژه ،طراحان نمي توانند از بارم كل را كمتر يا بیشتر از  95را در نظر بگیرند .

نقشه های کار:
به مجموعه دستورالعمل ها ،نقشه يا تصاوير استاندارد و يا مطالعه موردي(  )case studyگفته مي شود كه توسط طراحان
پروژه به منظور ارزيابي كارآموزان انتخاب ،ترسیم و بکار گرفته مي شود و شركت كننده مي بايست براساس ادراک خود از
كلیات و مفهوم طرح فوق ،موارد الزم را در بهترين زمان مشخص شده توسط تجهیزات پیش بیني شده ،پیاده سازي نمايد.

نکات قابل توجه طراحان:
 دستورالعمل ها (سواالت) بايد شفاف و مشخص و حتي االمکان مختصر باشد.
 با توجه به بودجه بندي شايستگي (استاندارد) مي بايست  100درصد مهارت موجود در استاندارد آموزش فوق را پوشش
دهد.
 در صورت وجود نقشه يا تصوير مي بايست تصاوير شفاف و مشخص و در صورت نیاز تفکیک شده باشد.
 در ترسیم نقشه باالخص پروژه هاي حوزه صنعت رعايت موارد استاندارد  ISOالزامي مي باشد.
 در صورت نیاز جداول تکمیلي براي نقشه منظور گردد.
 مقدار مجاز انحراف از اندازه مجاز(تلرانس) مشخص گردد.
 در صورت امکان نقشه ها در محیطهاي نرم افزاري خاص طراحي شده و در اين دفترچه پیوست نمود.
 درصورتیکه تعداد و حجم نقشه ها زياد باشد طراحان مي توانند در بیش از يک صفحه نقشه را ترسیم نمايند.
 طراحان پروژه مي توانند هر گونه توضیح در تبیین صورت مسئله،كاربردپروژه ،مهارت هاي موردنیاز و مراحل انجام
كار و ساير توضیحات ضروري را در هنگام تدوين پروژه در قالب توضیحات اضافه نمايند.


محتوای پروژه
 .1طراحان استفاده از روش هاي متنوع تركیب مواد ،بکارگیري وسايل و ابزارآالت را با شیوه هاي منطقي ،متداول و
اصولي در پروژه لحاظ نمايند.
 .2ترتیب و توالي صحیح اجراي فرايند پروژه به صورت مرحله به مرحله مي بايست در تهیه پروژه در نظر گرفته شود.
نکته :
در صورتیکه رعايت ترتیب و توالي مهم نباشد بايد در فرم ارزيابي به آن اشاره شود.
 .3هر مرحله داراي حداقل دو يا چند عنوان فعالیت اصلي (عناصر شايستگي) مي باشد.
 .4تمامي ريز فعالیت ها يا كارها (معیار عملکرد) را بر اساس مراحل در نقشه هاي پروژه مي بايد به تفکیک در ستون
ريز فعالیت مشخص نمايند.
نکته :اين قسمت در اصل دربرگیرنده خواسته هاي بازار كار از توانمندي هاي فرد را نشان مي دهد و قابل سنجش و
ارزش گذاري است.
موارد مهمي كه مي بايست در هنگام نگارش ريز فعالیت (معیار عملکرد) در پروژه توسط طراحان مورد توجه قرار گیرند
عبارتند از:
 .1استفاده از عبارت هاي استاندارد شده معیار عملکرد ازقبیل :
الف) -شناسايي يا تشخیص ابزار مناسب براي ترسیم /برش /بستن  /بازكردن  /دوختن و ..........
ب) -بکارگیري مناسب از ابزار قیچي  /خط كش  /دوربین  /قالويز و ...........
ج) -انجام درست برش /بستن  /بازكردن /رنده كردن /سوراخ كردن و ....بر اساس موارد مندرج در نقشه
د) – بازبیني (تست و ارزيابي) از فعالیت خواسته شده ....
ه) -رعايت نکات ايمني در ......
ز) -رعايت دقت ،تمیزي يا زيبايي در .......
 .2طراحان با توجه به اينکه آزمونگران و شركت كنندگان (هر دو) از روند اجراي سنجش به طور كامل مطلع هستند،
مي بايست در تدوين معیار عملکردهاي ذكر شده در باال  ،دقت الزم را داشته باشند.
 .3استفاده از جمالت واضح و رسا در نگارش معیار عملکردها .
 .4هر معیار عملکرد تنها و فقط تنها مي تواند به يکي از دو صورت كمي يا كیفي مورد ارزيابي قرار گیرد .موارد (الف
تا د) بند قبلي مواردي هستند كه مقیاس ارزيابي آنها كمي و موارد (ه و ز) كیفي مي باشند.
 .5در مورد هر يک از فعالیت ها نیز زمان مناسب در شرايط مطلوب لحاظ شود.
 .6براي مقیاس هاي كیفي زمان قابل محاسبه نمي باشد.
نکته :منظور از زمان مناسب به زماني اطالق مي شود كه يک فرد ماهر بتواند از عهده انجام فعالیت برآيد.
اهداف پروژه
موارد زير در در انتخاب نوع پروژه مهم مي باشد:
 .1در پروژه هاي تولیدي ترتیب و توالي اجراي فرايند داراي اهمیت نمي باشد و شركت كننده الزامي براي اجراي
مرحله به مرحله آزمون ندارد.



 .2ساخت محصول نهايي  ،در پروژه هاي تولیدي حائز اهمیت مي باشد ،به همین خاطر طراح بايد در جدول چگونگي
اجراي فرايند و در مرحله آخر امتیاز مربوط به ساخت محصول را در نظر بگیرد .البته امتیاز اين بخش نیز بايستي
نسبت به ساير مراحل بايد قابل توجه باشد.
 .3در صورتیکه فرايند انجام كار براي طراح مهم باشد ترتیب و توالي اجراي فرايند ارزشیابي براي آزمون شونده بسیار
مهم بوده و مي بايست مرحله به مرحله فرايند سنجش را براساس پروژه اجرا نمايد.
نکته :در صورتي كه آزمون شونده در هر مرحله از پروژه ي فرايندي ،از ادامه سنجش منصرف شود و يا قادر به ادامه و
اتمام مرحله مورد نظر نباشد ،با تشخیص آزمونگر و هماهنگي با ساير عوامل اجرايي ارزشیابي پس از تهیه صورتجلسه ،
مي بايست پايان ارزشیابي آزمون شونده اعالم گردد.
 .4طراح مي بايست نوع پروژه را در فرم امتیاز بندي آزمون شونده در جدول اهداف پروژه مشخص نمايد تا آزمونگر
بر اساس نوع پروژه ،اقدام به ارزشیابي از عملکرد شركت كننده نمايد.
نکته  :بر اساس نظر طراح پروژه ميتواند هم به صورت تولیدي و هم به صورت فرايندي ارزيابي شود .به اين ترتیب طراحان
موظف به رعايت بند 2اين بخش و آزمونگران نیز موظف به رعايت ترتیب و توالي مراحل سنجش توسط شركت كننده باشند.

