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 :دهيچک

در است.  دهل شيموزش تشکآ يايکار و دن ياياز دو بخش دن اي و حرفه يت فنيموزش و تربآ يدرس يزير ند برنامهيآ فر

 ،يمخفلف، اسناد باالدسف يکشتورها و تجارب  ين المللياز مطالعات استناد ب  دهبا استفاا ريزي،  فرايند برنامهن پژوهش يا

ن يااستتت.  دهن شتتيو تدو يش قرار دادن طراحيزماآ ن حوزه و در بوتهيدر ا يدرستت يزيخبرگان برنامه ر يها دگاهيد

ن ي. همچنباشتتد يم 1ق و توستتعهياز نوع تحق يها ستتمت پژوهش به جهت گيريبا  يپژوهش، از نوع پژوهش کاربرد

 است. فر دهد شتتين تولآ مراحل يند در تماميآ ن فريا ياجرا ياز( برايرفع ن يدر عمل برااز) کاربرد علم يمورد ن يفناور

ن يوو تد يحرفه و طراح يسفگين اسفاندارد شايو تدو يدو موضوع طراح بهکار  يايدر بخش دن يدرس يزيند برنامه ريآ

و  باشد يم مدهاول تامرحله  از مرحله مرحله دهشامل  دهش ي. مراحل طراحگردد يمم يحرفه تقس يابياستفاندارد ارزش 

ند آي فراست.  دهش دهطور همزمان استفاا  به يليکرد تحليو رو يستفم يکرد ست يند از دو رويآ ن فرين ايو تدو يدر طراح

مورد نظر در  يعنوان الگو به ينه بزرگ شتت ليستتت زميش از بيدر ب ،ق يتحق نيشتتده در ا يي طراحدرستت يزير برنامه

از پژوهش  ين پژوهش بخشياست. ا دهکار گرففه ش به يو حرفه ا يفن يموزش هاآ يدرس يبرنامه هان يو تدو يطراح

 هيج پژوهش در کلياست. ارائه نفا دهدر نظر گرففه شت  يو حرفه ا يت فنيموزش و تربآ يدرست  يزيند برنامه ريآکالن فر

در همان  دهارائه شتت يمحفوا بهحله را با توجه بفوان هر مرکه  گونه اي بهباشتتد.  يصتتورت پودمان )مادوالر( م بهمراحل 

 انجام داد. ياتيصورت عمل بهمرحله 
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 يتشکر و قدردان 
طرح  ياجرا يو کاردانش، همکاران محفرم در گروه راهبر يا و حرفه يفنهاي درسي  کفابف يدففر تالمحفرم ت يرياز مد

 در بخش يا و حرفه يموزش فنآ کار و يايدن گانخبراز صد نار يش از سيکه با ب يشت ل  يها و همکاران محفرم در گروه

 و دنديجان خر بهن طرح ينمودن ا يجهت کاربرد ياديار زيو زحمات بس بودندو تعامل در ارتباط  يگوناگون اقفصاد يها

کمال  ،مبني برنامه ريزي درستتي در نظام جديد مفوستتطه فني و حرفه اي و کاردانش قرار دادند اين پژوهش را همچنين 

طرح  ياجراند يآ زاد که در فرآ ميابراه مهندس يقاآ جناب ،ن از ناظر محفرم طرحيدارم. همچن يزارتشتتکر و ستت استتگ  

 قاي مهندسآ در نهايت از جناب م.ينما يم يتشتتکر و قدرانکمالي هموار نمودند، ر را يخود مستت يها ييپژوهش با راهنما

 .گردد سند همکاري داشفه اند، تشکر و قدرداني ميويراسفاري اين پشفيباني و قابابايي که در آدورانديش و مهندس 
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  رح مقدمه و ضرورت الف: 

 يموجود مو کاردانش  يو حرفه ا يدر شاخه فن يو حرفه ا يفن يآموزش ها يدرس يزيبرنامه ردر حدود دو دهه از عمر 

ار ک يايدن يبر اساس شاخص ها يابيدست کم چهار ارزش يسفيبا يم يو تجرب ينظر ين مدت بر اساس مبانيگذرد. در ا

گر عکس يآموزش بود. به عبارت د يايدن يدگاه هايآن انجام گرفت تنها در قلمرو د يشتتد اما آنچه تمرکز بر رو يانجام م

 يدرس يبرنامه ها يدر کفاب ها ييآموزش در قالب اصالحات محفوا يايک شده در دنير تحريا غيک شده يالعمل ها تحر

د را کار خو يايتحوالت دن ييدر اندک رشفه ها يدا نمود. البفه بصورت حداقليو کاردانش انعکاس پ يو حرفه ا يشاخه فن

اب اجفن ين ضرورت هايد. بنابرانموان نيخود را نما يدرس يز در برنامه هاين موضوع نيل کرد که ايکفاب تحم يبر محفو

و  يو حرفه ا يفن يف آموزش هايو تال يزين پژوهش از طرف دففر برنامه ريل ستتتبب انجام ايه موارد ذير از نتاح ينتاپتذ  

 د:يکاردانش گرد

 
 راتيي  ت ياز ا يو اثرات آن در م صوالت و مصنو ات نا  يرات پر تاب فناورييت  -9

  يدرس يبرنامه ها يو الزامات آن برا 9141ران در افق يچشم انداز ا -2

 يجهان يبه استانداردها يو حرفه ا يفن يقانون برنامه پنجم توسعه در ارتقاء سطح آموزش ها 29ماده  يضرورت اجرا -3

 يو حرفه ا يفن يآموزش ها يو اثر آن بر روكشور  ياز نقشه جامع  لم يرات نا ييت  -1

 .2442سکو يد ايحرفه ها و مشاغ  بر اساس ن ارش جد يف و كار هايرات در وظاييكار  و ت  يايدن يها يد يچيش پيافزا -5

 كشور  ير نظام آموز ييت  -6

اساس  كار بر يايمورد انتظار دن يها يست يو كاردانش از  ا يو حرفه ا يدانش آموخت ان فن يها يست يفاصله  رفت   ا -7

 ريانجام  ده در دو دهه اخ يپژوهش ها

 كار در كشور يرويع نيجوانان و نامتناسب  دن توز يکاريش بيافزا -2

 يدرس يبرنامه ها يسه ساله  دن هنرستان ها و باز  راح -1

 يمل يحرفه ا يت هايالزامات كاربست چارچوب صالح -94

  توسعه نامتوازن آموزش يک كار واحد بدلي يبرا يو حرفه ا يفن يو آموزش ها  دانش آموخت ان دانش اهها يرقابت ب -99

 دانش اه يها

 ي  الملليكار در سطح ب يروي  نيرقابت ب -92

 موقت و كوتاه مدت يو قراردادها ياستخدام در دولت و توسعه خودا ت ال يجيحذف تدر -93

 موجود در كشور يط اقتصادي را -91

ارائه شده است.  يو حرفه ا يفن يآموزش ها يدر نوساز ياريبس يه هاير توصياخ يز در سال هاين ين الملليدر ستطح ب 

ان يل بيذ يه هاين توصيچ يدر شانگها 2012در سال  يو حرفه ا يآموزش فن ين المللين کنگره بينمونه در ستوم  يبرا

 شده است:
o يو حرفه ا يآموزش فن  ارتباط و تناسب ارتقاء 

 ازين مورد مهارت ييشناسا يها سازوکار نيتدو  

 سبز اقفصاد به توجه 

 ارتباطات و اطالعات  يفناور قيتلا  

 يمحل يازهاين  به توجه 

 ناعان يذ مشارکت 
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 کار يروين بدون يها حرفه به توجه 

o يدسفرس و عدالت و تيايک بهبود 

 يريادگي و ياددهي نديفرآ بهبود 

 اسفاندارها فيتعر و گوناگون يها طيمح در تيايک ارتقاء  

 (يفن ريغ يها يسفگيشا) چندگانه يها مهارت ارتقاء  

 محروم يها گروه يبرا تيايک بهبود 

 يفيجنس يبرابر بهبود 

o يآموزش يرهايمس توسعه و ها تيصالح قيتطب 

 امديپ بر يمبفن يا حرفه يها تيصالح اساس بر ريپذ انعطاف يرهايمس توسعه 

 يعموم آموزش و يا حرفه و يفن آموزش ارتباط 

 يش ل تيهدا نظام توسعه 

o مدارک و شواهد گاهيپا بهبود 

 داده يآور جمع يابزارها تيتقو 

 شواهد از اسفااده جهت يمل يها تيظرف بهبود 

 ها پژوهش تيتقو 

 يالملل نيب ياسفانداردها و يمل اطالعات نيب انسجام 

o مشارکت و تيريمد تيتقو 

 ناعان يذ ندگانينما تمام مشارکت تيتقو 

 يا منطقه يها يهمکار چارچوب در يها مشارکت توسعه 

o يمال تنوع و يا حرفه و يفن آموزش در يگذار هيسرما شيافزا 

 يانسان هيسرما در يگذار هيسرما عنوان به يا حرفه و يفن آموزش شناخت 

 ناعان يذ همه مشارکت با منابع در يمال تنوع 

 سبز مشاغل در ژهيبو محروم يها گروه يبرا يمال منابع نيتام يها طرح ارتقاء 

o يا حرفه و يفن آموزش از تيحما 

 ياجفماع انسجام و ياقفصاد سرفتيپ در يا حرفه و يفن آموزش نقش بر ديتاک 

 جامعه افراد انيم در تيجذاب و يا حرفه و يفن آموزش منزلت ارتقاء 

 يم يو حرفه ا يفن يآموزش ها ياساس ين ضرورت ها که چالش هاياز ا ين پژوهش انجام و برخيموجب شد ان موارد يا

 شود. يريد جلوگيل آن به تهديل شود و از تبديباشد به فرصت تبد

 

د مجدد ين پژوهش تاکيا ياجرا يبر ضرورت ها يدر ستطح مل گر يچند ستند مهم د ب يتصتو  ،پروژه ين اجرايالبفه در ح

 داشت:
 ا ت ال كشور يكل ياست هايس -

 يرانيه ايت از كار و سرمايحما ياست هايس -

   آموزش و پرورشياديسند ت ول بن -

 ت ول در آموزش و پرورش يكل ياست هايس -

 رانيا يمل يبرنامه درس -
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فوق الذکر است.  يمطلوب مورد توجه ضرورت هابا وضع  يو حرفه ا يوضتع موجود آموزش فن  يناستازگار  يمستاله اصتل  

رد قصد دا ين الملليب يهش هاو پژو ينظر يو مبان ين موارد با استفااده از تجارب جهان يبه ا ييپاستخگو  يپژوهشتگر برا 

 آن را بکار ببندد. ياتيو عمل يابنده ماهوميارائه و مرحله به مرحله با مدل توسعه  ياتيو عمل يچارچوب ماهوم
 

   رح پژوهشاهداف ب: 

 يو حرفه ا يفن يدرس يزيند برنامه ري  فرآيو تدو ي راح -9

 9 يست يبر  ا يمبتن يو حرفه ا يفن يدرس يبرنامه ها يريدر بکار   يبستر ساز -2

 يو حرفه ا يفن يدرس يزيكار ناسان برنامه ر يحرفه ا يت هايارتقاء صالح -3

 آموزش يايكار و دن يايبه دو حوزه دن يدرس يزيات برنامه ريک  مليت ک -1

 سکوي  حرفه ها بر اساس استاندارد ايو ت ل ي  ل يازسنجيمطالعات ن انجام -5

 يابيحرفه و ارز  يها يست ي ا يمل يها  استاندارد يه و تدويته يال و ي راح -6

 يو حرفه ا يفن يدرس يزيات برنامه ريدر  مل يت حرفه ايرياستقرار مد -7

   حرفهيت ل يم هوم ي راح -2

 

 نوع پژوهشج: 

 و يفن يآموزش ها يدرس يزيرا در برنامه ر يسفگيه شتا يباشتد که کاربرد نظر  يم يکاربرد ين پژوهش از نوع پژوهش هايا

ه ين نظرير کاربرد ايکه در مستت ين معنيرود به ا يش ميپ 2توستتعه -قيمد نظر دارد و در عمل به ستتمت تحق يحرفه ا

 شيآزما يپس از اجرا زين يدرس ياصالح برنامه ها .ابندير توسعه يدر مست کار  يايدر بخش دن يدرست  يهاد برنامه يتول

  .)شکل الف( رديگ يمهمزمان مورد توجه قرار  يش ل يه گروه هايکلدر

 
 پژوهش يق و توسعه در اجرايند تحقيشکل الف: فرآ

 

                                                      

 
1 - Competency Based Education 
2 - Research and Development 

يتحليل و بررس

طراحي 

اصالحاجراي آزمايشي

کاربست
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 روش  ناسي پژوهشد: 

مرحله است  10شتده شامل   يطراح ي، چارچوب ماهوميشت يآزما يج اجرايو نفا يل نظرات خبرگيپس از مطالعات و تحل

 ل شده است:ير تشکيز يک پودمان از قسمت هايک از مراحل در قالب يکه که هر 

 
 مرتبط با هر پودمان ينظر يمبانارائه  -

 پودمانمرحله و هر  يبرا يلتيو  مل يچارچوب م هوم ي راح -

 يزيهر پودمان با  ركت كار ناسان برنامه ر يبرا ي  كار اه آموز يتشک -

 يزيدفتر برنامه ر يتخصص يون هايسيكمكاربست هر پودمان توسط  -

 اصالح آن ) ک  ب(ند كاربست هر پودمان و يدر فرآ ينيانجام نظارت تکو -

   

 
 پژوهش ين اجرايح يزيج و مراحل برنامه ريند کاربست نفايفرآ -شکل ب

 

 

  يرى ابزار سنجش و اندازهه: 

 وتحليليه تواند اطالعات مورد نياز را براى تجز مه آنها کمک بهگيرى وستتايله هستتفند که محقق  ابزار ستتنجش و اندازه

کنند که مظروف  هايه را بازى مه ظرف ورى نمايد. اين ابزارها نقشآ مورد مطالعه و نهايفاً کشتتتف حقيقت گرد دهپتدي 

شوند که بفوانند مظروف موردنظر  دهاى طراحه و سازمان دابه گونه ند؛ بنابراين بايد دهجاى  ،توانند مفناسب با خود را مه

در  .ورى نمايندآ مطلوب جمع به نحوى مورد مطالعه است، مف يرهاو سنجش اندازه گيري  بهرا که همان اطالعات مربوط 

ورى کند؛ ثانياً اين اطالعات را آ چنين صورته است که محقق خواهد توانست اوالً اطالعات مرتبط با مسئله تحقيق را گرد

  براى او مقدور باشد. آنها و تحليل يهبندى نمايد؛ ثالثاً تجز وبه اسفخراج و طبقهبه خ

 يم يدرستت يزيند برنامه ريشتتده در مراحل مخفلف فرآ يطراح يمورد استتفااده نمون برگ ها ين پژوهش ابزار هايدر ا

 باشند که عبارتست از:
 فهرست مشاغ  و حرف است اده  ده در برنامه درسي موجود   -

 فهرست مشاغ  و حرف است اده  ده استخراج  ده از اسناد باالدستي -

 در سطح ملي كشور يا ت ييرات   لي و حرفه -

جانفشار نفاي

تهيه راهنماي 
عمل

آموزش 
کارشناسان

بکارگيري 
نفايج

هدايت و  
نظارت
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 سطح مهارت: كار ر ماهر  كاردان-فهرست نهايي مشاغ  و حرف مورد نياز در سطح ملي -

 يتوسعه حرفه ا -

 حرفه يكل يها يژ يو -

 فنون بکار رفته در پژوهش يک هايو: تکن

 رد:يپنج نوع انجام پذ بهتواند مي    حرفه وكارهايت لهاي روش ها و تکنيک 
 مستندات سازماني:الف: تکنيک دانش و 

خاص درون گيرد . در اين تکنيک بيشفر بر دانش اشان و همکاري افراد داخلي صورت مي وران خارج از سازمااين تکنيک معموال توسط مش

 تمرکز دارد.  "چه بايد باشد "و  "چه هست"سازمان صورت مي گيرد. سؤال اصلي در اين تکنيک بر 

 : دهب: تکنيک مشاه

 االت اصلي عبارت است از کارهاي يکسان، زمان انجام کار، کارهاي گروهي.ؤغير رسمي يا رسمي مي باشد. س دهصورت مشاهبه 

 :به: تکنيک مصاحپ

 است. ارساخفبدون  ياففه و اربصورت رسمي ، غير رسمي ، ساخف بهمصاح

 : تکنيک پرسشنامه:ت

 هاي :شامل روش 

 پرسشنامه عمومي-

  1ي ش ليده هاو تحليل دا يهتجز -

 دلاي-

 يند  روهي:آ : تکنيک فرث

 ي:روش هاشامل 

 بارش م زي-

 سمياگروه -

  2ديکوم-

 ديکوم ماهومي -

 تحليل کارکردي -

 و تحليل ميدان نيرو  يهتجز -

 کنارانس پژوهشي -

  3آمود  -

 4يد يآ يروش اس س -

 قرارمي گيرند. دهمورد اسفاال حرفه يدر تحل ديکومروش  دهي گوناگون تعيين شروش هااز بين 

 

 :ي   زارش  رح پژوهشيز: تدو

ده ين گرديتدو يمانه ايو پ يبصورت مرحله با ساخفار پودمان ين طرح گزارش طرح پژوهشيبودن ا يق و توسعه ايل تحقيبدل

ت وسيات، منابع و پيالبفه کل مانه همان مرحله آورده شده است.ياز هر مرحله در پيمورد ن ين ساخفار کل محفواياست. در ا

