معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شایستگی
آزمونگری
(سنجش مهارتهای عملی فنی و حرفهای )

گروه شغلي
خدمات آموزشي
كد ملي آموزش شايستگي

0 4 9 0 0 0 0 0 1 1
نسخه

شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1400/10/25 :

شناسه گروه

4
سطح
مهارت

2 3 2 0
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي232040490000011 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :خدمات آموزشی
آخرین مدرک
نام و نام خانوادگی
ردیف
تحصیلی
کارشناسی
علیرضا لطفی
1
کارشناسی ارشد
علی رضا نصیری
2
دکترا
کورش رستمی
3
کارشناسی ارشد
محمدرضا زیدی
4

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

ساخت و تولید
مکانیک
عمران
مدیریت کسب و کار

رئیس اداره آزمون استان فارس
معاون اداره آزمون استان البرز
کارشناس آزمون استان البرز
رئیس اداره سنجش استان البرز
رئیس اداره سنجش استان
زنجان
رئیس مرکز شماره  1استان
سمنان
رئیس اداره سنجش استان
آذربایجان شرقی
رئیس اداره سنجش استان قم
مدیرکل دفتر سنجش مهارت و
ارزشیابی
معاون دفتر سنجش مهارت و
ارزشیابی
معاون دفتر سنجش مهارت و
ارزشیابی
رئیس گروه دفتر سنجش مهارت
و ارزشیابی
کارشناس دفتر سنجش مهارت و
ارزشیابی
کارشناس دفتر سنجش مهارت و
ارزشیابی

 27سال

 15سال
 28سال

5

سعید رضا بیگدلی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق

6

محمد عسکریان

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

7

علی مسگر عصر

کارشناسی ارشد

کشاورزی

8

مصطفی گلزار

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

9

رضا احمدی زلتی

کارشناسی ارشد

نرم افزار

10

شهرام روز بهانی

کارشناسی ارشد

مدیریت تکنولوژی

11

جویا رشیدی

کارشناسی ارشد

نرم افزار

12

لیال جمال پور

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

13

محمد محمدی
ابهرچایی

کارشناسی ارشد

صنایع

14

نرگس هادی پور

کارشناسی ارشد

مدیرت آموزشی

15

لیال فرهادی راد

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی آموزشی

رئیس گروه تدوین استاندارد

16

رامک فرح آبادی

کارشناسی ارشد

صنایع چوب

معاون برنامه ریزی درسی

 16سال
 24سال
 24سال
 18سال
 22سال
 22سال
 18سال
 22سال
 18سال
 22سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  1400/10/21با حضور اعضاي كارگروه برنامهه ريهزي درسهي خهدمات آموزشهي برگهزار گرديهد
استاندارد آموزش شغل آزمونگر با كد  232040490020001بررسي و تحت عنوان شايستگي آزمونگري (سنجش مهارتهاي
علمي فني و حرفهاي) با كد  232040490000011مورد تائید قرار گرفت .
كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و
معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.
آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفهاي نيز
گفته ميشود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهاي از وظايف و توانمنديهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بيانيهاي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،كارها ارتباط شغل باا مشاا ل ديگار در ياك حاوزه شاغلي،
مسئوليتها ،شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشا لي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صاورت ميگيارد و
ضرورت دار د كه در آن مشا ل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فارد در محال
آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بساياري
از مشا ل نميگردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمعآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،كه شامل سه بخا
اخالق حرفهاي خواهد بود.

عملاي ،كتباي عملاي و

صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقل توانمنديهاي آموزشي و حرفهاي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيطها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهاي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناايي كاه ميتواناد شاامل علاوم
پايه(رياضي ،فيزيك ،شيمي ،زيست شناسي) ،تكنولوژي و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي .معموالً به مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموعهاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتهاي ير فني و اخالق حرفهاي ميباشد.
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
آزمونگري (سنجش عملي مهارت هاي فني و حرفهاي)
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
آزمونگری (سنجش عملی مهارت های فنی و حرفهای) یکی از شایستگی های گروه خدمات آموزشی است که شامل
کارهای شناسایی ویژگی های آزمونگر سنجش مهارت ،انجام فعالیت های قبل از سنجش مهارت ،انجام فعالیت های
حین سنجش مهارت ،انجام فعالیت های پس از سنجش مهارت می باشد و با مشاغل آموزشی و مربیگری در ارتباط
است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :كارداني
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 40ساعت

ه زمان آموزش نظري

:

 10ساعت

ه زمان آموزش عملي

:

30

ساعت

ه زمان كارورزي

:

-

ساعت

ه زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي % 25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10 :صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس سنجش و اندازه گیری و گواهینامه مهارت پداگوژی
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
آزمونگري (سنجش عملي مهارت هاي فني و حرفهاي) شايستگي است كه فرد با مشاهده و ارزشیابي كار كاراموزان
به تعیین پیشرفت  ،ارائه بازخورد و پیشنهاد براي بهبود مهارت آنها اقدام مي نمايد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

-assessment

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
-

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار 
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استاندارد آموزش شايستگي
 كار هارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

شناسایی ویژگی های آزمونگر سنجش مهارت

3

7

10

2

انجام فعالیت های قبل از سنجش مهارت

2

6

8

3

انجام فعالیت های حین سنجش مهارت

2

9

11

4

انجام فعالیت های پس از سنجش مهارت

3

8

11

10

30

40

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
شناسایی ویژگی های آزمونگر سنجش مهارت

نظری

عملی

جمع

3

4

7

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

آبسردکن

-مفهوم استانداردهای شایستگی و ارزشیابی

پانچ
پایه چسب

-مفهوم سنجش ،اندازه گیری ،ارزشیابی ،ارزیابی ،آزمون

پرده اسالید

-انواع آزمون  ،روایی و اعتبار آزمون

پوشه

-آزمونگر و وظایف آن

تخته پاک کن

-ویژگی های عمومی و اختصاصی آزمونگر

تخته وایت برد
تهویه مطبوع

مهارت :

جعبه کمک های اولیه

-تشخیص انواع آزمون ها بر اساس طبقه بندی

چسب

-تشخیص تفاوت و شباهت های بین سنجش ،اندازه گیری ،ارزشیابی،

دستورالعمل انتخابآزمونگر

ارزیابی ،آزمون

دیتا پروژکتور
رایانه

-شناسایی مراحل اندازه گیری و ارزشیابی

زمان سنج

نگرش :

زونکن

 -توجه به اهمیت مدیریت استرس

سطل زباله

-توجه به اهمیت کنترل خشم و مدیریت هیجان

سوزن کش

-درک و شفاف سازی قوانین ،دستورالعمل های انتخاب آزمونگر

فایل

 تالش در جهت اجرای کامل قوانین و دستورالعمل های مربوطهایمنی و بهداشت :

کاغذ
کپسول آتش نشانی
ماژیک وایت برد

-رعایت بهداشت روانی در محیط کار

ماشین دوخت

-رعایت اصول ارگونومی

میز و صندلی مربی

توجهات زیستمحیطی :

میزو صندلی کارآموز

 -صرفه جویی در مصرف انرژی

6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام فعالیت های قبل از سنجش مهارت

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

آبسردکن

-عوامل اجرایی سنجش مهارت

پانچ
پایه چسب

-فرایندهای قبل از سنجش مهارت

پرده اسالید

-چک لیست ها و فرم های مورد نیاز

پوشه

-شرایط کارگاه سنجش

تخته پاک کن

-تجهیزات و مواد الزم برای ارزشیابی

تخته وایت برد
تهویه مطبوع

مهارت :

جعبه کمک های اولیه

-شناسایی عوامل اجرایی سنجش مهارت

چسب

-بررسی وضعیت کارگاه سنجش

چک لیست تجهیزات

-بررسی وضعیت تجهیزات و ابزارآالت و مواد مصرفی

دیتا پروژکتور
رایانه

-بررسی وضعیت پروژه عملی

زمان سنج

-مستندسازی

زونکن

نگرش :

سطل زباله

 -تالش در جهت اجرای کامل دستورالعمل

سوزن کش

-رعایت دقیق ضوابط ،توام با برخورد محترمانه

فایل
کاغذ

رعایت احترام به حقوق شرکت کنندگان در آزمون-توجه به اهمیت رعایت تناسب تعداد شرکت کنندگان با فضای سنجش

کپسول آتش نشانی
ماژیک وایت برد

ایمنی و بهداشت :

ماشین دوخت

 -رعایت بهداشت روانی در محیط کار

مجموعه دستورالعمل آزمون

-رعایت اصول ارگونومی

میز و صندلی مربی
میزو صندلی کارآموز

توجهات زیست محیطی :
 صرفه جویی در مصرف انرژی7

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام فعالیت های حین سنجش مهارت

نظری

عملی

جمع

2

5

7

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

آبسردکن

-انواع پروژه

پانچ
پایه چسب

-هدف ها و محتوای پروژه و زمان بندی

پرده اسالید

-نقشه کار عملی ،مواد مصرفی و تجهیزات

پوشه

-مفهوم عنصر شایستگی و معیار عملکرد

تخته پاک کن

-شیوه مشاهده عملکرد شرکت کنندگان

تخته وایت برد
تهویه مطبوع

-نحوه ارزیابی و بارم بندی

جعبه کمک های اولیه

مهارت :