تجهیزات  ،ابزازآالت و مواد مصرفی
طبق جداول پیوست طراحان مي بايست تجهیزات  ،ابزارآالت و مقدار موادمصرفي الزم را در ازاي هر فرد شركت كننده در
آزمون عملي مشخص و محاسبه نمايند تا عوامل ارزشیابي در زمان مقرر اقدام به تهیه و آماده سازي امکانات نمايند.
نکات حائز اهمیت:
 لیست تجهیزات و ابزار آالت با استانداردهاي آموزشي مطابقت داشته باشد.
 مشخصات فني تجهیزات و ابزار آالت و مواد مصرفي درلیست مربوطه درج شود.
 لیست مواد مصرفي با جزيیات كافي و جز به جز ارائه شود .
 مقدار مواد مصرفي در ارزشیابي براي هر شركت كننده در لیست ارزيابي دقیق ذكر شود.
 مواد مصرفي و ابزارآالت به ازاء هر نفر محاسبه شود .در صورت استفاده از يک وسیله براي چند نفر در قسمت
توضیحات قید گردد( .مثال به ازاي هر  5نفر  ،يک چاپگر نیاز است).
 وسايل يا تجهیزات مورد نیاز آزمونگر براي سنجش و ارزشیابي ،در لیست جدا گانه با عنوان تجهیزات آزمونگر آورده
شود.
 طراحان پروژه مي بايست  ،نحوه چیدمان تجهیزات (لي آت كارگاه سنجش) را شرح دهند.
 جدول برآورد قیمت تمام شده مواد مصرفي براي هر شركت كننده در آزمون عملي مطابق با پروژه طراحي شده
تکمیل و محاسبه شود.
ارزیابی پروژه:
موارد زير مي تواند بر قضاوت هاي آزمونگران تأثیر گذاشته و ارزيابي آنها را از يک داوطلب به داوطلب ديگر متفاوت كند:
 برداشت متفاوت آزمونگران از راهنمايي ها و توضیحات ارائه شده در پروژه هاي طراحي شده
 تفسیر مختلفي از جمالت و مفاهیم به كاربرده شده در پروژه
 برخي از جنبه هاي كار (معیار عملکرد) را مهمتر از ساير موارد دانستن



از آنجائیکه اجراي ارزشیابي دقیق و اصولي توسط آزمونگران به ارتقا مقبولیت گواهینامه هاي اعطايي سازمان كمک مي
كند .از اين رو طراحان مي بايست در خصوص تدوين معیار عملکرد و يا ساير موارد مهم ديگر در پروژه  ،تصويري روشن و
دقیقي از چگونگي عملکرد فرد در اجراي فرايند سنجش ارائه نمايند ؛ تا از اعمال سلیقه آزمونگر جلوگیري شود.
نکات مهمی که می باید در قبل  ،حین و بعد از زمان آزمون جهت اطالع برای آزمونگر آورده شود:

 هماهنگي با مسئول ارزشیابي مركز
 دريافت اطالعات كارآموزان از مسئول آزمون مركز
 بازبیني تجهیزات و ابزارآالت موجود در كارگاه سنجش
 دريافت مواد مصرفي و توزيع بین كارآموزان
 ثبت نمره ارزشیابي در زمان مناسب به ويژه در آزمونهاي فرايندي
 نظارت كامل بر طي فرايند انجام كار با رعايت نکات ايمني و حفاظتي
 عدم پاسخگويي به سواالت شركت كنندگان در زمان آزمون
 عدم استفاده از موبايل و ساير لوازم رسانه اي در زمان ارزشیابي
 عدم خروج از كارگاه در حین زمان ارزشیابي
 عدم تغییر در برنامه زمانبندي فرايند ارزشیابي
 و ساير عوامل (به صورت تايپي)
نکات مهم که باید شرکت کننده آنها را رعایت نماید:

 رعايت كامل موارد ايمني و حفاظتي در حین آزمون عملي
 استفاده از لباس و كفش و ساير تجهیزات انفرادي ايمني مورد نیاز
 توجه الزم به دستورات آزمونگران در قبل  ،حین و پايان فرايند ارزشیابي
 مطالعه كامل دستورالعمل هاي ويژه شركت كنندگان در زمان آزمون عملي
 رعايت مراحل انجام كار بر اساس دستورالعملهاي ارائه شده.
 رعايت محدود زمان تعیین شده مندرج در دستورالعملها براي هر يک از مراحل كار
 عدم گفتگو و طرح سوال از آزمونگران و يا ساير عوامل آزمون
 تحويل تلفن همراه از ابتداي زمان ارزشیابي تا انتهاي زمان ارزشیابي
 نحوه اعالم پايان كار در هر مرحله و تحويل آن به آزمونگر
 و ساير عوامل (به صورت تايپي)
نکاتی که می بایست آزمونگر در مورد اهداف پروژه رعایت نماید:

اهداف

تولیدی

نمره در مرحله آخر پس از اتمام ارزشیابي تعیین شود.



فرایندی

شركت كننده در صورت عدم اجراي يکي از مراحل ،نمي تواند وارد مرحله بعدي شود و از
ادامه سنجش خارج مي شود.

طراحان مي بايست در فرم امتیاز بندي نوع پروژه را براي آزمونگر مشخص نمايد تا آزمونگر نتايج عملکرد شركت كننده
را در فرم امتیاز بندي لحاظ نمايند:
به طور مثال :در صورتیکه پروژه تولیدي باشد شركت كننده دو وضعیت دارد ؛
الف)-شركت كننده موفق به تولید محصول شد.
ب) -شركت كننده موفق به تولید محصول نشد.
در مورد پروژه هاي فرايندي نیز شركت كننده دو وضعیت دارد:
الف) شركت كننده موفق به انجام تمام فرايند شد.
ب) شركت كننده در مرحله  ...................متوقف و از ادامه ارزشیابي خارج شد.



مراحل طراحی و تدوین پروژه
در اين بخش هر يک از جداول به تفکیک بررسي مي شود.
نکته:
تمامي بخش هاي جداول زير از اجزاي اصلي پروژه در آزموني پاياني مي باشد كه مي بايست جداول پیوست ابتدا
توسط طراحان تنظیم و سپس توسط ممیزان بازبیني و تايید شوند  .درنهايت آزمونگران مي بايست ازجداول تنظیم
شده استفاده و ريز نمرات داوطلب را احصا نمايند.
نکته :
با توجه به نکته باال براي برگزاري آزمون پاياني ،مسئولین آزمون مركز مي بايست جداول زير را براي آزمون شوندگان
و آزمونگر/آزمونگران آماده نمايند.
الف ) -جداول آزمون شوندگان :
نقشه كار عملي (صفحه ششم)
چگونگي ريز فعالیت انجام پروژه (صفحه هفتم)
ب) -جداول آزمونگران:
در زمان برگزاري آزمون موارد زير در اختیار ازمونگر مي بايست قرار گیرد:
 توضیحات تکمیلي در اجراي فرايند ارزشیابي( صفحه پنجم):
 نقشه كار عملي(صفحه ششم)

 چگونگي اجراي فرايند انجام پروژه(صفحه هفتم)
 لیست تجهیزات و ابزارآالت و مواد مصرفي(صفحه هشتم)
 فرم هاي ارزيابي (صفحه نهم)

 معیار نگرشي(صفحه دهم)
فر هاي ارزيابي و معیار نگرشي بايستي به تعداد داوطلبان تکثیر و در اختیار آزمونگر قرار گیرد .عالوه بر موارد باال
صورتجلسات پیوست اين دستورالعمل نیز مي بايست در هنگام آزمون توسط مسئول آزمون مركز در اختیار آزمونگر
قرار گیرد.
فهرست جداول:
صفحه جلد دفترچه :بر روي جلد دفتر چه عنوان حرفه /شغل  ،كد استاندارد  ،تاريخ تدوين
پروژه و مدت اجراي پروژه قید مي گردد(صفحه اول).
طراحان محترم مي بايست عنوان پروژه و كد استاندارد مورد نظر را از سامانه اطالعات استانداردهاي
آموزشي به آدرس  rpc.irantvto.comمشخص نموده و در قسمت مورد نظر درج نمايد.
پس از طراحي و تايید پروژه توسط ممیزان موارد زير انجام مي شود:
 .1كد پروژه با استفاده از روش زير ايجاد ودرج گردد.
شماره پروژه /كد استاندارد /سال تولید Yyyy/standardcode/count .........................
projec


مثال1400/132130010040001/001 :
-

هر پروژه داراي كد منحصر به فرد (يونیک) است.
 .2زمان اجراي آزمون عبارتست از مجموع مدت زمان هايي كه طراح ،براي انجام تمامي مراحل اجراي پروژه براي
شركت كننده در طول مدت ارزشیابي در نظر مي گیرد .بدين ترتیب بعد از تايید نهايي پروژه از جمع ريزفعالیت
هاي هر مرحله بدست مي آيد.
 .3تاريخ تدوين نیز بعد از تايید نهايي مي بايست بر روي جلد پروژه درج شود.