                                                      

 
1 -CODAP 
2 -DACUM 
3 -AMOD 
4-SCID  
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ل تطابق مراحل با شماره بخش ها بدون ين سند بدليبخش مقدمه ا ده است.ين ساخفار اضافه گرديها بصورت جداگانه در ا

 باشد. يشماره م

 

  ياتي مل تعاريفح: 

 :9 ايست ي -

، شايسفگي بر استاس استتفاندارد را  ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يک تکليف کاري ،از دانش دهاثبات شت  مجموعة

 فني و عمومي تقسيم هاي فني, غير شايسفگي ةسته دسف  بهاي  هاي فني و حرفه موزشآ ها در حوزه گويند. شتايستفگي  

 .مي شوندبندي 

 
 سطح  ايست ي انجام كار -

کار ممکن است با کيايت  هرانجام  ،شوداي انجام مي  نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه ستطح صالحيت حرفه صترف  

از يک شخص در محيط کار را سطح شايسفگي مورد  دهمشخصي در محيط کار مورد انفظار با شد. سطح کياي شناخفه ش

 سطح نظام مخفلف هاي باشد. در بين کشور انفظار و نياز گويند. ستطح شتايستفگي انجام کار معيار استاسي ارزشيابي مي    

 رسد.  نظر مي بهها  نآ د اما نظام چهار سطحي معمول ترينبندي شايسفگي گوناگوني وجود دار

 
 فني و حرفه ايدرسي  برنامه -

ادگيري، ي-يدهياد، راهبردهاي ها ، روشااهداف، محفو کار، ياياسفانداردها دناز اي مجموعهاي  فني و حرفه درسي برنامه

ا موز يآ ، کار)هنرجو(موزآ ارزشيابي است که دانشاسفاندارد موزشي، آ ها، مواد شايسفگياسفاندارد فضتا،   زمان، تجهيزات،

درسي در  برنامهشمول  ةدامن .اي هدايت مي نمايد هاي فني و حرفه موزشآ ن اهداف در حوزهبه آمفربي را براي رسيدن 

 موزش را در بر مي گيرد. آ دنياي کار و دنياي ،اي هاي فني و حرفه موزشة آحوز

 :مي شوندر مفصوّ ،سه نوع اسفاندارد کشورها يو حرفه اني هاي ف موزشهاي آ در نظام معموالً

 يهه، صنوف و ... تيه هاکه توسط مفوليان صنعت، بازار کار و اتحاد ،شايسفگي يا مهارت ؛ياحرفه  يسفگيشااستفاندارد   -1

 .مي گيرندي هر ش ل يا حرفه مورد توجه قرار صالحيت ها. در اين اسفاندارد، وظايف، کارها و مي شود

ي ها هي مشفرکي از حوزه هاتوسط گرو ؤثرو ديگر عوامل محرفه اي  يسفگيشابراساس اسفاندارد  ؛اسفاندارد ارزشيابي -2

 د. مي گرد يت حرفه ايصالحاعطاي گواهينامه يا مدرک  بهو منجر  مي شود يهگوناگون ته

ش آموز ندگانده توسط ارائه يابيو ارزشحرفه  يسفگيشا بر اساس اسفاندارد هاي ؛موزشتي )برنامه درسي( آ داراستفاند  -3

 تجهيزات يادگيري، -راهبردهاي ياددهي، ادروس، محفو د. در اين استتتفاندارد واهدافِمي گرد يهته فني و حرفه اي هاي

 موزشي و ... در اولويت قرار دارد.آ
 

 
 موزش مبتني بر  ايست ي:آ  -

 ايهدعنوان پيام بها را ه يشايسفگدارد. حرفه اي اي ه ياست که تمرکز بر شايسفگ فني و حرفه ايموزش آ رويکردي در

 .مي شودانجام  آنها درستي و ارزشتيابي بر استاس    برنامه، طراحي و تدوين نيازستنجي يرد و فرايند مي گموزشتي در نظر  آ

 يبنده فني و عمومي دسف، غير(ه هااي از حرف اي فني )در يک حرفه يا مجموعهيهشتايستفگ   بهد نا مي توانه يشتايستفگ  

                                                      

 
1 -Competency 
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در اين رويکرد مورد  فني و حرفه ايهاي  موزشآ عنوان هدف بها ه يشايسفگ همةحداقلي از  بهد. رسيدن فراگيران نشتو 

 توجه قرار مي گيرد.

 
 حرفه  يست ي ااستاندارد  -

د. در باش يي براي عملکرد در يک حرفه ميشاخص ها ت ها، کارها، ابزارها وين کننده فعالييتعحرفه  يسفگيشااستفاندارد  

 وجود دارد:ذيل حرفه موارد  يسفگيشا اسفاندارد
ت لي  مشاغ  و ... استخراج و  يهکوم، تجزيي مختلف همچون دروش ها)با  -وظايف و كارها-فعاليت موجود در حرفه  -

 (مي  ود

 اي م يط كار )فيزيکي و ...(يه رايط و ويژ  -

 و ....(ي ت لي  كار روش هادانش، توانائي و ن رش م يط كار )با  -

 ي  ملکرد و استاندارد ارز يابي از كارهامعيار ها -

 ر م يط كاردتجهيزات و وساي  مورد نياز  -

 ي م وري و غير فني م يط كارها ي ايست  -

 

  يو حرفه ا يفن يدرس يزيند برنامه ريو فرآ يح: نقشه م هوم

 يق و توسعه طراحيند تحقيدر فرآ يبخش گر کشور ها و انجام مراحل اعفباريتجارب د ين نقشته پس از مطالعه و بررست  يا

ن سه سند يند، تدوين فرآيباشد. در ا يآموزش م يايمرحله دن 10کار و  يايمرحله دن 10ند شامل ين فرآيده است. ايگرد

حل مرا يحرفه و اسفاندارد آموزش حرفه در نظر گرففه شده است. در اجرا يابيحرفه، اسفاندارد ارزش يسفگياستفاندارد شا 

ز ا يريکار بر استتفااده و بهره گ يايوجود دارد )شتتکل ج(. بخش دن يند امکان اصتتالح و بازگشتتت به مراحل قبليرآن فيا

شفر از کارشناسان و مولاان يآموزش اسفااده ب يايتمرکز دارد. در بخش دن يشت ل  ينه گروه هايکار در زم يايخبرگان دن

 مورد توجه قرار گرففه است. يو حرفه ا يفن يآموزش ها
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 يو حرفه ا يفن يآموزش ها يدرس يزيند برنامه ريو فرآ ي ک  ج: نقشه م هوم

حرفه  نياز سنجي   لي ت لي  حرفه راحي  م هومي حرفه يكارتکاليف ت لي  
 ي  تدوي  استاندارد  ايست

حرفه

( دنياي كار)

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه

 راحي م هومي برنامه هاي درسي

..(اهداف دوره، چارچوب راهنماو ) 

نياز سنجي آموز ي 

 حرفه ها، مشاغ ،  ايست ي  مومي و)
..).

   انتخاب حرفه
وظايف و كارها

   روه و ر ته ت صيلي راحي

(يا ر ته و  رايش ت صيلي)

تهيه و تدوي   
راهنماي برنامه  

درسي

   ايست ي تعيي  اهداف
دروس هاي جزء  پيمانه ها

تعيي  رئوس م توي  و  
دروس الزامات پيمانه ها

 راحي فعاليت هاي و 
تجارب ياد يري

ي تدوي   استاندارد ارز ياب
دروس پيمانه ها 

ي تهيه و تدوي  برنامه درس
ر ته ت صيلي

تهيه مواد و رسانه هاي   
 ياد يري

تهيه و اجراي برنامه جامع  
فعاليت هاي بخش ها  

آموزش و اجراي برنامه  
درسي

ارز يابي برنامه درسي اصالح و بهبود

( دنياي آموزش)
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 استاندارد  ايست ي حرفه  يتدو

Occupational Competency Standard Development 

 

 

 يا /حرهفيشغل  ينج نيازس : مرحله اولماهن ي پ 
 

Module 1: Occupational Need Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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 ي  ل نيازسنجي م هوم 9-9

در .  )1پژوهي )حرفه دده پاسخ ميکار  يايف در دنرَمشاغل و حِ ينيازها بهاست که  پژوهشاز  ينوع يش ل نيازستنجي 

 و صالحيت هاگاه مشتاغل،  ي، جافعاليت هاکارها و  يبند ل و طبقهيل تحلياز قب ي، مستائل نيازستنجي يا  يپژوهش شت ل 

 يکار مطرح م يايدن به فني و حرفه ايموزش آ ، و انفقال ازه هاحرف ييايدر انفخاب ش ل، پو جهت گيريا، ه يسفگيشا

 :مي شود دهپاسخ دا( ياز پژوهش ش ل يعنوان قسمف به) يش ل نيازسنجيدر ر ياالت زؤس بهمعموالًشود. 
 ف و مشخص  ردند؟يد تعريكار با يايدر دن يچه مشاغ  و حرف -

 ؟ رددمي اضافه  دهنيآ مشاغ  موجود كشور در به يو حرف يچه مشاغل -

 ؟ رددمي ا اضافه يحذف  مشاغ  و حرف ي بقه بنداز نظام  يچه مشاغل -

 مشاغ  و حرف كدام است؟ ي بقه بندنظام  -

 مشاغ  و حرف چ ونه است؟ يادهو ك يكد  ذارنظام  -

 است؟ دهكار  ناخته   يايدر دن يچه مشاغل -

 است؟ دهكار  ناخته   يايدر دن يچه حِرف -

 ست؟يو حرفه چ ي    لي رح  ناو -

- .... 

کار  يايگر دنيد يه هاا در حوزيو  2يک بخش اقفصتتتادي(، ابرحرفه) نه حرفهيزما يگروه ک يدر  مي تواند ينيازهان يا

 رد.يش و پژوهش قرار گجمورد سن

 

 ا حرفه؟ي     9-2

 120 يال 40. هر حرفه حدود مي شتتودرا شتتامل  يليف کارتک 6-20اه ياه و هر وظيوظ 4-12بطور معمول هر حرفه 

 يادترين تعداد زآ و قبل از 1964 3سکويا يبين المللمشاغل  يطبقه بنددر نظام .  دمي ده يرا در خود جا يليف کارتک

. ه انددورآ وجود بهرا  ييه هاو حرف دهق شياز مشاغل با هم تلا يبعد برخ يها است که در نگارش دهف شياز مشاغل تعر

 نوع موضوع، حرفه شامل عنوان، ايک ش ل يابعاد . مي شوداز ماهوم حرفه  يمفعدد يها برداشت ،کشورهابين البفه در 

يف لاز تکا يک ش ل ممکن است انفخابي. مي شودو ... ا يهژگي، وفعاليت هاکارها، گاه و منزلت، يف، جايکد، ستطح، توصت  

 يبرا يچهار رقم يادهاز ک ، 2004 سکويا  حرف يطبقه بندکار در اسفاندارد  يسازمان جهان ن حرفه باشد.يچند يکار

 است.  دهنمو دهن و مفخصص اسفااي، کارگر ماهر، تکنسدهکارگر سا ؛يحرفه در چهار سطح مهارت 436 يکد گذار

 

 كدامند؟( ابرحرفه هاا )ي ي  ل بزرگ يه ها رو 9-3

 مشاغل و حرف يبند بقهنظام ط به( با توجه ابرحرفه ها، ه هانيزما حرفه )ييش ل يه هاگرون ييتعمخفلف  يکشورهادر 

نکه يا ايد ده يهم ستتطح را در خود جا يه هاک گروه ممکن استتت حرفي. مفااوت استتت ياقفصتتادط يگر شتترايو د نهاآ

                                                      

 
1 - Occupational Research 
2 - Sector 
3 - ISCO 
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ک ي دهکنن نييممکن است تع يزان شباهت و ارتباط کارين ميرا شامل شود. همچن يک بخش اقفصاديمشاغل و حرف 

 ا حرفه باشد. ي يگروه ش ل

 است: دهش دهورآ نهاآ از يتعداد 1-1)ابر حرفه ( وجود دارد که در جدول  ين گروه ش لييتع يبرا يگوناگون يمعيار ها

 
 (ابرحرفه) يبزرگ   ل يه ها   روييتع يمعيار ها 9-9جدول 

 
 

د يشادارد.  نهاآ از دههدف استفاا  به يبستفگ  يا گروه بزرگ شت ل ي ابرحرفهجاد يجهت ا ه هاحرف ه بندين نوع دستف ييتع

سطح  همراه بهاه يبر اساس نوع کار و وظ ه بنديوه دسفين شآ موزشآ و يمنابع انسان ةتوسعنهايي بفوان گات با هدف 

مشاغل و  يبقه بندنظام طدر  ابرحرفه ها يکد گذارن و ييتع ين راه برايرناستب ت در ستطح خرد م  يات حرفه يصتالح 

 حرف باشد. 

 يمعيار هابا  نهاآ به دهش دهاخفصاص دا يادهگوناگون مفااوت است و ک يکشورهامشاغل و حرف در  يطبقه بندنظام 

باشد, ممکن  دهش دهحرفه اخفصاص دا به يک کد چهار رقميک کشور ينمونه اگر در  ياست. برا دهشت  يطراح يمفااوت

مشاغل و  يطبقه بند يادهاز اسفاندار يبرخ 2-1باشد. در جدول  دهشناخفه ش ابرحرفهعنوان  بهن آ ياست کد سه رقم

 است: دهسه شينه مقاين زميحرف در ا

 شده اند: يم بنديل تقسيذ يمشاغل و حرف  به دسفه ها يکشور مالز ينمونه در طبقه بند يبرا
 حرفه ي روه اصل 94 -

 حرفه ير  روه اصليز 11 -

 حرفه ي روه فر  911 -

  روه واحد حرفه 121 -

 ر  روه حرفه)   ( يز 1394 -
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                              سطح دسفه بندي

اساس دسفه بندي حرفه ها
خردكالن 

1)Sector( مانند صنعت سيمان، شيالت, صنعت ساخفمان و ...مانند خدمات, صنعت و کشاورزيبخش اقتصادي

2)Field( مانند ماشين افزار, صنايع دسفي, اتومکانيک و ...مانند مکانيک, برق, منابع طبيعي, بهداشت و .زمينه

3)Type of Task( مانند تعمير خودرو, تعمير دسفگاههاي صنعفي و ....مانند طراحي,ساخت, تعمير, نصب, فروش و خريدنوع کار و ظياه

4)Type of Technology(  مانند زيست فناوري, نانو فناوري, رباتيک, جوش و ...مانند فناوري سطح پايين, مفوسط و باالنوع فناوري

5)Type of Knowledge( مانند رياضي, زيست, شيمي, فيزيک و ..مانند علوم تجربي, طبيعي و انسانينوع دانش غالب

6)Level of Qualification( مانند نظام هشت يا ده سطحي مانند نظام سه يا چهار سطحيسطح صالحيت حرفه اي

مانند خيلي کم, کم, مفوسط, زياد و خيلي زيادمانند کم, مفوسط و زيادفراواني در بازار کار 7

مانند خيلي کم, کم, مفوسط, زياد و خيلي زيادمانند کم و زيادخطرات ش لي و حرفه اي8

9
تعداد رقم کد گذاري در نظام طبقه بندي حرف

)ترکيبي(
 مانند کدهاي چهار رقمي در نظام پنج رقمي  مالزيمانند کدهاي سه رقمي در نظام چهار رقمي ايسکو
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 كشورها مشاغ  ي بقه بند يادهبر اساس استاندار يبزرگ   ل يه هاو  رو ه هاسه تعداد حرفيمقا 2-9جدول 

 ينظام  بقه بند فيرد
    سطحياول

 يدسته بند 
   سطح يدوم

 يدسته بند

   سطح يسوم

 يدسته بند

   سطح يچهارم

 يدسته بند

   سطحيپنجم

 يدسته بند

 ... حرفه بقه  9546  روه واحد 221 ي روه فر  23 ي روه اصل 2 كار يسازمان جهان 9162سکو يا 1

 ...  روه واحد 314 ي روه فر  996 ير  روه اصليز 22 ي روه اصل 94 كار يسازمان جهان 9122سکو يا 2

 ...  روه واحد 136 ي روه فر  922 ير  روه اصليز 12 ي روه اصل 94 كار يسازمان جهان 2442سکو يا 3

4 SOC2010 روه واحد 361 ي روه فر  14 ير  روه اصليز 25 ي روه اصل 1 سيان ل  ... 

5 MASCO2008 روه ر يز 1394  روه واحد 121 ي روه فر  911 ير  روه اصليز 11 ي روه اصل 94 يمالز  

6 ASCO حرفه126  روه واحد 314 ي روه فر  29 ير  روه اصليز 35 ي روه اصل 1   ن ا تيدوم-اياسترال 

    3444ش از يب  بقه حرفه 9546  روه واحد 221 ي روه فر  23 ي روه اصل 2 9162سکو يبراساس ا –ران يا 4

4 SOC حرفه 214 عيروه وس  164 ي روه فر  17 ي روه اصل 23 کا يمرآ ... 

 

 

 يبزرگ   ل يه هااز  رو ييه هانمون 9-1

، 5-1، 4-1، 3-1ند. در جداول ينما يم يرا طراح يگروه بزرگ ش ل يمفااوت يارهايگوناگون بر اساس مع يدر کشورها

 شود. يمشاهده م يها ين گروه بندياز ا يينمونه ها 1-6
 نهيبر اساس زم -2442كار يسازمان جهان يه او حرف ي  ل يه ها رو 3-9جدول 