چسب

-بررسی وضعیت شرکت کنندگان

دیتا پروژکتور

-تبیین پروژه  ،هدف و محتوای پروژه و زمان بندی

رایانه

تطبیق نقشه کار عملی با مواد مصرفی وتجهیزات موجود-ارائه توضیحات تکمیلی به شرکت کنند گان

زمان سنج
زونکن
سطل زباله

-اجرای ارزشیابی با توجه به اهداف و محتوای پروژه )تولیدی-

سوزن کش

فرایندی(

فایل

-مشاهده عملکرد شرکت کنندگان

کاغذ
کپسول آتش نشانی

-مستندسازی مراحل اجرای پروژه عملی

ماژیک

نگرش :

ماشین دوخت

 -رعایت اخالق حرفه ای

مجموعه دستورالعمل آزمون و

-رعایت دقیق ضوابط ،توام با برخورد محترمانه

ارزشیابی

-برقراری نظم و آرامش در محیط برگزرای آزمون

میز و صندلی کارآموز

 -توجه به اهمیت مستند سازی در خصوص مشاهده تخلفات احتمالی
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میز و صندلی مربی
نمونه پروژه عملی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام فعالیت های حین سنجش مهارت

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
رعایت بهداشت روانی در محیط کارهدایت مناسب شرکت کنندگان در مواقع بروز حوادث غیر مترقبهتوجهات زیست محیطی :
صرفه جویی در مصرف انرژی-مدیریت دفع زباله
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام فعالیت های پس از سنجش مهارت

نظری

عملی

جمع

3

7

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

آبسردکن

دانش :

پانچ

-انواع صورت جلسات مربوط به آزمون

پایه چسب

-نحوه تنظیم صورتجلسات

پرده اسالید

-نحوه ثبت امتیاز و مستندات مربوط به آزمون

پوشه
تخته پاک کن

مهارت :

تخته وایت برد

-تکمیل فرم ها و صورتجلسات

تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه

-ثبت امتیاز و تایید نهایی نتیجه

چسب

-جمع بندی مستندات و ارائه گزارش

دیتا پروژکتور

نگرش :

رایانه
زمان سنج

-درک و شفاف سازی وظایف و تالش در جهت اجرای کامل آن

زونکن

-رعایت اخالق حرفه ای

سطل زباله

ایمنی و بهداشت :

سوزن کش
صورتجلسات مربوط به آزمون

-رعایت بهداشت روانی در محیط کار

فایل

-رعایت اصول ارگونومی

فرم نهایی نتیجه
کاغذ

توجهات زیست محیطی :

کپسول آتش نشانی

-صرفه جویی در مصرف انرژی

ماژیک

-مدیریت پسماند

ماشین دوخت
مجموعه قوانین و مقررات
آزمون
میز و صندلی مربی
میزو صندلی کارآموز
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

CORI7با متعلقات

 1دستگاه

برای مربی

2

دیتا پروژکتور

DP:2000Lumens

1دستگاه

به ازای هر کارگاه

3

پرده اسالید

Sc:16*2.4

1دستگاه

به ازای هر کارگاه

4

میز و صندلی مربی

استاندارد

1عدد

5

میزو صندلی کارآموز

استاندارد

15عدد

7

تخته وایت برد

استاندارد

1عدد

به ازای هر کارگاه

8

کپسول آتش نشانی

استاندارد -سازمان آتش نشانی

ا عدد

به ازای هر کارگاه

9

جعبه کمک های اولیه

با کلیه ملزومات

اعدد

به ازای هر کارگاه

10

تهویه مطبوع

استاندارد

اعدد

متناسب با فضای کارگاه

11

آبسردکن

استاندارد

اعدد

12

مجموعه دستورالعمل آزمون

آخرین نسخه

 1جلد

و ارزشبابی
اسکنر

13

معمولی

 1عدد

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کاغذ

A4

 1بسته

2

ماژیک

وایت برد -سه رنگ

از هر رنگ  1عدد

3

چسب

نواری -مایع

 1عدد

4

تخته پاک کن

فومی

 1عدد

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود.
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توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

نرم افزار بیمه

آف الین

 1نمونه

2

نمونه پروژه عملی

مثال درسنامه

1نمونه

3

نمونه فرم

متناسب با دستورالعمل

 1نمونه

4

پایه چسب

معمولی

 1عدد

5

پانچ

معمولی

 1عدد

6

ماشین دوخت

معمولی

 1عدد

7

سوزن کش

معمولی

 1عدد

8

فایل

معمولی

 1عدد

9

زونکن

معمولی

 1عدد

10

پوشه

معمولی

 1عدد

11

سطل زباله

معمولی

 1عدد

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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توضیحات

