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برادر گرامی جناب آقای صیادی
مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان
با سالم و احترام
با عنایت به ضرورت غنی سازی نرم افزار بانک سوال ،خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام تعهدات طراحی و ممیزی
استان با توجه به بندهای ذیل ،اقدام الزم صورت پذیرد:
 )4لیست تعهدات حرفه های مربوط به استان ،به شرح جدول پیوست شماره یک می باشد.
 )2لیست حرفه هایی که طراحی سوال مربوط به توانایی آن  ،به صورت مشترک در چند استان انجام می شود به همراه اسامی
استان ها و شماره توانایی ها ،به شرح جدول پیوست شماره دو می باشد .الزم به ذکر است استان ها می توانند در صورت ضرورت و با
همکاری یکدیگر این کار را انجام دهند.
 )9لیست کلیه حرفه ها به همراه کدهای استاندارد مربوط به شرح جدول پیوست شماره سه می باشد .الزم است به طراحان سوال
تاکید شود طراحی سوال صرفا بر اساس کدهای استاندارد قید شده در جدول پیوست صورت پذیرد.
 )1در حرفه هایی که توانایی های مشخصی از حرفه به استان ارجاع شده است ،سواالت بایستی فقط از همان توانایی ها ،وارد سامانه
شود.
 )0آموزش نحوه آماده سازی سواالت بر اساس فرمت مشخص شده ،نحوه ورود سواالت به سامانه و همچنین بارگزاری سواالت در
صفحه دفتر ارزشیابی مهارت ( ،)http://examination.irantvto.irقسمت اطالعیه های مهم بارگزاری شده است.
 )6از آن جایی درج نادرست تصاویر در سامانه  ،ایجاد مشکل خواهد نمود ،الزم است نحوه درج تصویر سواالت براساس مشخصات
تعیین شده مربوط و بر طبق راهنمای بارگزاری شده روی سایت دفتر انجام شود.
 )0ترتیبی اتخاذ شود تا تعهدات استان ها حداکثر تا  25مهر ماه به اتمام برسد.
 )8تعداد سواالت الزم جهت طراحی ،برای حرفه هایی که به صورت انفرادی به یک استان ارجاع شده است ،براساس جدول ساعت
آموزش تئوری ذیل می باشد:
زیر  455ساعت آموزش تئوری

 445تا  055ساعت آموزش تئوری

باالی  055ساعت آموزش تئوری

حداقل  255سوال

حداقل  155سوال

حداقل  855سوال

 )3تعداد سواالت الزم جهت طراحی ،برای حرفه هایی که به صورت اشتراکی به چند استان ارجاع شده است ،بر اساس "مجموع
ساعات نظری و عملی" و بر اساس جدول ذیل می باشد:

زیر  45ساعت

 44تا  25ساعت

 24تا  95ساعت

 94تا  15ساعت

 14تا  05ساعت

حداقل  25سوال

حداقل  15سوال

حداقل  65سوال

حداقل  85سوال

حداقل  455سوال
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 )45برای حرفه هایی که مجموع ساعات نظری و عملی یک توانایی ،بیشتر از  05ساعت می باشد ،به تناسب جدول فوق ،تعداد سواالت
الزم هم افزایش می یابد .به عنوان مثال برای یک توانایی که مجموع ساعت عملی و نظری آن  455ساعت می باشد ،حداقل 255
سوال الزم است.

رونوشت:
 دبيرخانه مركزي پرينت
 سركار خانم روشني بايگان