نکته  :موارد فوق توسط ممیزان انجام خواهد شد.
فهرست محتوی پروژه(صفحه دوم) :فهرستي كه حاوي محتويات دفترچه است و براي كنترل مفاد دفترچه از آن
استفاده مي شود.
عکس

فهرست تهیه کنندگان(صفحه سوم):
شامل لیست افرادي كه در مراحل تدوين
پروژه عملي نقش داشته اند.
در جدول تهیه كنندگان ،يک نفر به عنوان
طراح اصلي (سطر اول در جدول) مسئول
پروژه در نظر گرفته مي شود .
فرد مي تواند به منظور ارتقاي سطح كیفي و
كمي پروژه خود از افراد واجد الشرايط ديگر
به خصوص افراد غیر دولتي؛ مرتبط با
استاندارد (حتي االمکان از صنف) در تدوين
پروژه استفاده يا در خصوص كلیات اجراي پروژه اظهار نظر نمايد.

مشخصات استاندارد آموزشی(صفحه چهارم):
در اين بخش بودجه بندي محتواي پروژه ها و میزان بارم بندي
ريز فعالیت ها ،توسط طراح /طراحان پروژه بر اساس استاندارد
آموزش مربوطه تکمیل مي شود.



توضیحات تکمیلی در اجرای فرایند ارزشیابی( صفحه
پنجم):
توضیحات تکمیلي اين بخش توسط طراح/طراحان بر اساس موارد
دستورالعمل (بخش ارزيابي پروژه ) تکمیل مي شود .آزمونگران بر
اساس موارد مندرج در اين بخش مي بايست الزامات مربوط به فرايند
اجراي پروژه را رعايت و نکات مربوط به شركت كننده را قبل از اجراي
آزمون به داوطلب ارائه نمايند.

نقشه کار عملی(صفحه ششم):
با توجه به محتواي استاندارد آموزش مورد نظر ،در صورت نیاز
به نقشه كار طراح /طراحان نقشه هاي عملیاتي فرايند اجراي
پروژه را در اين كادر با رعايت موارد مهم مندرج در اين
دستورالعمل قرار مي دهند.
تعداد و صفحات براي درج نقشه ها به نوع پروژه و
استانداردآموزشي بستگي دارد .اين برگ در اختیار كارآموز قرار
مي گیرد.

چگونگی اجرای فرایند انجام پروژه(صفحه هفتم):



از مهمترین جداول موجود در دستورالعمل فوق ،جدول چگونگي اجراي فرايند ارزشیابي پروژه مي باشد كه طرح /طراحان
مي بايست؛ دقت الزم را در تکمیل اين جدول از خود نشان دهند .زيرا جدول فوق اساس ارزشیابي شركت كنندگان توسط
آزمونگران مي باشد  .جدول باال در اختیار شركت كننده قرار مي گیرد و بادر نظر گرفتن عناوين فعالیت /كار و ريز فعالیت
هر مرحله آزمونگران ارزشیابي شركت كننده را مرحله به مرحله بر اساس پروژه اجرا مي نمايد.
جدول ديگري مشابه اين جدول مختص آزمونگر مي بايد تکمیل و در اختیار آزمونگر قرار گیرد .در جدول فوق مي توان در
ستون عنوان شايستگي از استاندارد آموزش ،به جاي نوشتن تمامي عنوان شايستگي تنها به شماره شايستگي در رديف

استاندارد آموزشي اشاره نمايند .هر عنصر شايستگي مربوط به يک شايستگي مي باشد.
زمان استراحت :
طراح /طراحان مي بايست بر اساس روند اجراي مراحل براي آزمون دهندگان  5الي  15دقیقه زمان استراحت در
نظرگیرند.
مثال:

به طور مثال پس از طي هر 2ساعت يا اتمام يک يا چند مرحله كاري طبق برنامه زمان بندي ،زمان استراحت اعالم و پس
از اتمام زمان استراحت ادامه مراحله بعدي ارزشیابي طبق جدول ادامه يابد.
الزاما زمان استراحت میبايد پس اتمام مرحله كاري قبل شروع مرحله بعدي در نظر گرفته شود.
نکته  :زمان نهار و نماز به غیر از زمان استراحت بوده و مدت زمان آن حداکثر یکساعت می باشد.

لیست تجهیزات و ابزارآالت و مواد مصرفی(صفحه هشتم):
اين قسمت توسط طراحان مي بايست بر اساس ريز فعالیت مندرج در
جدول چگونگي اجراي فرايند احصا و درج نمايند .
اين فرم براي مسئولین آزمون استان  /مركز جهت تطابق میزان
تجهیزات كارگاه هاي سنجش با پروژه ها و نیز پیش بیني مقدار مواد
مصرفي مورد نیاز براي اجراي آزمون مورد استفاده قرار مي گیرد.



فرم های ارزیابی (صفحه نهم):
طراحان در اين جداول ،ريز اجراي فعالیت و موارد جهت نمره گذاري
در فرايند اجراي پروژه را مشخص نموده و مي بايست در زمان اجراي
سنجش در اختیار آزمونگران قرار گیرد و كادر هاي رنگي شده مي
بايست توسط آزمونگران تکمیل مي شود.
توجه :براي هر شركت كننده در آزمون يک فرم به صورت مجزا توسط
آزمونگر تکمیل و نمره فرد محاسبه مي شود.
نکته :
 طراح/طراحان در خصوص اهداف پروژه مي بايست وضعیت شركت
كننده را بر اساس دستورالعمل (ارزيابي پروژه)مشخص نمايند .و
آزمونگران نیز توضیح مختصري از وضعیت عملکردي شركت كننده
براساس اهداف پروژه ارائه نمايند.
 در صورتیکه كه شركت كننده براي اتمام مرحله كاري نیاز به زمان
بیشتري داشت براساس دو زمان
الف) تا  0.5ساعت
ب) 0.5 -تا يکساعت
با احتساب درصدي از امتیاز نهايي كسر نمره اجازه اجراي فعالیت را خواهد داشت .
 میزان كسر نمره به ازائ تاخیر در اجراي فرايند ارزشیابي بر اساس جدول زمان بندي براي آزموندهندگان توسط،طراح پیش بیني و محاسبه شده و در پروژه درج شود.

نکته مهم:
-

در موارد خاص  ،در صورت اتمام زمان تعیین شده چنانچه آزمون شونده براي دريافت زمان اضافه درخواست نمايد ،
در نظر گرفتن زمان اضافه براي آزمون شونده و ادامه روند ارزشیابي به تشخیص آزمونگر با تهیه صورتجلسه امکان
پذير خواهد بود.



معیار نگرشی(صفحه دهم):
آزمونگران مي بايست در زمان اجراي سنجش نسبت به
رفتاري كه شركت كنندگان انجام مي دهند دقت نموده
(ارزشیابي مشاهده اي) و بر اساس معیار هاي جدول چک
لیست معیار هاي نگرشي ،عملکرد فرد را ارزشیابي
نمايند .مجموع موارد قابل سنجش  20مورد مي باشد كه
در مجموع  5نمره از كل  100نمره فرد را شامل مي شود.

فرم نتیجه نهایی(صفحه یازدهم):
آزمونگر میبايست؛ پس از اتمام ارزشیابي بعد از جمع بندي فرم هاي
آزمونشوندگان براي هر شركت كننده نتیجه نهايي ارزشیابي به صورت
جداگانه در فرم مربوطه ثبت شود.