 اتياضير ساخفمان

 يگر يرش و منشيپذ ت و کسب وکاريريمد

 حمل ونقل يخانه دار

 فروش ارتباطات و اطالعات يفناور

 داشت و سالمتبه يع دسفيصنا

 حيفرهنگ و تار ييآ مييش

 و لباس ينساج يعلوم زندگ

 معدن ديتول

 چوب و کاغذ ييبايمو و ز

 تيريمد حقوق و قانون

 يانرژ چاپ

 غذا ع وابسفهيو صنا يکشاورز

 برق يطراح

 موزشآ  فلزات

 کيمکان ياجفماع

 يو مهماندار يگردشگر يعلوم و مهندس

  مفارقه
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 24949کا يمرآ يه او حرف ي  ل يه ها رو -1-9جدول 

 و کسب و کار يات ماليعمل تيريمد

 يو مهندس يمعمار وتريو کام  ياضير

 و جامعه يخدمات اجفماع يو زندگ ي، تجربيعلوم اجفماع

 و کفابخانه يموزآ موزش، مهارتآ  حقوق و قانون

 يو فن يداشفبهفعاالن خدمات  ي، ورزش، رسانه و سرگرميهنر، طراح

 يخدمات حااظف مراقبت سالمت يبانيپشف

 ن هايو زم نهاآ داشت ساخفمبهو  ينگهدار غذا و خدمات مرتبط

 فروش و حرف مرتبط يپرسنل يها خدمات و مراقبت

 يالت و جنگلداري، شيکشاورز ييبان اجرايو پشف يادار

 ريو تعم ينصب، نگهدار سازه و اسفخراج

 حمل و نقل  د يتول

  انيمژه نظايحرف و

 

 کا يمرآ موزش متوسطهآ هدور 2هكار راه يه ها رو -5-9جدول 

 يعيمنابع طب يکشاورز

 هنر يساخفمان و معمار

 يامور مال تيريکسب و کار و مد

 يداشفبهخدمات  موزشآ ت ويترب

 ارتباطات و اطالعات يفناور يو مهمان دار يگردشگر

 يت اجفماعيحقوق و امن يخدمات انسان

 د و ساختيتول و فروش يابيبازار 

 يبانيحمل و نقل و پشف و علوم يمهندس

 

 رانيا فني و حرفه ايسازمان  ي روه   ل 6-9جدول 

 عمران برق

 کيسرام کيمکان

 يميش يع دسفيصنا

 وتريکام  پوشاک

 وريو ط يامور دام يکشاورز ين هايماش

 ييع غذايصنا يو باغ يامور زراع

 التيش جنگل و مرتع

 هنر ديماحشرات 

 ييخدمات غذا يو ادار يمال

  يخدمات اجفماع

                                                      

 
1 - SOC2010 
2 - Career  
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  رح  م  9-5

وجود ندارد و اطالعات بازار کار  فني و حرفه اي موزش هايآ يبرا يخاص يمفولهنوز  ايران که در کشتور  نيا بهبا توجه 

ني و ف ي درسيکفاب هاتاليف دففر  يفعاليت ها ةدر حوز شدشنهاد يست، پينان و اعفماد الزم برخوردار نيب اطمياز ضر

 ين الملليو ب يو حرفه از استتناد موجود مل ياستتفخراج اطالعات شتت ل به يشتت ل نيازستتنجي، بخش و کاردانش حرفه اي

 د:عمل شو ليشرح ذ بهبراي تحقق اين امر بايد  .باشدن مد نظر نآ ماهوم کامل به يند پژوهش ش ليآمحدود گردد و فر

 

 يِلش  ةهمراه دو نار در حوز به، ة مورد پژوهش/ ابر حرفيش لبزرگ در گروه  يدرس ريزيبرنامه ون يسيل کميتشک -1

 .)خبرگان دنياي کار(بازار کار با مرتبط

 ( مانهين پيا 1-1)بر اساس قسمت  يش ل يسنج_ازياالت نؤن سييتع -2

و  يکد، عنوان و شرح مخفصر ش ل :شامل،موجود يدر برنامه درسموجود  دهشت  دهف استفاا رَاستفخراج مشتاغل و حِ   -3

 ون(يسيکم يکارشناس يو بحث و گافگو ياسناد ةمطالع ؛اسفخراج اطالعات ةويش،1-1 نمون برگل يحرفه )تکم

 :مي باشدچهار سطح ذيل  شامل ،نمون برگدر  دهش گرففهکار به سطح مهارت توجه: 

 ده: کارگر سا1 

 : کارگر ماهر2

 ن و کارداني: تکنس3

 و مفخصص: کارشناس 4

 

 (:2-1 نمون برگل يل )تکميموارد ذ يايهمطالعات و بررس بهبا توجه  يکار ةاسفخراج مشاغل و حرف در حوز -4

 2004سکو يمشاغل و حرف ا يبررس -الف 1-2

  رانيمرکز آمار ادر  تعريف شدهمشاغل و حرف  يبررس -ب 1-2

 يو حرفه ا يآموزش فنمشاغل و حرف سازمان  يطبقه بندمشاغل و حرف نظام  يبررس -ج 1-2

ا يا ي، اسفراليمشاغل مالز يطبقه بند ياده)اسفاندارانيمکشور از  ريدر سا مشتاغل و حرف  يبررست  -د 1-2

 (کا و ...يآمر

 يدر بخش خصوصمشاغل و حرف  يطبقه بندنظام  يبررس -ه 1-2
 

از يو ن (ي)بحث گروه دهاطالعات استتفخراج شتت بهو حرفه با توجه  يرات شتت لييدر مورد ت  3-1 نمون برگل يتکم -5

 (باشد. يموجود م دهش دهمشاغل اسفاا بهبا توجه ؛جاد/اصالح ي/ احذف:شامل ير ش ليينوع ت ) کشور
 

ستتطح کارگر ماهر و  درمورد نظر  ياز کشتتور در حوزه شتت ليو حرف مطلوب و مورد نمشتتاغل نهايي فهرستتت  يهته -6

در  باشد. 2004سکو يکار ا يبر استاس ستازمان جهان   مي تواند يکد گذارمالک .( 4-1 نمون برگل ي)تکمنيتکنست 

 ل گردد.يتکم يط بوميشرا بهاست تا با توجه  دهگذاشفه ش يا خالدهاز ک يسکو برخيا يطبقه بندنظام 
 

  6-1و  5-1 يل نمون برگ هايتکم -4

 يش ل نيازسنجيان مرحله يپاو  يمسفند ساز -4
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شود. و عنوان  ياز پژوهش کالن در نظر گرففه م يکارشناسان به عنوان بخش يت هايکه در استناد فعال  يمستفند ستاز  

 شود: ير مي( را خواهد داشت و شامل موارد زيش ل ياز سنجيفصل اول پژوهش آنها )ن
   وضع موجوديت ل -9-9

 (1-9و  3-9،  2-9 يوضع مطلوب )نمون برگ ها يقيطالعه تطبم -9-2

   6-9و  5-9 يت موجود و مطلوب(  ام  نمون برگ هايشه دو وضعياز )مقاي  نييتع -9-3
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 موجود  برنامه درسيدر  ده  دهمشاغ  و حرف است افهرست  9-9نمون برگ 
 از  1برگ 

 كد  روه:   :   ي نوان  روه   ل

 

  رح مختصر سطح مهارت ا حرفه(ينوع)      كد حرفه )   (: حرفه      فيرد

1      

2      

3      

4      

5      

6      

4      

4      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

14      

14      

19      

20      

21      

    خ: يتار      مسئول گروه: ينام و نام خانوادگ
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 ديساخت و تول -موجود برنامه درسيدر  ده  دهفهرست مشاغ  و حرف است ا 9 -9    دهيتکم نمونه برگ

 دي: تولي نوان  روه   ل 6كد  روه: 

 

 

سطح تعريف )بخشي/ 

 ي(بين المللملي/ 

نوع )ش ل 

 يا حرفه(
 سطح مهارت

کد حرفه/ 

 ش ل

مفولي تعريف 

 ش ل/حرفه
 حرفه/ ش ل

ف
ردي

 

 1 تراشکاري اي دففر فني وحرفه 01 کارگرماهر ش ل ملي

 2 فرزکاري اي دففر فني وحرفه 02 کارگرماهر ش ل ملي

 3 صاحه تراشکاري اي وحرفهدففر فني  03 کارگرماهر ش ل ملي

 4 سنگ زدن سطوح تخت و گرد اي دففر فني وحرفه 04 کارگرماهر ش ل ملي

 5 ابزار تيزکن اي دففر فني وحرفه 05 کارگرماهر ش ل ملي

 6 کاريدريل اي دففر فني وحرفه 06 کارگرماهر ش ل ملي

 4 کاريمارکينگ اي دففر فني وحرفه 04 کارگرماهر ش ل ملي

 4 کاري با اره برش اي دففر فني وحرفه 04 کارگرماهر ش ل ملي

 9 بورينگ کاري اي دففر فني وحرفه 09 کارگرماهر ش ل ملي

ي ماشتتتين هاتراشتتتي با  دهچرخ دنت  اي دففر فني وحرفه 10 کارگرماهر ش ل ملي

 مخصوص

10 

 11 سرپرسفي افراد تحت پوشش اي دففر فني وحرفه 11 کارگرماهر ش ل ملي

 12 مونفاژ کاري اي دففر فني وحرفه 12 کارگرماهر ش ل ملي

 13 کله زني اي دففر فني وحرفه 13 کارگرماهر ش ل ملي

 14 کنفرلر مواد اي دففر فني وحرفه 14 تکنيسين ش ل ملي

 15 ج زني فلزاتآ  اي دففر فني وحرفه 15 کارگرماهر ش ل ملي

 16 تراشيلنگ  اي دففر فني وحرفه 15 کارگرماهر ش ل ملي

 NC 14 و CNCاپراتور ماشين تراش  اي دففر فني وحرفه 14 کارگرماهر ش ل ملي

 CNC  14نويسي ماشين هاي برنامه اي دففر فني وحرفه 14 کارگرماهر ش ل ملي

ي اتوماتيک و فرم ماشتتتين هاکتار با   اي دففر فني وحرفه 19 کارگرماهر ش ل ملي

 تراش

19 

 20 کار با ماشين هاي ک ي اي دففر فني وحرفه 15 کارگرماهر ش ل ملي

 21 اندازه گيريزمايشگاه آ سرپرست اي دففر فني وحرفه 21 تکنيسين حرفه ملي

 22 کاري پرچ اي دففر فني وحرفه 22 کارگرماهر ش ل ملي

 23 اس ارک کاري اي دففر فني وحرفه 23 کارگرماهر ش ل ملي

 24 وقالويزکاري دهحدي اي دففر فني وحرفه 24 کارگرماهر ش ل ملي

 25 چکش کاري اي دففر فني وحرفه 25 کارگرماهر ش ل ملي

 26 سوهان کاري اي دففر فني وحرفه 26 کارگرماهر ش ل ملي

 24 ريزي توليد برنامه اي دففر فني وحرفه 24 کارگرماهر حرفه ملي
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 يكشاورز -موجود برنامه درسيدر  ده  دهفهرست مشاغ  و حرف است ا 9 -9    دهيتکم نمونه برگ

 وابسفه عيو صنا يکشاورزعنوان گروه ش لي:  25کد گروه: 

 

 ف ش ل/ حرفهيتعر يمفول حرفه/ ش ل فيرد

کد 

حرفه/ 

 ش ل

سطح 

 مهارت

نوع 

 اي)ش ل 

 حرفه(

سطح 

 فيتعر
 ر گروهيز

 ييع غذايصنا يمل ش ل 1 2123 موجود يبرنامه درس ش و پلوئي(آ رشفه بري ) 1

 ييع غذايصنا يمل حرفه 2 2123 موجود يبرنامه درس توليد ماکاروني 2

 ييع غذايصنا يمل حرفه 2 2123 موجود يدرسبرنامه  نشاسفه سازي 3

 ييع غذايصنا يمل حرفه 2 2123 موجود يبرنامه درس گلوکز سازي 4

 ييع غذايصنا يمل حرفه 2 2123 موجود يبرنامه درس چي س سازي 5

 ييع غذايصنا يمل حرفه 2 2123 موجود يبرنامه درس ژله سازي 6

 ييع غذايصنا يمل حرفه 2 2123 موجود يبرنامه درس سازي دهفالو 7

8 
بسفه بندي گوشت دل جگر و 

 کله پاچه
 ييع غذايصنا يمل ش ل 1 3111 موجود يبرنامه درس

9 
جهت پوشش  دهسازي رو دهماآ 

 دادن سوسيس و کالباس
 ييع غذايصنا يمل ش ل 2 3111 موجود يبرنامه درس

10 

وري گوشت)خشک آ عمل

کردن،دود دادن، نمک 

 سودکردن(

 ييع غذايصنا يمل ش ل 2 3111 موجود يبرنامه درس

 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3111 موجود يبرنامه درس توليد سوسيس و کالباس 11

 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3111 موجود يبرنامه درس همبرگرتوليد  12

 ييع غذايصنا يمل ش ل 2 3111 موجود يبرنامه درس منجمد کردن گوشت 13

14 
و توليد شير پاسفوريزه 

 اسفريليزه
 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3112 موجود يبرنامه درس

 ييع غذايصنا يمل ش ل 2 3112 موجود يبرنامه درس توليد سرشير 15

 ييع غذايصنا يمل ش ل 2 3112 موجود يبرنامه درس ماست بندي 16

 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3112 موجود يبرنامه درس توليد دوغ بدون گاز و گازدار 17

 ييع غذايصنا يمل ش ل 2 3112 موجود يبرنامه درس خامه سازي 18

 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3112 موجود يبرنامه درس توليد کره 19

 ييع غذايصنا يمل ش ل 1 3112 موجود يبرنامه درس بسفه بندي کره و خامه 20

 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3112 موجود يبرنامه درس توليد پنير 21

 ييع غذايصنا يمل ش ل 1 3112 موجود يبرنامه درس قورت سازيقره  22

 ييع غذايصنا يمل ش ل 3 3112 موجود يبرنامه درس توليد کشک 23
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 در اسناد مختلفمشاغ  و حرف  يبررسفهرست :  2-9نمون برگ 
 برگ از 

 كد  روه:   :   ي نوان  روه   ل

 

 حرفه      فيرد
ف      يتعر يمتول

 حرفه

كد حرفه   

    
 سطح مهارت

ا ينوع)     

 حرفه(

  يف)بخشيسطح تعر

 (يالملل  ي  بيمل

9   
 

   

2   
 

   

3   
 

   

1   
 

   

5   
 

   

6   
 

   

4   
 

   

4   
 

   

1   
 

   

94   
 

   

99   
 

   

92   
 

   

93   
 

   

91   
 

   

95   
 

   

96   
 

   

97   
 

   

92   
 

   

91   
 

   

24   
 

   

29   
 

   

    خ: يتار      مسئول گروه: ينام و نام خانوادگ



24 

  2442سکو يادر  ده  يبررسمشاغ  و حرف  فهرست   ده يتکم -الف -2-9نمون برگ 

    

 1کدگروه:                                                     ک(                                      ي:   برق )الکفروتکنيعنوان گروه ش ل

 حرفه/ ش ل فيرد
 فيتعر يمفول

 ش ل/ حرفه

کد حرفه 

 )ش ل(

ستتتطح 

 مهارت

نتتتتتتتوع 

ا ي)شتت ل 

 حرفه(

ف يتتستتتطتتح تتعتتر 

 ني/ بي/ ملي)بخشتت

 (يالملل

 ين الملليب حرفه 3وISCO2008 1321 4 ران صنعتيمد 1

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2511 4 سفم يل گران سيتحل 2

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2149 4 نشده يطبقه بند يمهندس تخصص 3

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2320 4 يو حرفه ا يان آموزش فنيمرب 4

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2310 4 الت باالترياسفادان دانشگاه و تحص 5

6 
 فيتعرچکدام از طبقات يکه در ه يمونفتاژکتاران  

 نشده اند
ISCO2008 4219 2 ين الملليب حرفه 

 ين الملليب حرفه 3وISCO2008 1345 4 يليران تحصيمد 4

4 
گر يد يچ جايکه در ه يران خدمات تخصتص يمد

 ف نشده انديتعر
ISCO2008 1349 4ين الملليب حرفه 3و 

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2141 4 د و صنعتين توليمهندس 9

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2330 4 رسفانيالت مفوسطه و دبيتحصمعلمان  10

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2352 4 ن خاصيمعلم 11

 ين الملليب حرفه ISCO2008 2641 4 سندگانيو نو يسندگان حرفه اينو 12

 ين الملليب + حرفه ISCO2008 2643 4 ر زبانشناسانين و ساين، ماسريمفرجم 13

14 
چ يکه در ه يکيزيو ف يعلوم مهندستتن يتکنستت

 ف نشده انديتعر يطبقه ا
ISCO2008 3119 3 ين الملليب حرفه 

15 
 فيک از طبقات تعريچ يکه در ه يفروشتتتندگان

 نشده اند
ISCO2008 5249 2 ين الملليب حرفه 

 ين الملليب حرفه ISCO2008 4232 2 مايرکنندگان موتور هواپيکها و تعميمکان 16

 ين الملليب حرفه ISCO2008 4212 2 يکيو الکفرون يکيزات الکفريکاران تجهمونفاژ  14

14 
ک از يچ ين که در هيير کارگران ستتتطح پايستتتا

 ف نشده انديطبقات تعر
ISCO2008 9629 1 ين الملليب حرفه 
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 مركز آمار  ده در يبررسفهرست مشاغ  و حرف    ده يتکم –ب - 2-9نمون برگ 