نحوه بررسی پروژه ها توسط

مم
ی
زان



مقدمه:
يکي از فرايندهاي بسیار مهم در روند تايید پروژه هاي طراحي شده در ارزشیابي مهارت(آزمون عملي) بخش ممیزي مي
باشد  .اين بخش توسط افراد منتخب و خبره اجرا مي شود.
از مهمترين وظايف ممیزان در بازبیني محتواي پروژه ها مي توان به :
 تشخیص


اصالح اشکاالت احتمالي و موانع

 عدم تکرارپذيري
 كمبود
محتواي تولید شده توسط طراحان اشاره كرد.
فرايند ممیزي و بررسي محتواي پروژه هاي طراحي شده مرحله اساسي در تضمین كیفیت فرايند ارزشیابي است .انجام
صحیح اين مرحله توسط ممیزان منجر به غني سازي بانک پروژه با رعايت پايايي و روايي) مي شود .كه در نهايت تمام
داوطلبان به طور يکسان و مطابق با استاندارد ارزشیابي مشخص شده  ،مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گیرند.
فرایند ممیزی موثر
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي آموزش هاي مهارتي در صدد است با اجرا و پیاده سازي يک سیستم
تضمین كیفیت موثر در فرايند تولید پروژه كه در دفتر سنجش مهارت و صالحیت حرفه اي انجام مي شود ،به ايجاد مزيت
براي متقاضیان مدارک سازمان و همچنین سازمان ها و نهادهاي نظارتي اعتبار الزم تامین نمايد.
ممیزان در انجام فرايند ممیزي وظیفه اجراي بررسي جهت تضمین كیفیت موثر را ايفا مي كنند تا اطمینان حاصل نمايند
كه طراحاني كه الزامات و شرايط قانوني ما را رعايت مي كنند ،مي توانند بر اساس اصول ارزيابي دفتر سنجش يک پروژه
مناسب طراحي نمايند.
فرايند ممیزي توسط ممیزان بايد ويژگي هاي زير را داشته باشند:


روايي(معتبر)



پايايي(قابل اعتماد)

 قابل اجرا بودن


ارزش گذاري يکسان

روایی

معمولي ترين تعريف روايي مربوط به " سازگاری با هدف" مي باشد .يعني نوع ارزيابي مورد استفاده و شواهد ارائه شده
بايد متناسب با هدفي باشد كه براي آن منظور شده است.به عبارتي محتواي تهیه شده همان چیزي را كه مد نظر است ،
تا چه اندازه مورد ارزشیابي قرار مي دهد.
انواع روایی

توصیف

روایی ساختاری

اين روش مي تواند براي آنچه كه براي آزمون در نظر گرفته شده  ،بسیار نزديک باشد  -در آزمون
عملي مطابق با معیارهاي تعیین شده "مناسب است".



روایی محتوایی

تعیین اينکه تا چه حد بخش ها ي مختلف يک پروژه معرف محتواي استانداردي است كه براي
سنجش تهیه شده است.

روایی ظاهری

اين آزمون كامالً خوب به نظر مي رسد .براي اهداف مورد نظر ،مناسب به نظر مي رسد و متناسب
با فرهنگ محیط ياددهي /آموزش /كار است .به عنوان مثال امتحان كتبي با فرهنگ محل كار
متناسب نیست  ،اما با فرهنگ مدرسه متناسب است .يعني اينکه مواد يا سواالت آزمون از نظر ظاهر
شبیه موضوعي باشند كه مورد اندازه گیري است.

روایی قابل پیش بینی

اين روش تا حدودي توانايي پیش بیني عملکرد آينده (به عنوان مثال در محیط ديگر) و نه تنها
عملکرد فعلي را دارد.

نکته :روايي ساختاري از مواردي است كه ممیزان بايد در بازبیني محتواي پروژه ،آن را مد نظر قرار دهند.
بدين ترتیب نوع ارزيابي مورد استفاده و شاخص ارائه شده(معیار عملکرد) بايد متناسب با هدفي باشد كه براي آن در نظر
گرفته شده است .مثال به جاي اينکه يک آشپز را براي پختن كیک مورد ارزيابي قرار دهیم از او بخواهیم كه تصوير آن
(كیک) را بکشد .اين ارزيابي معتبر نیست! همچنین ارزيابي اينکه آيا يک باغبان مي تواند با تماشاي بذرهاي خود در باغچه
پیاز بکارد  ،معتبر نیست .ارزيابي معتبر نشان مي دهد كه روش يا روش هاي به كار رفته ،تصوير دقیقي از عملکرد آن فرد
در يک حوزه خاص را ارائه مي دهد.
پایایی (قابلیت اطمینان)

ممیزان در فرايند ممیزي موثر اين وظیفه را دارند كه اطمینان حاصل نمايند محتواي پروژه ها بعد از تايید نهايي مي
بايست در تمام ارزيابي ها  ،در شرايط معتبر  ،قابلیت اجرا  ،داراي ارزش يکسان براي همه داوطلبان برخوردار باشند .اين
اتفاق بايد قبل از ارزيابي شركت كنندگان رخ دهد.
نمونه چک لیست براي تعیین روايي و پايايي:
☐

 .1آيا محتواهاي تولید شده مندرج در پروژه متناسب با اهداف آموزش و سنجش است؟

 .2آيا پروژه مذكور به آزمون شوندگان اجازه مي دهد شواهد كافي مبني بر داشتن دانش  ،درک و مهارت الزم مطابق با
☐

استانداردهاي آموزشي ارائه دهند؟

☐

 .3آيا پروژه هاي طراحي شده متناسب با تجهیزات و ابزاراالت و مواد مصرفي با استاندارد آموزشي است؟

 .4آيا فرم هاي ارزيابي مناسب  /دستورالعمل هاي نمره گذاري  /مکانیزم ثبت نمره براي بررسي عملکرد آزمون شونده از وجود
دارد؟

☐

 .5آيا پروژه طراحي شده مي تواند در مركز يا كارگاه هاي سنجش به طور موثر و كارآمد انجام شود؟

☐

از اقدامات الزم براي قابلیت اطمینان در فرایندهای اصلی ممیزی پروژه های طراحی شده  ،ارائه تصويري روشن و دقیقي
از چگونگي عملکرد شركت كننده در فرايند برگزاري سنجش مي باشد .بدين ترتیب از صالحیت يک داوطلب ارزيابي


صحیحي خواهیم داشت و در صورت تايید مي توان گواهینامه ارائه داد در غیر اينصورت  ،مثالً در ارزيابي ساخت يا تعمیر
وسايل نقلیه موتوري  ،چنانچه پروژه اي كه معتبر نبوده است مورد تايید ممیز قرار گیرد در واقع فرايند ارزشیابي افراد دچار
خطا و نتیجه آن مي تواند به اعتبار گواهینامه ي سازمان لطمه وارد شود.
اهداف ممیزی

هدف از انجام فرایند ممیزی اطمینان از رعايت اين اصول است:


براي ارزيابي داوطلبان در هر استاندارد آموزشي از پروژه هاي معتبر(داراي روايي و پايايي) استفاده شده است.



تمامي محتواهاي تولیدي(نقشه ها و معیارعملکردها) در پروژه با رعايت استانداردهاي آموزشي ،استخراج و مطابقت
داشته است.



پروژه ها با توجه به معیار عملکردهاي واقعي قادر به ارائه شواهد كافي هستند كه به داوطلبان اجازه مي دهد تا
متوجه شوند كه صالحیت دريافت گواهینامه ها را دارند يا خیر



ممیزان با در نظر گرفتن به اينکه همه آزمونگران با پروژه هاي تولید شده آشنا هستند و مي توانند آنها را اعمال
كنند ،فرم هاي ارزيابي را ممیزي نمايند.



پروژه ها مي بايست به نحوي طراحي و تايید شود كه اعمال سلیقه توسط آزمونگران در برابر چالش هاي مربوط به
ارزيابي در زمان سنجش وجود نداشته باشد.

مدل ممیزی
روش هاي مختلفي براي عملکرد موثر فرآيندهاي ممیزي وجود دارد .بر اساس اين دستورالعمل فرايند ممیزي به روش دلفي
اجرا مي شود .اجراي ممیزي به روش دلفي نوعي مشاوره شامل چند مرحله است .بدين ترتیب كه براي هر گروه آموزشي
يک تیم از ممیزان خبره شناسايي و مسئولیت كل فرايند ممیزي را برعهده مي گیرند .مرحله بعدي شامل توزيع محتواي
پروژه با هدف استعالم نقطه نظرات اولیه از ممیزان خواهد بود .اين افراد مسئولیت تضمین كیفیت محتواهاي تولید شده
توسط طراحان پروژه را خواهند داشت.
با هماهنگي هاي صورت گرفته پروژه هاي تولید شده در كوتاهترين زمان ممکن در اختیار تیم ممیزان قرار خواهد گرفت .
از زمان تحويل پروژه ها به تیم ممیز تا بررسي ابتدايي ،حداكثر دو الي سه ساعت زمان برنامه ريزي مي شود .در اين مدت
تمامي تیم به اجماع رسیده و نظر نهايي را به شرح زير براي طراح  /طراحان صادر مي نمايند:
الف)-پروژه مورد تایید است.
در صورتیکه پروژه ها توسط طراح  /طراحان به درستي تدوين شده باشد با تايید ممیزان براي بارگذاري وارد مخزن بانک
پروژه مهارتي(عملي) خواهند شد.
ب)-پروژه نیاز به اصالحات دارد.
ج) -پروژه مورد تایید نیست.
در صورتیکه پروژه ها نیاز به اصالح يا مورد تايید تیم ممیز نباشد مي بايست تمامي موارد اصالحي يا داليل عدم تايید را به
صورت مستند براي طراحان محترم از طريق ستاد ارسال شود .طراح  /طراحان مي توانند موارد مورد اشاره ممیزان را بررسي
و پس از اصالح با داليل منطقي براي ممیزان ارسال نمايند .الزم به ذكر است ممکن است تعداد دفعات رفت و برگشت اين


نظرها زياد باشد .براي دستیابي به يک پروژه معتبر تبادل نظرات كارشناسي در محتواي پروژه جهت دستیابي به اجماع همه
كارشناسان الزم است.
نکته :در صورت تکراري بودن نقشه كار ممیزان مي توانند براي يک بار پروژه را برگدانند و طراح مي بايست نقشه كار را
تعويض نمايد.
نکته  :روش دلفي روش مناسبي است براي بدست آوردن يک تصوير كلي از چیزهايي كه در يک زمینه خاص در حال رخ
دادن است.

وظایف ممیزان:
 مطابقت با آرشیو پروژه ها و عدم تکرار پروژه ها در بانک اطالعاتي به لحاظ نوع نقشه كار
 تطبیق محتواي پروژه ها با استاندارد آموزشي مرتبط( محتواي پروژه ها )
 بررسي و كنترل جداول پروژه تهیه شده توسط طراح /طراحان
 دقت به اينکه نقشه كارها يا عکسها با وضوح خوبي در پروژه درج شود.
 وجود تناسب و همخواني بین ريز فرايند كاري درج شده با محتواي استانداردها و نقشه هاي كاري آن
 بررسي مدت زمان انجام كار و امتیاز بندي (كمي و كیفي) براي هر ريز فرايند كاري و وجود تناسب اجرايي با كل
فرايند اجرايي
 عدم تايید پروژه هايي كه مبتني بر عقايد شخصي طراح/طراحان تهیه شده است.
 ايجاد تعادل در سطوح مطالب و محتواي استانداردهاي آموزشي با محتواي پروژه هاي تدوين شده براي سنجش و
ارزيابي
 توجه به كنترل نکات مهم و حائز اهمیتي كه طراح مي بايست در طراحي پروژه ها در نظر گرفته باشد.به اين معني
كه تمامي مواردي را كه شركت كننده و آزمونگر مي بايست رعايت نمايند به طور دقیق و شفاف مي بايست در
پروژه توسط طراح  /طراحان ذكر شود.
 سطوح كاربردي و مهارتي محتواي استانداردها با محتواهاي تولید شده تناسب داشته باشد
 حذف اطالعاتي و مواردي كه در حل مسئله نقشي ندارند.
 خودداري از بکارگیري واژه هاي نامانوس و غیر الزم در محتواي پروژه
 ريز فعالیت هاي موجود در پروژه بايد به امور واقع  ،مفـاهیم  ،اصـول و مراحـل انجـام كار و ساير موارد مهم اشاره
نمايد.
 ريز فعالیت هاي خواسته شده از شركت كننده بايد به تکنیک هايي بپردازد كه مبتني بر مشاهده براي آزمونگران
باشد.
 توجه كافي به رعايت ايجاز (جامع و مانع بودن) محتواي تهیه شده توسط طراح  /طراحان.



چک لیست ممیزان:
چک لیست قبلي به همراه اين چک لیست در روند ممیزي پروژه هاي طراحي شده مورد استفاده قرار گیرد.
بلي خیر

رديف شرح موارد
1

محتواي تولید شده تکراري مي باشد.

2

نقشه هاي عملي با محتواي استاندارد مطابقت دارد.

3

نکات الزم در خصوص تولید نقشه هاي عملي رعايت شده است.

4

پروژه به مراحل مناسبي تقسیم شده است.

5

بین مراحل اجراي پروژه و عناصر شايستگي و معیار عملکرد مطابقت وجود دارد.

6

ريز فعالیت (معیار عملکرد) با محتواي استاندارد مطابقت دارد.

7

نکات الزم ريز فعالیت هاي تولید شده (معیار عملکرد) رعايت شده است.

8

زمان بندي ريز فعالیت(معیار عمیکرد) به طور مناسب و متناسب محاسبه شده است.

9

بارم بندي ريز فعالیت(معیار عمیکرد) به طور صحیح انجام شده است.

10

لیست تجهیزات و ابزار آالت با محتواي پروژه مطابقت دارد.

11

لیست مواد مصرفي با محتواي پروژه مطابقت دارد.

12

فرم هاي ارزيابي ÷آماده ارزشیابي از داوطلب مي باشد.

توضیحات الزم:



نحوه برگزاری آزمون و ثبت نمره توسط

آزمونگر



مقدمه:
واژه "ارزيابي" را مي توان به قضاوت در عملکرد آزمون دهندگان توسط آزمونگر نسبت به مالک هاي مشخص شده در
پروژه اطالق نمود  .در اين فرايند آزمونگر فردي است داراي صالحیت علمي  ،فني و تجربي در رابطه با حرفه ي مورد
آزمون كه به منظور سنجش و ارزشیابي شركت كنندگان  ،جهت دريافت گواهینامه مهارت انتخاب مي شود .
مسئولیت اصلي آزمونگر ،پشتیباني از شركت كنندگان از طريق اجراي صحیح فرآيند ارزشیابي است.

نحوه انتخاب افراد به عنوان آزمونگر
انتخاب و بکارگیري اين افراد به دو صورت انجام مي شود:
الف) -از بین كاركنان بخش هاي مختلف داخل ساز مان
ب) از كاركنان بخش هاي مختلف خارج سازمان از قبیل  :صاحبان مشاغل ،اتحاديه ها و صنوف ،دانشگاهها ،آموزش و
پرورش و غیره
بنابراين آزمونگران بايد آگاه باشند ،در فرايند ارزشیابي نقش بسیار مهمي برعهده دارند  .مثل اثربخشي در فرآيند تضمین
كیفیت .در اين فرايند  ،يک فرد)شركت كننده) در مورد میزان يادگیري مهارت خود از آزمونگر بر اساس نتیجه ارزشیابي
بازخورد مي گیرد و مي تواند  ،ببیند كه در صورت نیاز در كدام شايستگي براي رفع كسري مهارت خود اقدام نمايد.
فعالیت های آزمونگر

ارزشیابی به سه مرحله تقسیم می شود  -قبل  ،حین و پس از ارزشیابی .آزمونگران مسئولیت بسیار مهمي در كل فرايند
ارزشیابي داشته و بايد در هر يک از مراحل  ،مشاركت موثر داشته باشند.
این مسئولیت شامل موارد زیر است:
قبل آزمون:
♦ بررسي وضعیت كارگاه سنجش
♦ بررسي وضعیت تجهیزات و ابزارآالت و مواد مصرفي(سالم و كافي بودن)
♦ بررسي پروژه هاي عملي
حین آزمون:
♦ بررسي وضعیت شركت كنندگان (آزموندهندگان)
♦ ارائه توضیحات تکمیلي به شركت كنندگان
♦ نظارت ،تمركز و مشاهده عملکرد شركت كنندگان
بعد آزمون:
♦ جمع بندي فرم ها و صورتجلسات
♦ثبت امتیاز و تأيید نهايي آزمون
♦ مستند سازي