 9کد گروه:  عنوان گروه ش لي: صنايع چوب و کاغذ

       

 حرفه/ ش ل رديف
مفولي تعريف 

 ش ل/ حرفه

کد حرفه/ 

 ش ل

سطح 

 مهارت

نوع) ش ل 

 يا حرفه(

سطح 

تعريف) 

بخشي/ملي/ 

 بين المللي(

1 
 ملي ش ل 2 4124 آمار ايرانمرکز  نجاران ساخفماني و در و پنجره سازان چوبي

2 
 ملي ش ل 2 4142 مرکز آمار ايران يو چوب يجالکاران و نقاشان محصوالت فلز

3 
 ملي ش ل 2 4224 مرکز آمار ايران زکنندگان ابزاريقل کاران و تيتراشکاران، ص

4 
 ملي حرفه 2 4312 مرکز آمار ايران يقيم کنندگان آالت موسيسازندگان و تنظ

5 
 ملي ش ل 2 4331 مرکز آمار ايران و مواد مشابه ي، چرميا، پارچهيچوب يع دسفيصناکارکنان 

 ملي ش ل 2 4331 مرکز آمار ايران چوب ين کاران روييتز 6

7 
 ملي حرفه 2 4421 مرکز آمار ايران يد محصوالت چوبيعمل آورندگان چوب و تول

8 
 ملي حرفه 2 4421 مرکز آمار ايران عمل آورندگان چوب ) بجزدر و پنجره(

9 
 ملي ش ل 2 4422 مرکز آمار ايران يدکنندگان محصوالت چوبيتول

10 
 ملي ش ل 2 4423 مرکز آمار ايران وبد چيتول ينهايم کنندگان و نصب کنندگان ماشيتنظ

11 
 ملي ش ل 2 4434 مرکز آمار ايران دوزندگان پرده و مبلمان منزل

12 

 ملي ش ل 3 4141 مرکز آمار ايران چوب و کاغذ يآورعملسات ين آالت و تأسيان ماشيمفصد

13 
 ملي ش ل 3 4141 مرکز آمار ايران چوب يسات عمل آوريان  تاسيمفصد

14 
 ملي ش ل 3 4142 مرکز آمار ايران رکاغذيد خميسات توليان تاسيمفصد

15 
 ملي ش ل 3 4143 مرکز آمار ايران دکاغذيزات تولين آالت وتجهيان ماشيمفصد

16 
 ملي ش ل 3 4240 مرکز آمار ايران يد محصوالت چوبين آالت توليان ماشيمفصد

17 
 ملي ش ل 3 4253 مرکز آمار ايران يد محصوالت کاغذيتول ينهايان ماشيمفصد

18 
 ملي ش ل 2 4245 مرکز آمار ايران وکارکنان مربوط يمونفاژکاران محصوالت چوب

19 
 ملي ش ل 4 2145 مرکز آمار ايران ن آالتيطراح ماش

20 
 ملي ش ل 4 2145 مرکز آمار ايران ن آالتيمهندس ماش

21 
 ملي ش ل 4 2146 مرکز آمار ايران يست کاغذسازيتکنولوژ

22 
 ملي ش ل 4 2146 مرکز آمار ايران ع کاغذيمهندس صنا
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 كشور  يو حرفه ا يسازمان آموزش فن  ده در  يبررس مشاغ  و حرف فهرست   ده يتکم -ج-2-9نمون برگ 

 3کد گروه:  : مواد يعنوان گروه ش ل

        

 حرفه/ ش ل فيرد
 فيتعر يمفول

 ش ل/ حرفه
 کد حرفه/ ش ل

سطح 

 مهارت

نوع )ش ل 

 ا حرفه(ي

ف يسطح تعر

ن ي/ بي/ ملي)بخش

 (يالملل

 يمل ش ل 2 31/10/1/1-4 وزارت کار آهنگر  1

 يمل ش ل 2 42/05/1/1 2 وزارت کار اپراتور پرس اکسفروژن آلومينيوم  2

 يمل ش ل 2 49/94/2/1-4 وزارت کار اتاق ساز کاميون  3

 يمل ش ل 2 35/94/1/2-4 وزارت کار پرداخت کار فن کويل   4

 يمل ش ل 2 43/51/1/1-4 وزارت کار تانکر ساز  5

 يمل ش ل 2 32/12/1/2-4 وزارت کار چاقو ساز   6

 يمل ش ل 2 44/64/4/2-4 وزارت کار در و پنجره ساز آلومينيومي   4

 يمل ش ل 2 44/93/1/2- 4 وزارت کار  1در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه  4

 يمل ش ل 2 44/93/2/2- 4 وزارت کار  2در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه  9

 يمل ش ل 2 39/54/1/2-4 وزارت کار  1سازنده برج خنک کننده درجه  10

 يمل ش ل 2 39/54/2/2-4 وزارت کار  2سازنده برج خنک کننده درجه  11

 يمل ش ل 2 43/12/2/1-4 وزارت کار سازنده درب هاي کرکره اي و آکاردئوني  12

 يمل ش ل 2 43/19/1/2-4 وزارت کار سازنده وسايل فرفوژه  13

 يمل ش ل 3 31/40/1/1-4 وزارت کار سرپرست پرسکاري سازه هاي فلزي  14

 يمل ش ل 2 92/49/1/2-4 وزارت کار سرپرست فرم دهي   15

 يمل ش ل 2 00/16/1/2-4 وزارت کار سرکارگر قسمت تيوپ شيت   16

 يمل ش ل 2 39/54/1/3-4 وزارت کار شابلون ساز  14

 يمل ش ل 2 32/49/1/2-4 وزارت کار شابلون سازي مقره سازي  14

 يمل ش ل 2 33/99/1/2-4 وزارت کار فنر پيچ مکانيکي  19

 يمل ش ل 2 39/92/1/2-4 وزارت کار  1فيلفر ساز درجه  20

 يمل ش ل 2 39/92/2/2-4 وزارت کار  2فيلفر ساز درجه  21

 يمل ش ل 2 39/34/1/2-4 وزارت کار قال و کليد ساز   22

 يمل ش ل 2 39/44/1/2-4 وزارت کار قيچي کار   23

24 
کارشناس ساخت قطعات فلزي ، الکفريکي 

 و پالسفيکي  
 يمل ش ل 4 39/94/1/2-4 وزارت کار

 يمل ش ل 2 39/52/1/2-4 وزارت کار کارگر اواپراتور و کندانسور  25

 يمل ش ل 2 39/52/2/2-4 وزارت کار کارگر سازنده اواپراتور و کندانسور   26

 يمل ش ل 2 29/94/1/2-4 وزارت کار کارور برش سنگين لوله سازي   24

 يمل ش ل 2 31/41/1/2-4 وزارت کار کارور برش نوار )صنايع(   24
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  O-NET ده در يبررسفهرست مشاغ  و حرف    ده يتکم -د -2-9برگ نمون

 برگ 2از   1برگ 

 4کد گروه :  ييايميع شيعنوان گروه ش لي:صنا

 

 حرفه       رديف
تعريف متولي

       حرفه
 كد حرفه      

سطح 

 مهارت

نوع )    يا 

 حرفه(

سطح تعريف 

)بخشي  ملي  

 المللي(بي 

 يمل ش ل O.NET 51-00/011/9 3 االت و تجهيزات شيميايياپراتور ماشين 1

 يمل حرفه O.NET 00/4031-19 3 تکنسين شيمي 2

 يمل حرفه O.NET 00/2041-14 4 مهندس شيمي 3

 يمل حرفه O.NET 00/2031-19 4 شيميت 4

 يمل ش ل O.NET 00/1052-25 4 معلم شيمي 5

 يمل ش ل O.NET 00/1194-25 4 اي )تحصيالت باالتر از دي لم(معلم فني و حرفه 6

 يمل ش ل O.NET 00/4011-51 3 ايانرژي هسفهاپراتور راکفور  4

 يمل ش ل O.NET 00/4092-51 3 اپراتور سکوي گاز 4

9 
اپراتور سيسفم پم اژ نات خام , اپراتور و ارزياب 

 پااليشگاه
O.NET 00/4093-51 3 يمل ش ل 

 يمل ش ل O.NET 00/1194-25 4 اي مدرسه مفوسطهمعلم آموزش فني و حرفه 10

 يمل ش ل O.NET 00/2032-25 4 اي دبيرسفانتحصيالت فني وحرفهمعلم  11

12 
آالت و سيسفم جلوگيري از اپراتور ماشين

 بندي(هدررففن آب و مايعات )آب
O.NET 00/4031-51 3 يمل ش ل 

 يمل ش ل O.NET 00/4991-51 3 هاي شيميايياالت و سيسفماپراتور ماشين 13

14 
تميزکننده , شوينده اپراتور و مراقب تجهيزات 

 رنگ براي فلزات
O.NET 00/9192-51 3 يمل ش ل 

15 
کننده و اپراتور و مراقب تجهيزات خنک

 منجمدکننده
O.NET 00/9193-51 3 يمل ش ل 

 يمل ش ل O.NET 00/9011-51 3 اپراتور و مراقب تجهيزات شيميايي 16

االت اپراتور و مراقب ماشين کننده ,تنظيم 14

 کاري , فلز و پالسفيکروکش آبکاري و
O.NET 00/4193-51 3 يمل ش ل 

آالت کننده , اپراتور و مراقب ماشينتنظيم 14

 تصايه , رسوب و تقطيرتاکيک, فيلفر ,
O.NET 00/9012-51 3 يمل ش ل 

آالت کننده, اپراتور و مراقب ماشينتنظيم 19

 کن و جالدهندهخردکن, آسباب
O.NET 00/9012-51 3 يمل ش ل 

 يمل ش ل O.NET 00/4021-51 4 مهندس و اپراتور ديگ بخار 20

 يمل ش ل O.NET 00/5041-44 2 کارگر حااري نات و گاز 21
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  يدر بخش خصوص  ده يبررسمشاغ  و حرف  فهرست   ده يتکمه -2-9نمونه برگ 

 

 دي: توليعنوان گروه ش ل 6کد گروه: 

 

سطح تعريف 

)بخشي/ ملي/ بين 

 المللي(

نوع )ش ل يا 

 حرفه(

کد حرفه/  سطح مهارت

 ش ل

مفولي تعريف 

 ش ل/حرفه

 رديف حرفه/ ش ل

 1 نقشه بردار صنعفي بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 2 نقشه کش قالبهاي سردکار بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 3 نقشه کش قالبهاي پالسفيک بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 4 نقشه کش آسانسور بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 5 نقشه کش فرايندهاي توليد بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 6 کار نقشه کش قالبهاي گرم بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 4 نقشه کش سازه هاي دريايي بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 4 نقشه کش سازه هاي فلزي بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 9 نقشه کش سازه هاي هوا فضا بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 10 نقشه کش و طراح چيدمان کارگاهي بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 11 نقشه کش عمومي بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 12 نقشه کشسرپرست واحد  بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 13 مفصدي آرشيو فني بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 14 تراشکار بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 15 فرزکار بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 16 کار سنگ بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 14 اپراتور دسفگاه هاي چرخ دنده زني  بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 14 ابزار تيزکن بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 19 مسئول کنفرل کياي بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 20 بردار صنعفي اندازه بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 21 مفصدي آزمايشگاه اندازه گيري دقيق بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 CNC 22اپراتور تراش  بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 CNC 23اپراتور فرز  بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 24 اپراتور دسفگاه توليد مخصوص بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش

 CNC 25نويس  برنامه بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 26 ساز قالبهاي فلزي قالب بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 24 ساز قالبهاي پالسفيک قالب بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 24 طراح قيد و بند بخش خصوصي - تکنسين ش ل يبخش

 29 اس ارک کار )اپراتور دسفگاه اس ارک( بخش خصوصي - کارگرماهر ش ل يبخش
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 كشور يسطح ملدر  حرفه ايو  يرات   لييت  3-9نمون برگ 

 كد  روه:   :  ي نوان  روه   ل

 

 ا حرفه(ينوع)      سطح مهارت كد حرفه      : حرفه      نوان ريينوع ت  در  روه يو حرفه ا يرات   ليي  ت يدال فيرد

  در کشور يو علم يرات فناورييت  به دليل 9
     

     

     

 ينانسات منابع يريرات در مدييل ت يدل به 2
     

     

     

 د در کشوريجد يايهل ظهور فناوريدل به 3
     

     

     

1 
و  يرات در نظتتام اقفصتتتادييل ت يتتدل بتته

 کشور ياجفماع

     

     

     

5 
 يرات در ستتتطوح مهتتارتييل ت يتتدل بتته

 کشورحرفه اي  يت هايصالح

     

     

     

 تيدر ضرورت و اهم راتييل ت يدل به 6
     

     

     

 ديگرل يدالبه 4
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 كشور يدر سطح ملحرفه اي و  يرات   لييت    ده يتکم 3 -9نمونه برگ 

 51-4012000                                                                دي: توليعنوان گروه ش ل 6کد گروه: 

 
 فيرد در گروهحرفه اي و  يرات ش لييل ت يدال ريينوع ت  عنوان حرفه/ ش ل کد حرفه/ ش ل: سطح مهارت ا حرفه(ينوع )ش ل 

 حذف NCبرنامه نويس  0-2/1/53/44 تکنسين ش ل

 ايجاد CNCبرنامه نويس  0-2/1/52/44 تکنسين ش ل 1 ت ييرات فناوري و علمي در کشور  به دليل

 ايجاد CNCفرزکار  4-3/1/46/33 کارگر ماهر ش ل

 2 ت ييرات در مديريت منابع انساني به دليل ايجاد بازرس کنفرل کياي 51-9061000 تکنسين ش ل

 ايجاد  CATIAگر تحليل 0-1/1/16/32 حرفه هايمهندس  ش ل

 ايجاد طراح بدنه و تزينات خودرو 4-2/1/24/24 حرفه هايمهندس  ش ل 3 اي جديد در کشوريهظهور فناور به دليل

 ايجاد  Solid worksطراح 0-1/1/2032 تکنسين ش ل

     
ت ييرات در نظام اقفصادي و اجفماعي  به دليل

 کشور
4      

     

 ايجاد CNCيه هاتعميرکار دسفگا  کارگر ماهر ش ل
ت ييرات در ستطوح مهارتي صالحيت   به دليل

 کشورحرفه اي هاي 
 ايجاد CNCيه هانصاب دسفگا  کارگر ماهر ش ل 5

     

 ايجاد ي مخصوصه هااپراتور دسفگا 51-1460 کارگر ماهر ش ل

      6 ت ييرات در ضرورت و اهميت به دليل

     

     
      4 داليل ديگر به
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 سطح مهارت: كار ر ماهر  كاردان- ياز در سطح مليمشاغ  و حرف مورد ن ييفهرست نها - 1-9نمون برگ 
 

 

 حرفه/ ش ل فيرد
کدحرفه/ ش ل 

 يمل

سطح 

 مهارت

نوع)ش ل 

 ا حرفه(ي

ق يکد تطب

ISCO2008 
 حرفه/ ش ل يمفول

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                           1کد گروه:                   :                                                                                                                            يعنوان گروه شغل    
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 سطح مهارت: كار ر ماهر  كاردان- ياز در سطح مليمشاغ  و حرف مورد ن يينها   ده يتکمفهرست  - 1-9نمون برگ 

 

 

 
 

                   1کد گروه:                                                                                         : برق                                                                                                  يعنوان گروه شغل    

 حرفه/ ش ل فيرد
کدحرفه/ ش ل 

 يمل

سطح 

 مهارت

نوع)ش ل 

 ا حرفه(ي

ق يکد تطب

ISCO2008 
 حرفه/ ش ل يمفول

1 
 ISCO 2008 3151 حرفه 3 3151 يکشف ين مهندسيتکنس

2 
 ISCO 2008 4412 حرفه 2 4412 کيرکاران برق و الکفرونيتعم

و  يکيل الکفريک وسايس کاران و مکانيسرو 3

 يکيالکفرون
 ISCO 2008 4421 حرفه 3 4421

4 
 3155 حرفه 3 3155 يياک هويتراف يمنيا يکيالکفرونن يتکنس

 ISCO 2008 ادغام در

 14بند

 ISCO 2008 3521 حرفه 3 3521 و پخش برنامه يبصر ين سمعيتکنس 5

6 
 311431 يمل -مرکز آمار 3114 ش ل 3 3123 يصنعف يکنفرل کنندگان روبوتها

4 

 311432 يمل -مرکز آمار 3114 ش ل   3 313  يکيالکفرون يکيزات اپفياپراتور تجه

4 
 ييويزات ضبط و پخش برنامه رادياپراتور تجه

 يو مخابرات يونيزيو تلو
 352131 يمل -مرکز آمار 3521 ش ل 3 3135

9 
 442131 يبرنامه درس 4421 ش ل 3 04/1392 اپراتور تابلو

10 
 352133 يبرنامه درس 3521 ش ل 3 04/1394 لم بردار يربردار و فيتصو

11 
421433 يمل-مرکز آمار 4212 ش ل 2 4141 ان خط مونفاژ خودکاريمفصد  

12 
421434 يمل-مرکز آمار 4214 ش ل 3 4142 يصنعف يان روبوت هايمفصد  
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 سطح مهارت: كار ر ماهر  كاردان- يملاز در سطح يمشاغ  و حرف مورد ن يينها   ده يتکمفهرست  - 1-9نمون برگ 