قبل از ارزشیابی:

آزمونگران طبق چک لیست شماره  1بايد اطمینان حاصل كنند كه محیط كارگاه سنجش با استانداردهاي ارزشیابي و
شاخص هاي موجود در پروژه مطابقت دارد  .اين بررسي بايد قبل از شروع ارزشیابي شركت كنندگان انجام و تايید الزم از
سوي آزمونگران صادر شود.
در صورت مشاهده نقص يا عدم انطباق محیط كارگاه با شرايط موجود در پروژه هاي ابالغي نسبت به تهیه صورتجلسه شماره
 1-1اقدام نموده و موارد الزم ثبت و گزارش نمايد.
چک لیست شماره 1

بررسی وضعیت قبل از ارزشیابی
کـد استاندارد:

عنــوان استاندارد:
تاریخ بازدید:
ردیف

ساعت بازدید:
عنوان فعالیت

وضعیت
بلی

خیر

توضیحات

 1لیست شرکت کنندگان دراختیار آزمونگر قرار گرفته است.
2

پروژه (نقشه کار عملی) به تعداد آزمون دهندگان تحویل آزمونگر شده است

 3تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز مطابق با پروژه در کارگاه سنجش وجود دارد
 4تجهیزات و ابزار آالت به تعدادآزمون دهندگان وجود دارد
 5مواد مصرفی مطابق با پروژه به آزمون شوندگان تحویل داده شد.
 6شرایط کارگاه سنجش به خصوص به لحاظ (نکات ایمنی ) رعایت شده است .
 7سایر شرایط کارگاه به لحاظ سرمایش و گرمایش و روشنایی مناسب و  ...متناسب می با شد.
توضیحات تکمیلی ............................................................................................................................................................................. :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی آزمونگر
امضاء



حین ارزشیابی:

ارزشیاب ی پروژه با توجه به اهداف و محتوای پروژه ها به یکی از دو شیوه فرایندی و محصول اجرا می شود .هر يک از
روش هاي فوق ،توسط طراحان پروژه مشخص مي شود .آزمونگر بر اساس نوع پروژه  ،نسبت به روند ارزشیابي از طريق
مشاهده مطابق معیار عملکرد موجود در فرم ارزشیابي اقدام مي نمايد .معیار عملکردهاي موجود در در جدول چگونگي
اجراي فرايند(صفحه هفتم) به آزمونگر كمک مي كند نسبت به بررسي دقیق و صحیح عملکرد آزمون شونده ،در زمان كوتاه
به تصمیم نهايي رسیده و ا ز هر گونه شواهد غیر مستقیم و غیرمستدل در امتیاز بندي شركت كننده ،پرهیز نمايد.
نکاتي مهم در خصوص اهداف پروژه ] آزمونگران بايد آنرا رعايت نمايند:
 .7در پروژه هاي تولیدي شركت كننده الزامي براي اجراي مرحله به مرحله آزمون نداشته و مي تواند مراحل را به
ترتیب دلخواه و منطقي انجام دهد .البته آزمون شونده بايد مراحل فرايند سنجش را كامال اجرا نمايد .
 .8در پروژه هاي تولیدي طراح در جدول چگونگي اجراي فرايند و در مرحله آخر امتیاز مربوط به ساخت محصول را
در نظر گرفته و آزمونگر مي بايست بر اساس آن ارزشیابي را انجام دهد.البته در پروژه هاي تولیدي هم فرايند و هم
تولید مهم مي باشد ولي ترتیب اجرا اهمیتي ندارد.
 .9در پروژه هايي كه بر اساس نظر طراح مراحل و فرايند انجام كار مهم مي باشد ،ترتیب و توالي اجراي فرايند ارزشیابي
توسط شركت كننده بايد رعايت شود .
نکته :در صورتي كه شركت كننده در ه ر مرحله از پروژه فرايندي ،قادر به ادامه فعالیت نبود ،امتیازي در اين بخش نداشته
و امتیاز مراحل قبلي براي آن مد نظر قرار خواهد گرفت .همچنین آزمونگر بايد از ادامه فرايند سنجش آزمون شونده،
جلوگیري نمايد.
 .10آزمونگران مي بايست با توجه به نوع پروژه در فرم امتیاز بندي شركت كننده در جدول اهداف پروژه  ،نسبت به
تايید يا عدم تايید عملکرد شركت كننده اقدام نمايند .
 .11بر اساس نظر طراح ،پروژه مي تواند هم به صورت تولیدي و هم به صورت فرايندي ارزيابي شود .به اين ترتیب
شركت كننده موظف است هم ترتیب مراحل را رعايت نمايد و هم به محصول نهايي دست يابد .آزمونگران مي
بايست هر دو شاخص (تولید و رعايت مراحل كاري) را ارزيابي نمايند.
اصول روش مشاهده ای:

آزمونگران بايد عملکرد و رفتار فرد آزمون شونده را :
 به طور دقیق مشاهده نمايند.
 به اندازه كافي مشاهده نمايند.
 به موقع مشاهده نمايند.
 قبل از ثبت مشاهدات خود ،تصمیم بگیرد كه چه نمره اي به عملکرد او مربوط مي شود.
نکته مهم :زمان مشاهده عملکرد يک فرد بسیار حائز اهمیت مي باشد و ممکن است مشاهده عملکرد داوطلب ديگر از دست
برود يا ديده نشود .اين موضوع ممکن است به طور ناخودآگاه ،منجر به ارزيابي زود هنگام و يا ناقص از طرف آزمونگر شود.
به همین دلیل آزمونگران بايستي در مشاهده و ثبت نمره دقت الزم را ارئه دهند.


ثبت عملکرد آزمون شونده توسط آزمونگران ،يک ي از روش هاي كلیدي در حین برگزاري آزمون است .اين روش ضمن
جلوگیري از اتالف وقت به آزمونگر كمک مي كند تا نتیجه ارزيابي به عملکرد آزمون دهندگان نزديک تر باشد.
طیف عملکرد آزمون شونده:
در روند ارزشیابي توسط آزمونگر شركت كنندگان در هنگام سنجش از خود عملکردهاي متفاوتي به قرار زير نشان مي دهند:
 دارای عملکرد شایسته است  :عملکردي است كه طیفي از رفتارهاي مورد نیاز بر اساس شاخص هاي عملکردي
را از خود نشان مي دهد
 به مهارت بیشتری احتیاج دارد  :براي شركت كننده اي است كه بر اساس معیارهاي هاي عملکردي با تکرار و
دفعات زياد و در برخي موارد با اشتباهات جزئي از خود به نمايش مي گذارد .يا با صرف زمان بیشتر و يا با عدم
رعايت ساير نکات الزم فعالیت را اجرا مي نمايد.
 به تالش نیاز دارد  :زماني است كه شركت كننده مفاهیم را درک و ابزار و تجهیزات را مي شناسد ولي در بکارگیري
درست آن با مشکل مواجه است و در استفاده مستمر (دو يا چند فعالیت) از مهارت هاي فردي ضعیف برخوردار
است.
 دارای حداقل کارایی است  :براي هر شركت كننده اي كه بندرت رفتارهاي منحصر به فرد از خود بروز مي دهد
و درک برخي مفاهیم كار با مشکل مواجه مي شود به عنوان مثال فرد شركت كننده در اكثر فعالیت ها سواالت
بسیار ي مي پرسد و در شناسايي و تشخیص نوع ابزار با مشکل مواجه است.