 دي: توليعنوان گروه ش ل 6کد گروه: 

 

 

 قيتطبکد  مفولي تعريف ش ل/حرفه

ISCO200

8 

نوع )ش ل 

 يا حرفه(

 رديف حرفه/ ش ل کد حرفه/ ش ل سطح مهارت

 1 اس ارک کار 4-2/1/34/34 کارگرماهر ش ل 4223 فني و حرفه ايسازمان 

حرفه مهندس  ش ل 2144 فني و حرفه ايسازمان 

 هاي

 CATIAگر تحليل 1/1/16/32-0

ADVANCE 

2 

 3 هاي ابزار تعميرکار ماشين 4-3/1/54/52 کارگرماهر ش ل 4233 فني و حرفه ايسازمان 

 4 جيگ و فيگسچر دهسازن 4-1/1/32/32 کارگرماهر ش ل 4222 فني و حرفه ايسازمان 

 5 سرپرست بخش مونفاژ 4-1/1/05/33 تکنسين ش ل 3115 فني و حرفه ايسازمان 

 ش ل 3114 فني و حرفه ايسازمان 
 ADVANCE SOLIDطراح  0-1/1/20/32 تکنيسين

WORKS GEARTRAX 

6 

 2144 فني و حرفه ايسازمان 
 ش ل

حرفه مهندس 

 هاي

 4 طراح بدنه و تزئينات خودرو  2/1/24/24-4

 4 يگ و فيگسچرجطراح  0-1/1/21/32 تکنيسين ش ل 3115 فني و حرفه ايسازمان 

 2144 فني و حرفه ايسازمان 
 ش ل

حرفه مهندس 

 هاي

 9 طراح قالب  2/1/21/24-0

 10 سازي سريع فن ورز نمونه 0-1/1/21/39 کارگرماهر ش ل 4222 فني و حرفه ايسازمان 

 2144 فني و حرفه ايسازمان 
 ش ل

حرفه مهندس 

 هاي

کارشناس ساخت قطعات فلزي و  2/1/40/39-4

 کاري ماشين

11 

 ش ل 3114 فني و حرفه ايسازمان 
 MECHANICAL کاربر درجه 0-1/2/13/32 کارگرماهر

DESKTOP 
12 

 MASTER CAM 13ر بکار 0-1/1/15/32 تکنسين ش ل 3115 فني و حرفه ايسازمان 

 CMM 14ر دسفگاه بکار 3-1/1/29/41 تکنسين ش ل 3115 فني و حرفه ايسازمان 

 ش ل 3114 حرفه ايفني و سازمان 
افزار کش صنعفي با نرمرنقشهبکار 0-1/1/20/39 کارگرماهر

INVENTOR 

15 

 SOLID WORKS 16ربکار 0-1/1/14/32 کارگرماهر ش ل 3114 فني و حرفه ايسازمان 

 14 کمک رايانه بهوطراح  کش نقشه 0-3/1/94/32 کارگرماهر ش ل 3114 فني و حرفه ايسازمان 

 ش ل 3114 حرفه ايفني و سازمان 
کش و طراح صنعفي با  نقشه 0-1/2/14/32 تکنسين

CATIA 

14 

 19 ابزار دقيق کار 4-3/1/40/42 تکنسين ش ل 3115 سازمان فني وحرفه اي

 20 اتوماسيون کار صنعفي 4-1/1/44/51 تکنسين ش ل 3115 سازمان فني وحرفه اي

 21 تعميرکار پنوماتيک 4-2/1/95/49 کارگرماهر ش ل 4233 سازمان فني وحرفه اي

 22 تعميرکارابزاردقيق 4-2/1/32/42 کارگرماهر ش ل 4223 سازمان فني وحرفه اي

 23 تعميرکار هيدروليک 4-2/1/91/49 کارگرماهر ش ل 4233 سازمان فني وحرفه اي

 24 پنوماتيک کار صنعفي 4-1/1/15/44 کارگرماهر ش ل 3115 سازمان فني وحرفه اي
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 ياز اسناد باالدست ياز در سطح ملين حرف موردنهايي  فهرست 5 -9نمونه برگ 

       : يعنوان گروه ش ل    :يکدگروه ش ل

 

 سطح مهارت
 ISCO 2004کد

 فيرد  نوان حرفه
 يبين الملل يکد مل

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    4 

    4 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    14 

    14 

    19 

    20 
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 اسناد باالدستينياز در سطح ملي از  حرف مورد   ده نهايي يتکمفهرست  5 -9نمونه برگ 

 

 عنوان گروه ش لي: توليد         6کدگروه ش لي:   

 

 سطح مهارت
 ISCO 2004کد

 رديف عنوان حرفه
 بين المللي کد ملي

 1 مدير توليد 1321 - مهندس حرفه اي

 2 طراح و نقشه کش صنعفي 3114 - تکنيسين

 3 اپراتور دسفگاه هاي شکل دهي 4221 - کارگرماهر

 4 تکنسين مکانيک 3115 - تکنيسين

 5 اپراتور ماشين هاي افزار 4223 - کارگرماهر

 6 قالب سازان 4211 - کارگرماهر

 4 ابزارساز 4222 - کارگرماهر

 4 اپراتور ماشين آالت آبکاري 4122 - کارگرماهر

 9 ابزارتيزکن 4224 - کارگرماهر

 10 کاران CNCنويسان و   هبرنام  4225 تکنيسين

 11 ندس مکانيک )طراح(هم 2144 - حرفه ايمهندس 

 12 مونفاژکاران 4211 - کارگرماهر

 13 تعميرکار و نصاب 4233 - کارگرماهر

 14 مهندسين توليد 2141 - مهندس حرفه اي

 15 فلزکاران 7236 - کارگرماهر
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 5-9برگ   از نمون دهک از حرف استخراج  يمشاغ  موجود هر نهايي فهرست  6 -9نمونه برگ 

 

 :يکد گروه ش ل               :يعنوان گروه ش ل : 2004سکو يا کد                        عنوان حرفه:

 

  

 فيرد عنوان ش ل کد ش ل سطح مهارت شرح مخفصر ش ل

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    4 

    4 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    14 

    14 

    19 

    20 

    21 
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 5-9برگ   از نمون دهک از حرف استخراج  يمشاغ  موجود هر نهايي    ده يتکمفهرست  6 -9نمونه برگ 

 

سکو ياکد        ابزار يماشين هاعنوان حرفه: اپراتور 

2004:4223      

 6:يکد گروه ش ل                          دي: توليعنوان گروه ش ل

 شرح مخفصر ش ل
سطح 

 مهارت
 فيرد عنوان ش ل کد ش ل

 1 تراشکار 422331 2 دسفگاه تراش بادن انواع قطعات يتراش

 2 فرزکار و صاحه تراش کار 422332 2 تراش دسفگاه فرز و صاحه بادن انواع قطعات يتراش

ل يانواع قطعات با دسفگاه در يو داخل تراش يکار سوراخ

 نگيو بور
 3 نگ کاريل و بوريدر 422333 2

 4 زنسنگ 422334 2 قطعات گرد، تخت و .... با دسفگاه سنگ يزن سنگ

 5 چند منظوره يماشين هااپراتور  422335 2 هو کار با دسفگاه چند منظور دهاسفاا ييتوانا

خ د چريو کار با دسفگاه هاپ جهت تول دهاسفاا ييتوانا

 دهدن
 6 اپراتور دسفگاه هاب 422336 2

 جهت توليد رکاتيو کار با دسفگاه وا دهاسفاا ييتوانا

 قطعات صنعفي
 4 رکاتياپراتور دسفگاه وا 422334 2

يد جهت تول يو کار با دسفگاه خان کش دهاسفاا ييتوانا

  قطعات صنعفي
 4 ياپراتور دسفگاه خان کش 422334 2

جهت توليد  و کار با دسفگاه واترجت دهاسفاا ييتوانا

  قطعات صنعفي
 9 اپراتور دسفگاه واترجت 422339 2

يد جهت تول تراشيو کار با دسفگاه سر دهاسفاا ييتوانا

  قطعات صنعفي
 10 تراش ياپراتور دسفگاه سر 422340 2
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 5-9برگ   از نمون دهمشاغ  موجود هر يک از حرف استخراج     ده نهايي يتکمفهرست  6 -9نمونه برگ 

 

 6:يکد گروه ش ل                          دي: توليش لعنوان گروه    4233: 2004سکو ياکد     رکار و نصابيعنوان حرفه: تعم

 

 

سطح  شرح مخفصر ش ل

 مهارت

فيرد عنوان ش ل کد ش ل  

ابزار يماشين هارکار يتعم 423331 2  نهاآ ابزار و رفع يماشين هاوب يع ييشناسا  

1 

ک و يک و پنوماتيدروليسفم هيوب سيع ييشناسا

نهاآ رفع  
2 423332 

ک و يدروليه يها سفميرکار سيتعم

کيپنومات  

2 

اندازه  يابزارها يوب و علل عدم کارائيع ييشناسا

نهاآ تست کاليبراسيون و ن وآ ر و رفعيو تعم گيري  
اندازه گيري يرکار ابزارهايتعم 423333 2  

3 

نهاآ الت و رفعآ نيوب ماشيع ييشناسا يالت عمومآ نيرکارماشيتعم 423334 2   
4 

نوع کارگاه و تعداد دسفگاه و  بهکه با توجه  يشخص

مي کندابزار را نصب  يماشين هادمان ينقشه چ  
ابزار يماشين هانصاب  423335 2  

5 

مي کندپرس را نصب  يها نيکه ماش يکس پرس يماشين هانصاب  423336 2   
6 

مي کندرا نصب  يعموم يها نيکه ماش يکس يالت عمومآ نينصاب ماش 423334 2   
4 
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 استاندارد  ايست ي حرفه  يتدو

Occupational Competency Standard Development 
 

 
 

 

 حرهف يمفهوم  يطراح :ماهن مرحله دومي پ 
 

Module 2: Conceptual Occupation Design 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه



44 

 مقدمه 2-9

رحله ن ميباشد. ا يکار م يايدر دن يدرس برنامه ريزيند يآن مراحل فريتر ياز اصل يکيا ش ل يک حرفه ي يماهوم يطراح

سفم و يک سيعنوان  بهن مرحله، شت ل و حرفه  يدارد. در ا يکننده ا نييمشتاغل و حرف نقش تع  ين فرهنگ مليدر تدو

حرفه اي ها ، توسعه  نآ کم بر تعاملها، چهارچوب حا نآ ، نحوه ارتباطسيسفم هاريز ياه يطراح. مي شودنظام شناخفه 

ا ش ل يحرفه  يکه در طراح ياالتؤد در نظر گرفت. سيا ش ل بايحرفه  يماهوم ياستت که در طراح  ياز جمله موضتوعات 

 ست است از:ا ن پاسخ داد عبارتآ بهد يبا
 ؟(حرفه ايتوسعه ست )يچ يو   لحرفه اي نه يک زميمرتبط در  يه ها ر حرفيرابطه و تعام  حرفه )   ( با د -

 ک حرفه )   ( كدامند؟ي ي( اصلسيستم هارياجزاء )ز -

 دارد؟ ي اهيا    ( چه جاي، حرفه )يملحرفه اي ت يدر صالح -

 حرفه كدامست؟ اجزاء مرتبط با  اغ  و     در -

 ؟مي  ودا خاص توجه ي يكل يايهازمنديچه ن به    و حرفه  يدر  راح -

- ..... 

 

 ست؟ي( چي)  ل يملحرفه اي  يصالحيت ها 2-2

 بر اساسحرفه اي  موزش هايآ به يابي دست ياستت و برا  يعقالن يه هاشت يکه برخوردار از ر يت مليچارچوب صتالح  دهيا

سطح . امروزه افتيدر انگلسفان گسفرش  شو همکاران 1جوزف توسط 1991در سال  باشتد  يم يستفگ يبر شتا  يکرد مبفنيرو

 دهد. اسفاايمي آشمار  به يليو تحص يموزشآ نظام يايهژگين ويتر ياز اساس يکي حرفه اي يصالحيت ها يدهو سازمان يدبن

کنون تا .مي شود دهنام بر ير تکاملييت ک يتا  يانقالب يرييعنوان ت  به ياسياس سيک قياز حرفه اي ت ياز چارچوب صتالح 

ش از يب  2اروپا يموزآ اد مهارتيبن دهاساس اطالعات منفشر ش. بره اندکار بسف بهرا  صالحيت هاچارچوب  يمفعدد يکشورها

و در مدت  مي باشند يملحرفه اي  يها تيچارچوب صالح يابي، اجرا ، کاربستت و ارزشت  يکشتور جهان در حال طراح  140

شناخفه  يدر سطح جهان يا دهيعنوان پد بهو  دهر خود قرار دايثن کشورها را تحت تأيا يموزشآ ن ابزار، نظاميا يزمان کوتاه

د و از کشورها عضو يب رسانيتصو بهرا  3منطقه اروپاحرفه اي ت يچارچوب صتالح  2004اروپا در ستال   يهاستت. اتحاد  دهشت 

در نظر حرفه اي نامه و مدارک يو انفقال گواه يدهاعفبار يک مرجع برايعنوان  بهرا  ن چارچوبيا 2012خواستتت تا ستتال  

 رند. يگ

 ز قرار داد:يها مورد تمان کشوريرا در ب يملحرفه اي ت يل خود سه نوع از چارچوب صالحيد راف در تحليويد 2009در سال 

 دهندهارتباط حرفه اي ت يچارچوب صالح 

 دهاصالح کننحرفه اي ت يچارچوب صالح 

  يليتبدحرفه اي  يصالحيت هاچارچوب 

 

                                                      

 
1 -Jessup 

2 -ETF 

3 - EQF 
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 دهااسفا دهاصالح کننحرفه اي  تيهسفند که از چارچوب صالح ييسلند و لهسفان از جمله کشورهاي، ايکرواس يهاکشور

 يقايفرآ . کشوره انددرا مورد توجه قرار دا دهندهاط ارتبحرفه اي ت يز چارچوب صالحين يياروپا يها. اکثر کشوره انددکر

 شمول 2010در ستال  حرفه اي ت يموزش و تربآ توستعه  ييد. مرکز اروپايمي نما  دهاز چارچوب نوع ستوم استفاا   يجنوب

، کالج کلمبو 2009است. در سال  دهاخفصاص دا يو عالحرفه اي ، يموزش عمومآ انواع بهرا حرفه اي ت يچارچوب صالح

و  يمرکز فنر کرد. برگزا منطقه ايت ين چارچوب صالحيو تدو يطراح يرا برا يهانوست يا و اقيست آ شين همايل اوليدر مان

ل در يموارد و موضوعات ذشنهاد کرد که يپصورت گرففه  يپژوهش هااسناد و  بهبا توجه  2010در ستال   1اروپا يحرفه ا

 ::رد يد مورد توجه قرار گيبا يملحرفه اي ت يو مطالعه چارچوب صالح يبررس

 

 يستيف و چيتعر -

 ادهو كاركر ها نقش -

 و توسعه يمراح   راح -

 ها( ر صيفو تو  اخص هات، سطوح، يجامع مول و ق، ي  تل ياز قب)حرفه اي ت يچارچوب صالح ياه يژ يو -

 ش رو و الزاماتيها پ چالش -

 

ر يتوان به موارد ز يمها  نآ نيتر د که از مهممي دهجلوه  يت را ضتتروريوجود دارد که چارچوب صتتالح يل گوناگونيدال

 :اشاره کرد

 

 فني و حرفه ايموزش آ تي يش كيافزا -

 ق مشترکين عان حول  ال يک كردن ذينزد -

 تيبا صالح يكار يرويت نيموزش و تربپذيري آ تيو موافقت در مورد مسئول يساز   اف -

 يموز آ   سطوح مختلفيارتباط ب -

 او مدارکه نامهيدر  واه به بنديجاد رتيا -

 مهارت ها ل پذيرينان از انتقايحصول ا م -

 در مکان و زمان پذيري    ت رکيتسه -

 يرياد رسمي ير يغ-يرسم يها ق نظاميتل  يتوانائ -

 

را در حوزه چارچوب  ده ايقات گسفريتحق يبين المللگر مراکز يو د وکيونياروپا،  يهکار، اتحاد يدر حال حاضر سازمان جهان

 ف کرد:يل تعريصورت ذ بهرا  يملحرفه اي ت يچارچوب صالحان مي تو ي. بطور کله انددغاز کرآ يملحرفه اي ت يصالح

 

منستتجم و همگون  يبه صتتورتدر ستتطوح و انواع مخفلف را  ه هاناميمدارک و گواه ، صتتالحيت هااستتت که  يچارچوب

 بهمهارت و تجر بهن چارچوب يدر ا د.مي دههم ارتباط  به دهتوافق ش يشاخص هاو  معيار هااز  يا استاس مجموعه بر

                                                      

 
1 -CEDEFOP 
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خود در طول  يريادگيستتت و فرد مستتئول يمهم ن يريادگي. زمان و مکان مي شتتود دهدا ييژه اکنار دانش ارزش ودر 

 . مي شود ييژه االلحد( توجه و يم العمر )اطلبو العلم من المهد الاماد يريادگي بهاست.  يزندگ

نامه  )شال ان بريکشور دولت مکلف است تا پا ياسيو س ي، فرهنگيران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقفصاديدر کشور ا

 بکار ببند: يو حرفه ا يآموزش فن يت هايگر الويرا در کنار د يمل يت حرفه اي( چارچوب صالح1394

 

  
 :رديقرار گد مورد توجه يل بايموارد ذ يو حرفه ا يفن يدر آموزش ها ذکر شده استن قانون يهمانطور که در ا

 ي  الملليو ب يتوجه به سطح استاندارد جهان -

 يحرفه ا يها يست ي سترش  ا -

 توجه به دانش، مهارت و ن رش -

 كار يط واقعيه م يتوجه  -

 مادام  العمز يرياد يت  ناخت  يبه رسم -

 يمل يت حرفه ايسطوح مختلف در چارچوب صالح يست ي   اييتع -

 ت ها و مدارکيارتباط صالح -

 است.نشان داد شده  يجنوب يقايفرآ کشورحرفه اي صالحيت از چارچوب  ينمونه ا 1-2در شکل 

 قانون برنامه پنجم توسعه: 29ماده 

 

اي از  ريق افزايش دانش و مهارت با ن رش به مکلف است به منظور  سترش  ايست ي حرفهدولت 

هاي انساني، انجام كار واقعي در م يط، اصالالالح هرم ت صالاليلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسالالازي سالالرمايه

كاهش فاصالالله سطح  ايست ي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد   لي و 

 -اي و  لمي فني و حرفه اي براي نظام آموزشاي براي جوانان وارتقاء جاي اه آموز الالهاي فني و حرفهحرفه

كاربردي كشالالور ا م از رسالالمي، غيررسالالمي و سالالازمان نايافته، ظرف يکسال از تاريا تصويب اي  قانون در 

 بيني الزامات مناسب اجراء كند:م ورهاي زير سازوكارهاي الزم را تهيه و با پيش

..... 