 بدون عملکرد :براي افرادي است كه در حین اجراي مرحله عملکردي از خود نشان نمي دهند .بارمی شامل این
مالک نمی شود.
مواردی که یک آزمونگر در حین آزمون باید رعایت نماید:

براي اينکه آزمونگر بتواند يک روند صحیح را براساس قواعد اصولي انجام دهد ،بايد موارد زير را رعايت نمايد:
 هیچ نسبت و يا آشنايي با آزمون شونده نداشته باشد.
 بي طرف باشد.
 خوب مشاهده نمايد و تمركز داشته باشد.
 تصمیم گیري مناسب داشته باشد.
نکته  :چنانچه آزمونگر با شركت كننده نسبت (خانوادگي) داشته باشد؛ مي بايست قبل ازشروع ارزشیابي به ساير
عوامل آزمون اطالع دهد.
دستورالعمل امتیاز دهی به مالک های جدول معیار نگرشی



بخشي از امتیاز نهايي شركت كنندگان به نگرش افراد اختصاص يافته است كه آزمونگران با تحلیل رفتار شركت كنندگان در جلسه
آزمون اقدام به امتیاز بندي مي نمايند .اين فرم براي هر فرد به صورت جداگانه مي بايست ثبت شود .حداكثر نمره اين فرم  5نمره
مي باشد.
توضیح مالک های عملکرد شرکت کننده در فرم معیار نگرشی
عنوان مالک

شرح مالک

هرگز

فرد از خود عملکردي نشان نمي دهد.

گاهي

به ندرت از خود فعالیت هاي آگاهانه نشان مي دهد.

معموال

آگاه به موارد خواسته شده است و در برخي موارد اقدام مي نمايد.

اغلب

در بیشتر اوقات فعالیت يا رفتار آگاهانه از خود به نمايش مي گذارد

همیشه

در تمامي لحظات نکات خواسته شده را به صورت آگاه انه اجرا مي نمايد

آیا آزمونگران در زمان ارزشیابی ،مجاز به تعامل با آزمون شوندگان می باشند؟

يکي از مسايل بسیار مهم در حین ارزشیابي بي طرف بودن ،يعني عدم جانبداري آزمونگر در حین ارزشیابي و ثبت نمره
است.
در ضمن پاسخگويي به هرگونه سؤال يا درخواستي در حین ارزشیابي بین آزمونگر و شركت كننده نبايد انجام شود .به
خصوص اگر سؤاالت آن ها دريافت راهنمايي در مورد نحوه انجام كار باشد.
نکته :آزمونگر مجاز به ارائه توضیحات كلي براي سواالتي است كه براي همه يا بیشتر شركت كنندگان مبهم است.
در صورتي كه شركت كننده از آزمونگر سؤالي پرسید ،عکس العمل مناسب ارزياب بايد به شرح زير باشد:
" همه اطالعات مورد نیاز شما در برگه خالصه آورده شده است".
" تصمیم گیري به عهده شما است".
 يک لبخند ساده بزنید.
چنانچه شركت كننده قبل از اتمام زمان سنجش اقدام به ترک از جلسه نمايد بايد با هماهنگي ناظر صورتجلسه مربوطه
را تکمیل  ،تايید و بعد خارج شود.
زمان استراحت:
در برخي از پروژه ها با توجه به محتوا و ساعت آموزش عملي موجود در استاندارد آموزش ،ممکن است ساعت اجراي پروژه بیش از
 4ساعت باشد .براي اجراي مطلوب يک پروژه توسط شركت كنندگان نیاز است زماني را به عنوان زمان استراحت اختصاص داده شود.
طراح /طراحان هنگام طراحي پروژه عملي  ،طبق برنامه زمانبندي شده مندرج در جدول ريز فعالیت برحسب تجربه و نوع استاندارد
زمان استراحت را تعیین مي نمايد .آزمونگران در اجراي آن مي بايست؛ دقت الزم را داشته باشند.
نکته حایز اهمیت در تعیین این زمان به شرح زیر است:


 .1زمان استراحت نبايد در حین مرحله كاري تعیین شود .بعد از انجام هر مرحله كاري و نه ريز فعالیت كاري ،كارآموز مجاز به
استفاده از زمان تعیین شده مي باشد.
 .2ارزيابي آن مرحله كاري توسط آزمونگر انجام شده باشد .
 .3فعالیت هاي اجرا شده توسط آزمون شونده تا آن مرحله ثبت و ضبط شده و در محل مناسب نگهداري شود.
 .4ادامه كار توسط آزمون شونده از انتهاي مرحله قبل انجام شود.
 .5زمان نهار و نماز به غیر از زمان استراحت بوده و معموال باهم( نهار و نماز ) در نظر گرفته مي شود.
سایر موارد کلیدی در حین آزمون

 آزمونگران نبايد در جلسه آزمون بحث و مداخله اي نمايند( .به جزء در بروز موارد و يا مشکالت غیرمترقبه )
 در مورد شركت كنندگاني كه روابط عمومي خوبي ندارند آزمونگران مي بايست با ساير ابزارهاي سنجش نسبت
به تعیین میزان مهارت آنها اقدام نمايند.
 آزمونگران براي هر يک از شاخص هاي عملکردي (ريز فعالیت) مي بايست تنها يک نمره لحاظ نمايند.
 در صورت بروز تخلف با هماهنگي ناظر صورتجلسه مربوط به تخلف را تکمیل و فرد را از ادامه فرايند سنجش باز
داشته خواهد شد.
پس از ارزشیابی
آزمونگران پس از اتمام زمان سنجش مي بايست نمره شركت كنندگان را احصا نمايند و در فرم امتیاز بندي از جداول
ارسالي(پیوست) ثبت نمايند . .در اين مدت آزمونگران نبايد مدارک آزمون از قبیل فرم ها يا جداول ارزيابي و يا تولیدات ارزشیابي
شركت كنندگان را با خود از كارگاه يا مركز خارج نمايند .آزمونگران مي بايست نمره افراد را در روز آزمون احصا و تحويل مسئول
آزمون مركز نمايد.
چک لیست شماره 2

بررسی وضعیت حین و بعد از آزمون
کـد استاندارد:

عنــوان استاندارد:
تاریخ:
ردیف
1

ساعت بازدید:
عنوان فعالیت

توضیحات الزم برای شرکت کنندگان ارائه شد.

 2آزمون در زمان مقرر آغاز شد.
 3فرم ارزیابی به تعداد شرکت کنندگان در اختیار قرار گرفت.
4

لیست حضور و غیاب تهیه شد.

 5صورتجلسات مورد نظر (کمبود مواد مصرفی ،متخلفین،غائبین و )...تنظیم شد.



وضعیت
بلی

خیر

توضیحات

توضیحات تکمیلی ............................................................................................................................................................................. :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی آزمونگر
امضاء



ضمائم:
صورتجلسات



گزارش آزمونگر به رئیس مرکز
ریاست محترم مرکز .....
باسالم
احتراماً پس از بررسي لیست تجهیزات و مواد مصرفي بر اساس پروژه با كد  ........................اخذ آزمون عملي در تاريخ
در حرفه

به تعداد

بالمانع است/داراي نواقص ذيل مي باشد.

لیست نواقص و کمبودهای تجهیزات
ردیف

نام تجهیزات

تعداد کمبود واحد

مشخصات فنی

مالحظات

لیست نواقص و کمبودهای مواد مصرفی
ردیف

نام مواد مصرفی

مشخصات فنی

سایر توضیحات:

امضاء
آزمونگر
تاریخ:



تعداد کمبود

واحد

مالحظات

صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی
در کارگاه سنجش....................................مرکز...................................
استاندارد:

در ساعت ...................

با کد استاندارد

مورخه ..............در ساعت ...............شروع ودر ساعت................خاتمه یافت .
تعداد حاضرین:

تعدادکل شرکت کنندگان:
حاضرین
ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد غائبین:
غائبین

امضاء

ردیف

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مرکز:
امضا



نام و نام خانوادگی

امضاء

صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی
گروه آموزشي

عنـوان استاندارد

كد استاندارد:

تاريخ ارزشیابي

ساعت شروع

ساعت پايان

حضور و غیاب

تعداد حاضر

وضعیت داوطلبان
وضعیت تجهیزات و ابزارآالت
وضعیت مواد مصرفي
وضعیت كارگاه سنجش

مطلوب
نا مطلوب
مطلوب
ناقص
مطلوب
ناقص
مطلوب
نامطلوب

ساير موارد
نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مرکز:
امضا



تعداد غايب

جمع

صورتجلسه تخلف کشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده در
در کارگاه سنجش............................مرکز .................................تاریخ............................
اسامی و مشخصات کامل متخلفین جلسه آزمون عملی حرفه .............کارگاه .............مرکز............
روز..............مورخه  .....................با ذکر دالیل و مدارک کافی بشرح ذیل است
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء
نام و نام خانوادگی ناظر:
امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مرکز:
امضا



نوع تخلف

نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی (:ذکر حوادث اتفاقی )
ارزشیابی مهارتی در حرفه  ..........................................ساعت  ....................روز..............................مورخه
 ...............................کارگاه سنجش  .........................................مرکز....................................شهرستان
...........................................استان................................
ردیف

ذکر حوادث اتفاقی

نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :
امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر:

نام و نام خانوادگی مسئول سنجش:



عوامل موثر در ارزیابی(جهت مطالعه)

بی طرف باقی ماندن در ارزیابی

در اغلب موارد جانبداري يک امر ناخودآگاه است و ممکن است آزمونگر از آن بي اطالع باشد .در هر حال جانبداري مي
توانند در تصمیم هاي ما بسیار تاثیر گذار باشد جانبداري مي تواند به صورت فردي يا شخصی باشد كه به آن شناختی

1

گفته مي شود و يا اجتماعی باشد كه نتیجتا" در تصمیم گیري ها به خصوص تصمیمات گروهي ظاهر مي شود.
بعضي از موارد فردي آزمونگران كه در ارزيابي تاثیر منفي ايجاد مي كند:
 رفتارهای کلیشه ای :رفتارهاي كلیشه اي در زماني صحیح عمل مي كنند كه با توجه به يک مشخصه از يک موضوع
يا شخص ،بتوان به گروهي از موضوعات يا افرادي كه به آن مشخصه وابسته هستند ،دست يافت .مثال جوانان ،سريع
تر ياد مي گیرند.
رفتارهاي كلیشه اي در مواردي كه مدارک كافي وجود نداشته و ندارد ،ما را دچار تعصب فکري نموده يا دچار پیش داوري
مي كند .و يا مانند پیشگوها نتیجه كار افراد را حدس بزنیم .ارزيابي همراه با جانبداري يک نمونه از رفتار كلیشه اي است.
قضاوت يا ارزيابي منفي نسبت به افراد ،نتیجه نگاه انحصاري به يک ويژگي از فرد مانند نژاد يا جنس است .فقط افراد كمي
مي توانند ادعا كنند كه رفتار كلیشه اي ندارند .بنابراين آزمونگران بايد از هرگونه رفتار كلیشه اي برحذر باشند .و از اين
طريق بي عدالتي را به حداقل برسانند و از نتايج فکرمنفي پرهیز كنند.
 تعمیم موقت :اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه يک ويژگي موقت ،به عنوان يک رفتار ثابت در نظر گرفته شود .مثال"
فردي كه يک يا دوبار لبخند مي زند همیشه به عنوان يک فرد شاد قضاوت شود .همچنین شامل تعمیم خصوصیات
بعضي افراد آشنا  ،به بعضي افراد ديگر است .مثاال" ظاهر يک شركت كننده در آزمون ممکن است دوستي را به يادمان

cognitive



1

بیاورد كه به لحاظ خلق و خوي شبیه اوست و همین حس خوشايند را در مورد آزمون شونده داشته باشیم كه به
صورت ناخودآگاه در ارزيابي مان تاثیر منفي خواهد گذاشت.
تراکم اطالعات

اين حالت در زمان برگزاري آزمون ،به دلیل حجم باال و پیچیدگي اطالعات معیارهاي عملکرد مورد ارزيابي به وجود مي
آيد .كه با افزايش تعداد شركت كنندگان ،سبب مي شود دقت ارزيابي كاهش يابد .تاثیر منفي اين موضوع را مي توان با كم
كردن ابعادكار و محدود كردن تعداد آزمون شوندگاني كه در يک نوبت شركت مي كنند ،كاهش داد.

تاثیر ذهنی
ما معموال" در ذهن خود از يک نقطه قابل قبول شروع به ارزيابي كرده و ساير موارد را براساس آن مي سنجیم .مثال
ارزياب ممکن است براساس مستنداتي كه آزمون شونده قبل از اجراي آزمون ارايه داده است ،اين تصور در ذهن او به وجود
بیايد كه آن شركت كننده نسبت به افراد ديگر در آزمون قوي تر است .اين گونه ارزيابي ها نتیجه فکر و تصور آزمونگر است،
تا اينکه يک قضاوت عادالنه باشد.
تاثیر تفکرات هاله ای

اين حالت زماني رخ مي دهد كه ارزياب يک ويژگي شخصیتي قوي يا عقیده ي خاص و يا مهارتي در يک حوزه كاري به
طور گسترده و عمیق دارد .در زمان ارزيابي موارد فوق با ويژگي هاي يک آزمون شونده مطابقت مي نماياند ،در اين صورت
ارزياب تمامي عملکرد و رفتار آزمون شونده را در همه زمینه ها  ،مثبت ارزيابي مي كند .و نیز برخالف آن،نیز ممکن است
وجود داشته باشد.
نرمش در ارزیابی

اين يکي از داليل عدم ايجاد میانه روي در ارزيابي ها است .بعضي از افراد به طور طبیعي در نمره دهي ماليم تر هستند.
ارزيابان نمي خواهند با به جا گذاشتن اثر منفي از خود موجب ناآرامي بشوند يا اينکه به دلیل عالقه به فردي كه داراي
موقعیت اجتماعي است ،نمي خواهد براي او خطري بوجود آورد و از خود نرمش نشان مي دهد .به همین ترتیب بعضي
از افراد وقتي چیزي را مورد ارزيابي قرار مي دهند ،میانه روي را پیش مي گیرند.
جانبداری اجتماعی

اين حالت زماني بروز مي كند كه ارزيابان براي ثبت نمره نهايي آزمون شوندگان ،جلسه تصمیم گیري تشکیل مي دهند.
مواردي شامل " همرنگي با ساير آزمون شوندگان" " ،با نظر جمعي همسو بودن"" ،احترام گذاشتن به اعضاي ارشد هر
گروه"" ،افزايش بهره وري گروهي" و ساير موارد مي تواند تاثیر منفي در ارزيابي داشته باشند.


اطالع پیدا كردن از موارد فوق به اين معني نیست كه آزمونگران به راحتي مي توانید از آن ها پرهیز نمايید .بلکه بايستي
مهارت الزم را در گذر زمان بدست آورده تا بتوانند در زمان سنجش رفتار مطلوب از خود نشان دهند.

حوزه روانی – حرکتی:
شامل هفت طبقه اصلي ادراک (حسی) ،آمادگی ،پاسخ هدایت شده  ،مکانیسم یا عادت  ،پاسخ پیچیده ی آشکار،
انطباق  ،ابتکار است.
ادراک (حسی) :استفاده از حواس براي هايت كنش هاي حركتي (مثل چشیدن مزه غذا)
آمادگی :آماده بودن براي انجام يک عمل يا يک رشته اعمال معین
پاسخ هدایت شده  :عمل كردن به كمک هدايت يک الگو  ،يا اعمالي كه در مراحل اولیه يادگیري انجام مي شوند.
مکانیسم یا عادت :انجام اعمالي كه نسبتا مشخص و عادتي و خودكار هستند.
پاسخ پیچیده ی آشکار :انجام رشته اعمالي كه تا حدودي به صورت خودكار يا عادتي درآمده انديا تركیب تعدادي از
عادت ها.
انطباق :استفاده از مهارت هاي قبال آموخته شده براي انجام تکیف تازه اما مرتبط به تکالیف گذشته.
ابتکار:خلق الگو هاي تازه ي حركتي براي حل مسائل غیر معمول يا برخورد با موقعیت هاي جديد.
با انجام مراحل مختلف اجراي يک پروژه سطح مهارت آزمون دهنده تعیین مي شود.