ارتباط صالحيتها، مدارک و اي ملي به صالالورت منسجم براي كاربسالالت چهارچوب صالالالحيتهاي حرفه -هالالال 

العمر و ها در سالالطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و  الال   در جهت به رسالالميت  ناخت  ياد يري مادام واهينامه

 هاي سطوح مختلف مهارتيتعيي   ايست ي

..... 
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 يجنوب يقايفرآ كشور يمل يصالحيت هاچارچوب  9-2 ک  

 

 ست؟ي( چي)  لحرفه اي توسعه  2-2

واژه چه از . اگرمي باشد( ي)گروه بزرگ ش ل ينه ش ليدر هر زمحرفه اي توسعه  ي، طراححرفه  ياز جمله مراحل طراح

ان و امک ينيب شيپ»صورت به را حرفه اي ان توسعه مي تو يول مي شود يمفااوت و مفنوع يها برداشتحرفه اي  توسعه

 يف نمود. طراحيتعر «مهارت يسطوح باال بهدن يرس يمفنوع برا يرهايجاد مسيو ا يک گروه بزرگ ش ليشرفت در يپ

ل يه، تسهزيش انگيرد. افزايمي گگوناگون مورد توجه قرار  يبه هاکار از جن يرويشرفت و ارتقاء نيپ يگوناگون برا يرهايمس

نسجم ک ساخفار ميجاد يکار کشور، ا يرويو ن يت منابع انسانيريکار، مد يرين ف پذيري، انعطايسفگيو ارتقاء مهارت و شا

 است. دهش دهنه نشان دايزمحرفه اي توسعه  يکل ينما 2-2ن موارد است. در شکل ياز جمله ا يش ل
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 يتوسعه حرفه ا يكل ينما 2-2 ک  

را مفناسب با  ويژگيهاي تعريف شده ايشاخص ها و  يت حرفه ايسطوح مخفلف چارچوب صالح يبرا 1344آزاد در سال 

 (1-2 )جدولارائه داده است.  يملحرفه اي ت يکارها در سطوح مخفلف صالحنوع 

 
 سطوح و  اخص هاي صالحيت حرفه هاي 9-2جدول 

شتتاخص ها  
 معيار هاو 

 
 
 

ستتتتتطتتوح 
 صالحيت

 زمان  ايست يهاي غير فني  ايست يهاي فني

  مهارت هاي محوري درجه اسفقالل پيچيدگي و دشواري شرايط و زمينه دامنه
 بهتجر موزشآ

اي يهشايسفگ
به ورود 

موزش و آ
 سطح

 ورودي

مجموعه اي از 
شايسفگي پايه 

دنياي کار که به 
سمت حرفه اي 

نمي  خاص هدايت
 شود

در موقعيت هاي 
گوناگون مورد 

اسفااده قرار مي 
گيرد و از جمله 
کارهاي روزانه 

 مي باشد

پيچيدگي و دشواري 
در سطح پايين تر 

باشد و مهارت هاي 
پيش بيني جنبه 

 علمي ندارد

تحت نظر يا 
 هدايت مسفقيم

بکار بردن دانش و 
مهارت هاي پايه 
در شرايط روزانه 

 کاري

200 
 ماييراهن - ساعت

 9سطح 
مجموعه اي 

محدود از 
شايسفگي هاي 

 يک حرفه

شايسفگي  -
هاي مرتبط با 

 حرفه
تکراري و قابل  -

 پيش بيني
فعاليت هاي  -

 مشابه با هم

مهارت ها بيشفر  -
 جنبه عملي دارند

 در سطح اپراتوري -
مراحل کار روتين و  -

قانون مند و دانش 
 فني اوليه

با انجام هدايت، 
نظارت و 
 پشفيباني

به کار بردن  -
دانش و مهارت 
پايه در شرايط 

 روزانه
سطوح مهارت  -

هاي محوري 
مرتبط با درجه 

اسفقالل و ماهيت 
فعاليت هاي حرفه 

 اي

900 
 راهنمايي - ساعت

 2سطح 

مجموعه مفنوع تر 
 از شايسفگي ها

شايسفگي حرفه  -
اي در سطح 

 مفوسط

در شرايط  -
مخفلف ش لي و 
 قابل پيش بيني

فعاليت تا  -
حدود مشابه به 

 هم

مهارت هاي  -
 اپراتوري سطح باال

اپراتوري پيشرففه و  -
 کمک تکنيسين

شايسفگي ها نيازمند  -
سطح مناسب از دانش 

 فني

با انجام  -
هدايت، نظارت 
و پيشيباني در 
 زمان هاي خاص

 داوري محدود -

مهارت هاي  -
محوري در سطح 
اپراتور پيشرففه و 

 کمک تکنسين

900 
 ساعت

2 
 سال

 1سطح 
 صالحيت
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شتتاخص ها  
 معيار هاو 

 
 
 

ستتتتتطتتوح 
 صالحيت

 زمان  ايست يهاي غير فني  ايست يهاي فني

  مهارت هاي محوري درجه اسفقالل پيچيدگي و دشواري شرايط و زمينه دامنه
 بهتجر موزشآ

اي يهشايسفگ
به ورود 

موزش و آ
 سطح

 3سطح 
شايسفگي ها کليه 
مشاغل يک حرفه 
 را پوشش مي دهد

شايسفگي  -
هاي مرتبط با 
حرفه در زمينه 

هاي مخفلف 
 وسيع ش لي

 غير مشابه -
غير قابل پيش  -

 بيني

تعادل بين تئوري و  -
 عملي

عمق مفوسط  -
شايسفگي ها در حوزه 

 حرفه اي
دانش در سطح  -

 تکنسين ساده

هدايت و  -
سرپرسفي ساده 

 ديگران
 مسفقل -
داوري وبرنامه  -

ريزي براي خود 
 و ديگران

مهارت هاي  -
کسب اطالعات و 

 کاربرد آنها
مهارت هاي  -

مديريت و 
 سرپرست

مهارت هاي  -
محوري در سطح 

 تکنسين ساده
مهارت ها ي  -

 تصميم گيري

900 
 ساعت

2 
 سال

 2سطح 
 صالحيت

 1سطح 
سطح وسيعي از  -

کارها و مشاغل 
 حرفه

 فعاليت ترکيبي -

دامنه وسيعي  -
از زمينه هاي 

 ش لي
غير قابل پيش  -

 بيني
 غير روتين -
 غير مشابه -

سطح بااليي از  -
 پيچيدگي،

اثر بيشفر دانش بر  -
 شايسفگي

انجام فعاليت ها در  -
سطح تکنسين 

پيشرففه و کمک 
 مهندسي

 کارها چند رشفه اي -

درجه اسفقالل  -
ئوليت و مس

 پذيري باال
هدايت و  -

سرپرست 
 ديگران

داوري و  -
سازماندهي خود 

 و ديگران

مهارت هاي  -
 محوري

 سطوح باال -
مهارت هاي باال  -

 تخصيص منابع

900 
 ساعت

2 
 سال

 3سطح 
 صالحيت

 5سطح 

سطح وسيعي از  -

زمينه هاي 

 گوناگون ش ل

فعاليت هاي  -

 ترکيبي سطح باال

نو آوري هاي  -

 حرفه اي

دامنه وسيعي  -

از زمينه هاي 

ش لي دربخش 

هاي مخفلف 

 اقفصادي

غير قابل پيش  -

 بيني

 غير روتين -

 غير مشابه -

پيچيدگي که نياز  -

ت ييرات در رويه ها و 

توليد دسفورالعمل ها 

 باشد

در سطح کارشناسي  -

و کاربرد مااهيم اصول 

 و قوانين در محيط کار

خلق محصوالت  -

 جديد

اسفقالل درجه  -

 باال

هدايت و  -

سرپرسفي 

 ديگران

 هدايت کم -

داوري و  -

سازماندهي 

 محصوالت

مهارت هاي  -

محوري سطوح 

 باالي

مهارت هاي  -

 تاکر سطح باال

900 
 ساعت

3 
 سال

 4سطح 
 صالحيت

 6سطح 

 سطح وسيعي از -

فعاليت هاي  -

 پژوهشي

فعاليت هاي  -

 انفقالي فناوري

نو آوري هاي  -

 حرفه اي

حوزه هاي  -

محدود حرفه اي و 

 ش ل

دامنه وسيعي  -

از زمينه هاي 

ش لي و بين 

 رشفه

فعاليت هاي  -

ترکيبي غير 

روتين غير قابل 

پيش بيني و غير 

 مشابه

رسيدن به لبه  -

 فناوري در حرفه

بکار بردن فناوري  -

هاي نوين و افزايش 

بهره وري در محيط 

 کار

کاربرد و تجزيه  -

تحليل فعاليت ها در 

 سطح کارشناسي ارشد

اسفقالل باالي  -

 کاري

هدايت  -

 ديگران

 هدايت کم -

داوري و  -

سازماندهي 

 محصوالت

مهارت محوري  -

مرتبط به ماهيت 

کارهاي نو آورانه و 

 فناورانه

900 
 ساعت

4 
 سال

 5سطح 
 صالحيت

 7سطح 
فعاليت هاي  -

پژوهشي دردامنه 

 محدودي از فعاليت

غيرقابل پيش  -

 بيني

غيرمشابه و  -

 غيرروتين

در بخش هاي  -

 مخفلف اقفصادي

دانش و آگاهي  -

نقادانه از پيچيدگي 

بسيار باالي فناوري 

 هاي موجود

بسيار عميق در  -

 حوزه اي محدود

اسفخراج و فرموله  -

 نمودن

ت يير لبه فناوري در  -

کشور در حوزه حرفه 

 اي

اسفقالل باالي  -

 کاري

داوري و  -

سازماندهي 

 ديگران

 هدايت کم -

سطوح باالي  -

 تاکر نقادانه

 اشفهار در حرفه -

سطوح باالي  -

 مهارت محوري

900 
 ساعت

5 
 سال

 6سطح 
 صالحيت
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 ير مورد توجه قرار مينکات ز يمل يت حرفه ايبر اساس سطوح صالح يک گروه بزرگ ش لي يو توسعه حرفه ا يدر طراح

 رد:يگ

 
  ردند( يب ميترك ي وند )در م دود موارد يه ميتجز يت مليبه حرفه در صالح 2442سکو يحرفه ها در ا -9

 .(2-2)جدول  ود ياست اده م 2442سکو يا ياز چهار رقم كدها يدر توسعه حرفه ا يت مليحرفه در صالح يدر كد  ذار -2

 رد.يتا حد ممک  مورد توجه قرار   ي، مورب و  موديافق يريامکان ت رک پذ -3

   اف و مشخص با ند. يدر  روه بزرگ   ل يتوسعه حرفه ا يرهايمس -1

 با د. يسا ت م 144 يمل يت حرفه ايهر حرفه در سطح صالح يافته( برايسازمان نا يرياد يا يكار ) يايزمان معادل در دن -5

 است اده  ردد. يو توسعه حرفه ا ينرم در  راح ييتخصص  را کرديرو  ود از يسع -6

 ان با د.ينما 1در كد ها بعد از  دد  يت حرفه ايسطوح صالح -7

 سطح در نظر  رفته  ود. 5 يتا سطح مهندس حرفه ا يت حرفه ايتعداد سطوح صالح -2

  وند. ي  ميتبد يمل يت حرفه ايصالح 2و 9به سطوح  2442سکو يسطوح كار ر ماهر ا -1

  وند. ي  ميتبد يمل يت حرفه ايصالح 1و3به سطوح  2442سکو ي  ايسطح تکنس -94

  وند. ي  ميتبد يمل يت حرفه ايبه باال در صالح 5به سطوح  2442سکو ي  ايخصصسطوح مت -99

 مشخص با د. ي ماره حرفه ها در آن سطح در كد  ذار يمل يت حرفه ايک سطح از صالحيدر  -92

 
 ملي حرفه چارچوب صالحيت  حرف و مشاغ  دري ده يوه كد  2-2جدول 

 توضي ات
روش كد 

 يده
  ماره  نوان

 تواند بر استتاس استتفاندارد طبقه اين کد مي -رقميکد چهار 

 ايسکو يا ملي باشد. و حرف بندي مشاغل
 1 سکو(ي)واحد حرفه احرفه  4143

خر مرتبط با سطح صالحيت است آ دو رقم -کد هشت رقمي

 تعداد بهباشد. دو رقم سوم با توجه  , مقدار ثابت مي9و عدد 

 کند. ير مييت  09تا  01شاخه از 

41434919 
)همراه با  يت مليدر صتتتالححرفه 

 سطح صالحيت ملي و شاخه(
2 

تواند از براي مشاغل از  ن ميآ خرآ دو رقم -کد شتش رقمي 

واحد  يچهار رقم اول آن کدها ت يير کنتد.  60تتا   31عتدد  

 حرفه است.

 3 ش ل  414339

 

 نشان داده شده است. 3-2در جدول  يمل يت حرفه ايبه سطوح صالح 2004سکو يا يليموارد تبد
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  يمل يت حرفه ايبه صالح 2442سکو يا ي  كدهايتبد 3-2جدول 

 
 

 

 ينه ش ليزم چگونگي انفخابن يو همچن 1مانه يمخفلف و جداول ارائه شده در پ يانجام شده در کشورها يبه بررسبا توجه 

حرفه اي توسعه  در دهبکار رففه ش يه هاتعداد حرفپژوهشگر ، يملحرفه اي ت يتعداد سطوح صالحو عالوه بر  حرفه ايو 

 ر باشد. يمخفلف مف  يکشورهاممکن است در  دهن محدوي(. البفه ا3-2است)شکل  شنهاد کردهيپمورد  40تا  15از را 

 
 حرفه ايت يتعداد حرف در هر سطح صالح 3-2 ک  

1سطح مهارت 
درصد مشاغل و حرف30

3سطح مهارت 
درصد مشاغل و حرف20

2سطح مهارت 
درصد مشاغل و حرف40

9سطح مهارت 
درصد مشاغل وحرف10

سطح 
2صالحيت 

سطح 
  7صالحيت 

سطح 
6صالحيت 

سطح 
 5صالحيت 

سطح 
 1صالحيت 

سطح 
3صالحيت

سطح 
 2صالحيت 

سطح 
  1صالحيت 

سطح صالحيت  
 مومي 

گروه اصلي حرفه 3-6 گروه اصلي حرفه 2-4 گروه اصلي حرفه 4 -4 گروه اصلي حرفه 1-2

زيرگروه اصلي حرفه 15-25 زيرگروه اصلي حرفه 10-15 زيرگروه اصلي حرفه 30 -15 زيرگروه اصلي حرفه 4-4

حرفهگروه فرعي  30-60 گروه فرعي حرفه 20-40 گروه فرعي حرفه 40-40 گروه فرعي حرفه 10-20

واحد حرفه 100-200 واحد حرفه 40-150 واحد حرفه 150-300 واحد حرفه 40-40

ش ل 600-1200 ش ل 400-400 ش ل 400-1600 ش ل 200-400

 روههاي اصلي حرفه
(94-24)

زير  روههاي اصلي حرفه
(14-24)

 روههاي فر ي  
حرفه

(944-244)

واحد حرفه
(144-244)

    
(2444-1444)

تعداد حرفه و مشاغ  
در سطوح  ونا ون 

مهارتي
 رايش

تخصص  رايي
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 حرفه هايف يتوص يمدل م هوم 2-3

 يت حرفه اين حرفه ها در چارچوب صالحيد و عنوايگرد يطراح يک گروه بزرگ ش لي يبرا يپس از آنکه توسعه حرفه ا

است. حرفه اي  ييمدل محفوا يحرفه طراح يماهوم يگردد. طراح يغاز مآحرفه  يماهوم يطراحد، مرحله يمشخص گرد

 يهومما يانيبن ييمدل محفواکسان باشد. يک کشتور  يدر  يبزرگ شت ل  يتمام گروه ها يتواند برا يم يين مدل محفوايا

 ييک مدل محفواياست.  ستفم يک ست يعنوان  بهدر مورد کار و حرفه  مهمن انواع اطالعات ييجهت تع يارائه چارچوب يبرا

 ييک مدل محفواي يژگي. ومي شودره را شامل ياز مشتخصات حرفه ، مشخصات شاغل و غ  ي مجموعه ايحرفه اف يتوصت 

ه کار گرفف به يمخفلف اقفصاد بخش هايدر صتنعت و   ه هامشتاغل و حرف  يهن در کلآ باشتد که بفوان از  گونه ايبه د يبا

ب ش ل, شاغل يد. ترکينما يحرفه را ارائه مت ين وضعييرا جهت تع ياطالعات يهاصياگراز تو مجموعه اين مدل يشود. ا

فرهنگ مشاغل،  يهفلف جهت تهمخ يکشورهاد. مي دهارائه  ياطالعات يف گرهايتوص يجهت طراح ينظام ط کار،يو مح

مي د ياطالعات در مورد مشتتتاغل تاک يهو چارچوب ته يک مدل ماهومي يبر رو .مشتتتاغل و حرف و .. يطبقه بندنظام 

در مدل ارائه شده در استت.   دهرا ارائه کر يين مدل محفواياز ا ينمونه اکا يمرآ در 1اواستفار نت  توستعه  يند. مرکز ملينما

 حرفه در نظر گرففه شده است. که عبارتند از: يطراح ياواسفارنت چهار بعد برا
 بعد  اغ  -

 بعد      حرفه -

 بعد حرفه خاص -

 ي  حرفه ايبعد ب -

-يمدل ماهومنگر ينما 4-2ده استتت. شتتکل  يگرد يدر ابعاد مخفلف طراح ک حرفه و شتت ليدر مدل ارائه شتتده اجزاء 

ن مدل اجزاء مشخص شده در هر حرفه و ش ل در قسمت يبر اساس ا باشد. يتوستط اواستفارنت م   دهشت  يطراح ييمحفوا

 .شود يح داده ميو توض يبعد معرف يها

 
 اواستارنتحرف و مشاغ   ي بقه بند يم تو يمدل م هوم 1-2 ک  

                                                      

 
1 - O*NET 

ويژ ي هاي  اغ   

توانائي ها

 اليق حرفه اي

ارزش هاي كاري

سبک هاي كاري

نيازمندي هاي  اغ 

مهارت ها، دانش

آموزش

نيازمندي ها و الزامات تجربه

تجارب و مهارت آموزي

نيازمندي هاي ورودي

 واهينامه ها

نيازمندي هاي حرفه

فعاليت هاي كاري تعميم يافته

فعاليت هاي  كاري مشروح

بافت سازماني

بافت كار

يژ ي هاي نيروي كارو

ا ال ات بازار كار

حرفه اي دورنماي   لي

 ال ات خاص حرفها

كارها

ابزارها و فناوري

مبفني بر شاغل

حرفه/مبفني بر ش ل

اي
ه 
حرف

ن 
بي

ص
خا
ه 
رف
ح
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 در اواستارنت  اغ  يايهژ يو 2-3-9

 يکردجهت عمل يو عموم يفنري، غيفن يايهسفگيت کسب شايو ظرف عملکرد کار يکه بر رو يداريا و مشخصات پايهژگيو

پژوهش وردن مشتخصات شاغل است.  آ ستت معمول در بد ياتکنيک هاز جمله  يايهل توانائيتحل ذارد.مي گر يثور تأ رهبه

 يايهگژي. وه اندداثبات رسان بهعملکرد  يرا بر رو يکار يسبک هاو  ارزش هال عالئق, يا از قبيهژگيگر وير ديثر تأياخ يها

ا هصياگر. تومي شوند يبند ميتقس يکار يسبک هاو  يکار يارزش ها، حرفه هايا، عالئق يهچهار بخش توانائ بهشتاغل  

 هر کدام عبارتند از:

 
 ايهتوانائ 

o ي ناخت يايهتوانائ 

 ي  اه يتوانائ 

 يدرک   اه 

 يدرک نو تار 

 يان   اهيب 

 يان نو تاريب 

 
 دهيد اياستدالل و تول يتوانائ 

 فراوران( يده هاي)ارائه ا ده هايا يروان 

 د(ينو و جد يده هاي)ارائه ا ده هاياصالت ا 

 زمان بروز ا تباه(ت مسئله )ارائه نظر در يحساس 

 ياسياستدالل ق 

 يياستدالل استقرا 

 ا ال ات يده نظم 

 د(يجد يه هاا ال ات در مجمو  ه بندي)ارائه و دست يا مقوله ف پذيريانعطا 

 
 يتيكم يايهتوانائ 

 ياضياستدالل ر 

 م اسبات 

 
 حافظه 

 ح  مسائ  يها برا   كلمات، ا داد و فرموليح ظ مطالب از قب يتوانائ 

 
o يادراك يتوانائ 

 يمعن يک ال ويا ال ات در  يدهب و سازمانيع در تركيسر يسر ت  رفت  مطالب )توانائ-

 دار(
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 ر يال وها پنهان در د يي  و  ناساييدر تع يدر  رفت  )درک( مطالب )توانائ ف پذيريانعطا 

 منابع

 از ا ال ات( مجمو ه ايها در  ها ت اوت سه  باهتيو دقت جهت مقا يسر ت درک )توانائ 

 ييفضا يايهتوانائ 

 ط(يت در م ي  موقعيي)تع ييفضا جهت  يري 

 (يت پس از حركت و جابجائيدرک وضع ي)توانائ يداريد 

 توجه و تمركز( يري ارك به يتوجه و دقت )توانائ 

 (يحواس پرت بدون يک دوره زمانيكار در  يتمركز رو ي)توانائ يني زتمركز 

 از  يا منابع ا ال اتيت يا چند فعالي  دو يجلو و  قب ب بهانتقال  ي)توانائ يم زمانيتقس(

  ر منابع(يا دي  ص بت صدا، تماس و يقب

 
o روان حركتي يتوانائ 

 فيظر به صورتكار با دست  يتوانائ 

  خاص( يتيدر ن هدا ت دست و بازو در موقع يبازو )توانائ -دست يماد آ 

 اء(يكار با ا  ايع دست جهت  رفت  يدر حركت سر يدست )توانائ يچابک 

 اء(يبا ا   ر جهت  رفت و كاريکديان شتان با  يدر هماهن  يان شتان )توانائ يچابک 

 
 كنترل حركات يتوانائ 

 ق و مکرر(ي ور دق بهاء در مکان خود يم ا يتنظ يدقت كنترل )توانائ 

  ک يبدن مانند دو دست، دو پا،  يدو  ضو حركت يهماهن  ي)توانائ يحركت يا ضا يهماهن

 ک پا و ...(يت و دس

 ال( نيک سي به  چند حركت در پاسا ياز ب يک حركتيانتخاب  يپاسا )توانائ جهت  يري 

 ک زمان ياز در يسر ت و جهت مورد ن بهبا توجه  يحركت و جابجائ ي)توانائ يكنترل زمان

 مشخص(

 
 و سر ت يزمان يها العم   کس يتوانائ 

 بدن( ي نال توسط ا ضايک سي به عيپاسا سر يالعم  )توانائ زمان  کس 

 له مچ، ان شتان و دست(يوس بهع يحركت سر يمچ )توانائ-سر ت ان شت 

 
o يکيزيف يتوانائ 

 يقوت جسمان يتوانائ 

 اء(يا  يجابجائ يرو برايا مال حداكثر ن يک )توانائيقوت استات 

 دن و ...(ي  پرياز قب يا مال حركت جهش ي)توانائ يقوت ان جار 

 وسته و مکرر در  ول زمان(يپ به صورترو يا مال ن ي)توانائ يکيناميقوت د 

 ( يو بدون خست  يدر پ يكار بردن  ضالت باالتنه پبهقوت باالتنه) 
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 يستاد يا 

 حركت و استراحت( بدون يدر زمان  والن يکيزي: ا مال فيهبن 

 
 ي، تعادل و هماهن پذيري انعطاف 

 بدن( يا ضا , چرخشيد يخم  دن, كش ي)توانائ يكشش پذيري انعطاف 

 بدن با سر ت و تناوب( يخم  دن, چرخش ا ضا ي)توانائ يکيناميد پذيري انعطاف 

  بدن در هن ام حركت( يك  ا ضا يبدن )هماهن  يكل يهماهن 

 دار(يناپاي ها تعادل در حالت يبدن )توانائ يتعادل كل 

 
o يحس يتوانائ 

 يداريد يتوانائ 

 کيد نزديد يتوانائ 

 د دوريد يتوانائ 

 ها ص رنگيتشخ يتوانائ 

 در  ب ديد يتوانائ 

 سمت جلو  بهكه سر  يا راف زمان يها اء و حركتيدن ا يد ي)توانائ يد جانبيد يتوانائ

 است(

 و نهاآ  يص فاصله بيو تشخ يو دور يکياء از نظر نزديدرک ا  يدرک  مق )توانائ يتوانائ 

 خود(

 (دهره كننيو خ ديد در نور  ديد ي)توانائ ي رهيت خيحساس 

 
 و   تار يداري ن يتوانائ 

 يايهها و بلند در  ام ييصدا يها ا   ت  ت اوتيص يتشخ يدن )توانائيت در  نيحساس 

 متنوع(

 ها( ر صدايدر حضور د ييتمركز بر منبع  نوا ي)توانائ ييتوجه  نوا 

 در جهت ارسال صدا(ييتع ي)توانائ يي نوا يابي مکان   

 ر(ي خص د   تار  و فهم ييدر تع ي)توانائ يص   تاريتشخ  

 ما را ب همند(  رانيد كه ي ور بهص بت كردن   اف  ي)توانائ يت   تاري  اف  

 
 ا(دهاميو پ يكار ينيازها شي ات و پيها )ترج قيهاو  ال شي را 

o از(ين  موردي اغل يتي خص يها پي)تحرفه هاي يها شي را 

 انه ي را واقع 

 جستجو رانه 

 انهيهنر را 
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  ياجتما 

 تهورانه 

 يقرارداد 

 اول( بهمرت ي ياول )توص نقطه اوج  القه 

 دوم قطع ( بهمرت ي ينقطه اوج  القه دوم )توص 

 سوم( بهمرت ي ينقطه اوج  القه سوم )توص 

 
o يت  خصيرضا يبه هاجن -يكار يارزش ها 

 يباميشرفت و كايپ 

 كنند( يم دهش است ايخو يفرد ي  حرفه از توانائي  در اي) اغل يتوانائ يري بکار 

 كنند( ي  حرفه احساس دستاورد، فض  و كمال مي  در اي) اغل يباميو كاشرفت يپ 

  يط كاري را 

 مش له هستند(شه پري  حرفه همي  در ايت ) اغليفعال 

 ند(مي ده ور مستق  انجام  بهكارها را    حرفهي  در اياستقالل ) اغل 

 ند(مي دهانجام  يمتنو  ي  كار هر روز كارهاي  در ايتنوع ) اغل 

 (مي  ود ه ها  در حرفي ر  اغليد بهنسبت  يتربه  حرفه پرداخت ي)در ا جبران 

 وجود دارد( يت   ليا     امني  حرفه ي)در ا يت   ليامن 

 مناسب است( يط كاري       راي)در ا يط كاري را 

 باز ناخت و  کرانه 

 شرفت دارند(ي      فرصت پي  در ايشرفت ) اغليپ 

 (مي  وند يقدردان مي  وندكه  يكار به      نسبت ي  در اي) اغل يقدردان 

  اه و منزلت است(يجا ي      در سازمان و اجتماع داراي  در اي) اغل يمنزلت اجتما  

  روابط 

 د(ي و يساز ار م نهاآ است كه راحت با يهمکاران ي  داراي       اغليهمکاران )در ا 

  افراد  ريد يبرا ييكه كارها مي كنندت يفعال يي  جاي       اغلي)در ا يخدمات اجتما 

 ند(مي دهو مردم انجام 

  كنند( يم ييايها راهنمائيموزش آ  ر افراديد به  ي     ،  اغلي)در ا يت و سرپرستيهدا 

 كه برخالف  يي      هر ز ت ت فشار جهت انجام كارهاي)كار ران در اياخالق يارزش ها

 (مي  يرنداست قرار ن نهاآ يو بد ياحساس خوب

 يبانيپشت 

 (مي  ود       توسط  ركت منص انه رفتاري  در اي ركت )با  اغل يها و كارها استيس 

 ت ويريواسطه مد بهدارد كه  يسرپرستان      ي  در اي) اغل يروابط انسان-يسرپرست 

 (مي  وند يبانيپشت نهاآ ييراهنما

 نند(يبيموزش مآ يوببه خ      توسط سرپرستان ي  در اي) اغل يفن–يسرپرست 
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 مات ياساس تصمد برمي ده اغ  اجازه  به، مي كند دهورآ را بر ي  ارزش كاريكه ا ي)مشاغل استقالل

 است( ي ردانو خود پذيري تيت، مسئوليمربو ه  ام  خالق ينيازهاخود كار كند. 

 خود( يده هايا ياجرات )يخالق 

 خود را خود انجام  يدر مورد كارها يري مي  حرفه تصمي  در اي اغل) پذيري تيمسئول

 ند(مي ده

 ند.(مي ده، خود انجام يكارها را با نظارت كم يزي  حرفه،  اغ  برنامه ريدر ا) يخود ردان 

 اول( بهمرت ي ياول )توص ينقطه اوج ارزش كار 

 (قطع دوم  بهمرت ي يدوم )توصينقطه اوج ارزش كار 

 سوم( بهمرت ي يسوم )توص ينقطه اوج ارزش كار 

 
 ذارد(مي  ر يث  تأيت كار  اغلي يكه بر ك ييايهژ ي)و يكار يسبک ها 

o ن اهداف است(آ بهدن يدر رس يو سع يم اهداف  خصيازمند تنظي    نشرفت)يپ جهت  يري 

 در انجام كارها يخبر  يو صرف تالش فراوان برا يم اهداف چالشيازمند تنظيشرفت )    نيتالش پ 

 است(

 در مقاب  موانع است( يسرسختازمند ي)    ن يسرسخت 

 ها و مخا رات است( تيرش مسئوليک رغبت جهت پذيازمند ي)    ن يش اميپ 

 
o (يو رهبر ييش كو اي ران و نمايبر د ي)اثر ذار ير اجتما يثتأ 

 (مي با دا ه ييرش تعهدات و ارائه نظرات و راهنمايت، پذيهدا ي  برايازمند تماي)    ن يرهبر 

 
o  (ا دمي ب .و .. يساز ار ،يهمکار  ران،يد به نسبتت ي، حساسييازمند باص اي)    ن ي  فرديب جهت  يري 

 (مي با دو ارائه ن رش همکارانه   رانيبا د ييروازمند خوشي)    ن يهمکار 

  (مي با د نهاآ احساسات به ران و توجه يد بهت يازمند حساسي ران)    نيد بهتوجه 

 تنها( به صورت ران است تا كار يح كار با ديترجازمند ي)    ن ياجتما  جهت  يري 

 
o ت ت كنترل قرار دادن احساسات و ...(ف پذيري، متانت، انعطايازمند پخت ي)    ن يساز ار ، 

 (مي با د، كنترل احساسات، خشم و ... يدارشت يازمند خوي)    ن يخود كنترل 

 تنش است(ط پريرامش در م آ انتقادات و انجام كار با رشيازمند پذي)    ن ي صب يت م  فشارها 

 ر و تنوع قاب  مالحظه است(ييرش ت يازمند پذي)    ن ف پذيري  انعطايساز ار 

 
o يوجدان كار 

 نمودن تعهدات است( دهورآ و بر پذيري تيمسئول نان،يا م ازمند ا تماد،ي)    ن پذيري نانيا م 

  ات در انجام كارها است(يجزئ به  ازمند توجه كاميات )    نيجزئ بهتوجه 

 (است ياخالق يو رفتار يي وازمند راستيصداقت )    ن 
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o دا ته  يهو بر خود تک وردآ انجام كارها را خود بدست يه هااست كه را يازمند  اغلي)    ن ييستايخودا

 با د(

o است(  يسودمند بطور منطق و ت کر ده هايد ايازمند تولي)    ن يهوش  مل 

 يمسائ    ل بها بهو جوا ده هايارائه ا ي  براي زيت و ت کر جايازمند خالقي)     نيورآ نو 

 است(

 ت ان مسائ  و مشکاليب ياز منطق برا ده  ا ال ات و است ايازمند ت لي)    ن يليت کر ت ل

 كار است( بهمربوط 

 

 در اواستارنت  اغ  )الزامات( يايهازمندين2-3-2

 شتر كسب دانش(يا سر ت بييرياد ي  يافته جهت تسهي توسعه يها تي)ظرفيهپا يمهارت ها 

o مختلف  يه هاژه در حوزيو يمهارت هاانجام كار و كسب  ياز كار براينمورد يا نهيزم شيپ ي)ساختارها ام تو

 متنوع(

 كار( بهاسناد مربوط  يها درک مطالب )فهم جمالت و پارا راف 

   دن سواالت يفهم نکات، پرس يند،صرف زمان برايو  مي ران ينچه دآ به وش دادن فعال )توجه كام

 وقطع ننمودن ص بت در زمان نامناسب(

   مخا بان( ينيازها بهح با توجه يص  به صورتنو ت )ارتباط موثر در نو ت 

 ثر(مؤ ور  به ران جهت انتقال ا ال ات يص بت كردن )  ت و با د 

 ح  مسائ ( يات براياضياز ر دهات )است اياضير 

  ح  مسائ ( ي لوم برا يروش ها  و ياز قوان ده)است ا لوم 

 
o ند(كه در سر ت كسب دانش مؤثر يييه هاند )رويآ فر 

 جهي ونا ون, نت يها   نقاط قوت و ضعف راه ح ييتع ياز منطق و استدالل برا ده)است ا يت کر انتقاد  

 مسائ ( يا برادهکريا روي اه يري 

 (دهنيآ در حال و يري  ميح  مسائ  و تصم يد برايا ال ات جد ده ايفعال )فهم كاربر يرياد ي 

 ت، در هن ام يمناسب با موقع يدهادي يها يهو رو روش هاو انتخاب  ده)است ا يرياد ي دهايراهبر

 د(يجد س مطالبي تدريرياد ي

 (يا  م  اصالحيبود به ران،سازمان جهت ي ملکرد خود، د يابيش ارزيش )پايپا 

 
 مشاغ ( انيمدر  فعاليت ها   ملکرد يافته جهت تسهي توسعه يها تي)ظرف يكاركرد  يب يمهارت ها 

o ران جهت ت قق اهداف(يكار با د يافته براي توسعه يها تي)ظرف ياجتما  يمهارت ها  

 (نهاآ   رفتاري ران و فهم دليد يها العم   کس به)توجه  ينيب ژرف 

  (فعاليت ها ر يدر ارتباط با د فعاليت هام ي)تنظ يهماهن 

 ر ذه  و رفتار(ييت  ي ران براي)قانع كردن د يكنند  قانع 

 رفع اختالفات( مذاكره )جمع كردن افراد و 
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  انجام كارها( ي ران در باره چ ون يم ديموزش )تعلآ 

 ران(يد بهمختلف در كمک  يه هافعال را يخدمت )جستجو جهت  يري  

 
o ه ك يو مسائل يد، مسائ  واقعيح  مسائ  جد يافته براي توسعه يها تي)ظرف دهيچيح  مسئله پ يمهارت ها

 (ه انددف نشيتعر يوببه خ

 دهيچيح  مسائ  پ 

o ما ي   ام   يكاربرد ح خطاهايم، كار و تص ي، تنظي راح يافته براي توسعه يها تي)ظرف يفن يمهارت ها

 يفناور يسيستم هاو  ها

 يک  راحيجاد يا يو الزامات م صول برا نيازها  يت ل ات ها:ي   مليت ل 

 يمشتر ينيازهانمودن  دهورآ بر يبرا يزات و فناوريتجه يا ساز اريد يتول: يفناور ي راح 

 ک    ياز انجام ينردزات موي  نوع ابزارها و تجهييتع زات:يانتخاب تجه 

  :نمودن مشخصات دهورآ بر يبرا يه هاو برنام يكش ميسالت، آ  يما  زات،ينصب تجهنصب 

 اهداف  ونا ون يوتر برايكامپ يسينو برنامه: يسينو برنامه 

 نان از ص ت  ملکرديا م ي رها برا  ر نشانيها و د به قر ها جيد  يبازدات: يش  مليپا 

 سيستم هازات و يات تجهيكنترل  ملات و كنترل: ي مل 

 و  ي  نوع و زمان ن هدارييزات و تعي  تجهيرات روتيو تعم يانجام ن هدارزات: يتجه ين هدار

 ازيرات مورد نيتعم

  نهاآ از براي رفع نمودنيت مورد ني  فعالييات و تعي مل ي   ل  خطاهاييتع :يابي بي 

 ازيمورد ن ياز ابزارها دهها با است ا ستميالت و سآ  ير ما يتعم ر:يتعم 

 يابيارز يا برادهنيآ ها م صوالت، خدمات و فر يها و بازرس شيزماآ ياجرات: ي ي  كنترل كيت ل 

 ا  ملکرديت ي يك

o ياجتما  يها ستميبود سبهش و يدر فهم، پا دهافته مورد است اي توسعه يها تيظرف - ستميس يها مهارت-

 يفن

 و انتخاب مناسب از ياحتمال يها تيفعال يان احتماليدر نظر  رفت  سود و ز :يري  ميو تصم يداور 

 ها( نآ

 ها  اتيلط،  ميرات در  رايير ت يثتأ يستم و چ ون يک سي  ن وه  ملکرد ييها )تع ستمي  سيت ل

 ن(آ ط بريو م 

 ازيمورد ن يها تيلاستم و فعيها در  ملکرد س ها و  اخص يري    اندازهييها )تع ستميس يابيارز 

 ستم(يح  ملکرد، مرتبط با اهداف سيبود و تص به يبرا

o ثر( ور مؤبه ص منابع يدر تخص دهافته مورد است اي توسعه يها تيت منابع )ظرفيريمد 

 ران(يخود و د يت نمودن زمان  خصيريت زمان )مديريمد  

 (ها نهيهز بهانجام كار و م اس يخرج پول برا ي  چ ون يي)تع يت منابع ماليريمد 

 از انجام كار(يسات، مواد مورد نيسزات، تأيمناسب تجه دهاست ا ده  و مشاهييت مواد )تعيريمد 

 (    ي  افراد برايتربه  ييافراد هن ام كار، تعت يزش، توسعه و هداي)ان يت منابع انسانيريمد 
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 (يبطور كل يق كاربردياز اصول و حقا يا مجمو ه يده)سامان دانش 

o سازمانت در يري، مديو ماد يق كسب و كار، منابع انسانيت )دانش در مورد اصول و حقايريكسب و كار و مد 

 و ا ال ات اداره( يدهسامان يها ستمي، اقتصاد و سيابي، فروش، بازارها

 يها کيک، تکنيت استراتژيريت  ام  مديريو اصول مد واداره )دانش در مورد كسب و كارت يريمد 

 افراد و منابع( يد و هماهن يتول يها ، روشيرهبر

 يپرداز   واژهيها از قب ستميو س ييت اجرايريو مد يداردفتر يهايه )دانش درمورد رويداردفتر ،

 (يداردفتر يهايه  ر رويهاو د فرم ي،  راحيبردار ادا تي

 ده و  زارش دا يبانک ي، كارهايمال ، بازاري)دانش اصول و كار اقتصاد و حسابدار ياقتصاد و حسابدار

 (يمال يها

 ا خدمات. يش م صول، ارتقاء و فروش م صوالت ينما يها )دانش ارائه و اصول روش يابيفروش و بازار

 يم زيكنترل فروش ن يها ستميفروش و س يها کيم صوالت، تکنا و راهکارها، ارائه ده ام  راهبر

  ود.

 ام  يو كاركنان. ا يارائه خدمات مشتر ده اينيآ و كاركنان )دانش اصول و فر يخدمات مشتر   

ت يرضا يابيخدمات و ارز  يت براي يك ياستانداردها يسازده ورآ ان، بريمشتر نيازسنجي

 (انيمشتر

 ن ، پرس يني زيجاموزش،آ ، انتخاب،يريكار به  يبرا يهايه و پرسن  )دانش اصول و رو يمنابع انسان

 (پرسن  يا ال ات يها ستمي، مذاكره و سيروابط كار

o و  يع م صوالت صنعتيره و توزيد، پردازش، ذخيق مرتبط با تولياصول و حقا بهد و ساخت )دانش مربوط يتول

 (يكشاورز

 يها کي ر تکنيها و د نهيت، هزي يد، كنترل كيتول ده اينيآ خام، فرد و پردازش )دانش مواد يتول 

 (ع م صوالتيد و توزيتول ييكارا يساز نهيشيب

 ييكا ت،دا ت و بردا ت م صوالت غذا اتزيها و تجه کي)دانش تکنييد م صوالت غذايتول ،

 يو جابجاساز يساز رهيذخ يها کي،  ام  تکنيو دام ياهي 

 ( ياهداف مع يبرا ي، توسعه و كاربرد فناوري)دانش  راح يو فناور يمهندس 

 نرميکيزات الکترونيها، تجه ترا ه ، پرداز  رها،يکيالکترون ده ايرک )دانش بُيها و الکترون انهيرا ، 

 (يكاربرد يافزارها و نرم يسينو  ام  برنامه يا انهيافزار را افزار و سختري

 موضوع  ام  كاربرد اصول، ي. ايمهندس ي لوم و فناور ي)دانش كاربرد  مل يو فناور يمهندس  

 (د م صوالت و خدمات  ونا ونيو تول ي راح يزات برايها، تجهيه ها، رو کيتکن

 يفن يها ق، نقشهيدق يفن يها  ام   راح ، ابزارها و روشي راح يها کي)دانش تکن ي راح ،

 (ها مات و مدليترس

 و  ها، نآ ريا تعميها و خانه ابزارها و اصول در ساختمان ها، ساختمان و سازه )دانش مصالح، روش

 ها(ده ها و جا   راهيها از قب  ر سازهيد

 (يرات و ن هداريا، تعمدهها ، كاربر يالت  ام   راحآ  يک )دانش ابزارها، ما يمکان 
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o ياضي، ري ناس ، جامعهي ناس ستيک، زيزيف ده ايها و كاربر ها،روش ي،تئورخچهيو  لوم )دانش تار ياضير 

 ا( يو ج راف

 ها( نآ مار و كاربردآ ات )دانش حساب، جبر،هندسه،ياضير 

 مواد، االتيک سيناميدفهم  يبرا ادهروابط و كاربر  ،ي،قوانيکيزياصول ف ينيب شيک )دانش و پيزيف ،

 ن(آ تر اززيو ر ي، اتميکي، الکتريکيمکان يها ساختارها و پروسههوا و 

  ي. اييمي آي  يفرايندهاها و   ي،تبدييمي آيساختار و خواص مواد  بات، ي)دانش ترك يمي  

 يها د و روشيتول يها کي،  الئم خطر، تکن، فع  و ان عاالتييمي آيموضوع  ام  كاربرد مواد  

 (ييمي آيدفع مواد  

 ف،اثرات متقاب ،تعام  با يها، وظا سلول ها، ، بافتياهيو   ي)دانش موجودات دام ي ناس ستيز

 ط(يم  ر و يکدي

 و  يرياد يت، الئق،ي،  خصيدر توانائ يفرد يها ، ت اوتيو  ملکرد انسان )دانش رفتار يروانشناس

 (يو رفتار يبود اختالالت  ا  بهو  يابيپژوهش، ارز يها زه، روشيان 

 مهاجرت يالت اجتما يرات و تمايثها، تأ  روه يياي)دانش رفتار و پو ي ناس انسان و ي ناس جامعه ،

 ها( نآ ا و خاست اهيتار ،ها فرهنگ ت،ي، قوميانسان

 هوا  ام  خواص  يهاده ا و توي ،دريزم يها يژ يف ويتوص يها برا ا )دانش اصول و روشيج راف

 (يانسان يوانات و زند ياهان، حي  يها،ارتبا ات،  سترد  تي، موقعيکيزيف

o  يها و جراحات انسان يمارياز ب يريش يص،درمان و پيتشخ ق مربوطي)دانش اصول و حقا يدا تبهخدمات، 

 (يو روان يکيزيش فيساآ و يسالمت ح ظ بود وبه

 ص،درمان،صدمات ياز جهت تشخيمورد ن يها کي)دانش ا ال ات و تکن يو دندانپز ک يپز ک

 ،خواص و فع  و ان عاالت داروها، ي زيجا يها ها .  ام   الئم، درمان ها و نقص يماري، بيانسان

 (يدا تبه يها رانه مراقبتيش ياقدامات پ

 و  يکيزيف يص،درمان،توانمندسازيتشخ يهايه ها و رو مان و مشاوره )دانش ا ال ات، روشدر

 (تيمشاوره و هدا و ياختالالت روان

  س ي،تدريو برنامه درس يموز آ ي راح يها )دانش در مورد اصول و روش يموزآ موزش و مهارتآ

 (يموزآ موزش و مهارتآ راتيثتأ يري  هها و انداز م افراد و  روهيو تعل

o  زبان و هنرها(يانسان يها شهيمرتبط با اند يرياد يبهق و اصول مربوط يهنر و تمدن )دانش حقا، 

 رامر( ب وي،تل ظ كلمات،قوا د تركي ام  معان يسيزبان ان ل ا)دانش ساختار و م تويسيزبان ان ل  

 تل ظ كلمات،قوا د ي ام  معان -يسيجز ان لبه –يزبان خارج ا)دانش ساختار و م تو يزبان خارج،

 ب و  رامر(يترك

 رقص، يقيموس يكارها يد،اجرايب،توليترك ياز برايمورد ن يها کيو تکن يبا)دانش نظريز يهنرها ،

 (يساز ش و مجسمهي،نمايداريد يهنرها

 يرات بر رويثها و تأ ها،  اخص نآ  يو دال يخي)دانش در مورد ات اقات تاريا و باستان  ناسيتار 

 ها ها و تمدن فرهنگ
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 ها،  ارزش يهو مذاهب  ام  اصول اول يمختلف فلس  يها ات )دانش در مورد نظاميفلس ه و اله

 ها( ن بر فرهنگآ ريثت کر، رسوم ، تجارب و تأ يها خالق، راها

o ح اظت مردم و امالک از خطرات، صدمات و يها )دانش در مورد دستورات و روش ي موم يمني  و ايقوان 

   قوا د و مقررات(ياز قب ياسيس يفرايندهاتوسط قانون ذار و  دهبرقرار   ي موم ي  اجرايها. قوان بيسآ

 يها اتيارتقاء  مل يا برادهها و راهبريه رو ها، استيس زات،ي)دانش تجه ي موم يمنيت و ايامن 

 امالک و مؤسسات( ا ال ات،، م افظت مردم يبرا ي، م ليمل يتيامن

 داد اه، سوابق،مقررات  يهايه ،رويقانون يها  ، دستورالعم يقانون و دولت )دانش در مورد قوان

 (مردم ساالرانه ياسيس ده اينيآ ، قوا د وكالت و فريي، دستورات اجرايدولت

o )ارتبا ات )دانش در مورد  لوم و هنر ارائه ا ال ات 

  (يمخابرات يها ستمينگ،كنترل و كار سيچيانتقال،پخش،سوئمخابرات )دانش در مورد 

 يانتشار. ا يها ها و روش کي، ارتبا ات و تکنيا د رسانهيارتبا ات و رسانه)دانش در مورد تول  

 ي،نو تاريداريد يها واسطه رسانه به يو سر رم يرسان ا الع ي  براي زيجا يها موضوع  ام  راه

 با د( يز مين يو   تار

  نه و ي ام  هز ياده جا ،يياي،دريلي،ريينق  )دانش در مورد انتقال افراد و كاالها با روش هواحم  و

 سود(

 
  ا حرفه(ياز انجام     يمورد ن يقبل يموز آ موزش )تجاربآ 

o (ا حرفهياز انجام     يمورد ن يموز آ )سطح يموز آ سطح 

o  (انجام     و حرفه يت برايو هدا ييراهنما يها )برنامه يو دستورالعمل ييراهنما يها برنامه 

o انجام     و  ي  برايذ يحوزه موضو  95از در يموزش مورد نآ مقداردر موضو ات خاص) يموز آ سطوح

 يها  ر دورهيو د ي، كار ناسدهموز کآ   دروس دوره متوسطه،يشتريد بيبا يموضو  يها حوزه -حرفه

 را  ام   ود( يموز آ

 ع، ي،صناي  كشاورزي)بجز كسب و كار( از قب يفن يها )دروس متمركز بر مهارت يا حرفه يفن

 با د.( يک مي ، فرو  اه، الکترونياتومب

 واژهيكسب و كار از قب يهپا يها )دروس متمركز بر مهارتيا كسب و كار حرفه   

 دارد( يو كتابدار يهاول ي،حسابداري اني،بايپرداز

 الق ، و نو ت  خين ار روزنامه   انشاء نو ته،ير،از قبيخواندن،ت س)دروس تمركز بر  يسيزبان و ان ل

 با د( يم

 اط و ارتب ي،سخنراني  ارتباط   اهياز قب يو   تار ي)دروس تمركز بر ارتباط   اهيارتباط   تار

 دارد( ي  فرديب

 از  يجز زبان مادر يها اندن، نو ت  و ص بت كردن با زبان)دروس تمركز بر خويخارج يها زبان

 و ...( ي، روسي، فرانسويلمانآ ،يني  فرانسه، چيقب

 و  ات كسبياضيو ر يات  مومياضي  رياز قب ي، كاربرديهات پاياضي)دروس تمركز بر ر يهات پاياضير

 كار دارد(
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 مار دارد(آ   جبر،هندسه، حساب ويشرفته از قبيشرفته )دروس تمركز بر موضو ات پيات پياضير 

 و نجوم( يميک،  يزي  فيدارد از قب يا انرژي)دروس متمركز بر مطالعه مواد  يکيزي لوم ف 

 تمسيت سيري، مديسينو   برنامهيبا د از قب ين مآ از دهانه و است ايانه )دروس متمركز بر راي لوم را 

 (افزار نرم ده اي، كاربريا ال ات يها

 ي ناس ستي،زيستيدانش ز  ياز قب دهو موجودات زن ي)دروس بر مطالعه زند  يستي لوم ز، 

 تمركز دارد( يولوژيزي، فيناتومآ

 دا ت تمركز دارد(به، سالمت و ي  مهندسي)دروس تمركز بر كاربرد  لوم از قب ي لوم كاربرد 

  يا، روانشناسي، اقتصاد، تاريمطالعات اجتما   ياز قب ي)دروس متمركز بر  لوم رفتار ي لوم اجتما 

 دارد( ي ناس و جامعه

 ي،نقا يقي،موسيدست ي  هنر، هنرهاياز قب يشيو نما يداريد يوس تمركز بر هنرهاهنر )در، 

 ، تئاتر و صدا دارد(يساز مجسمه

 ها، فلس ه و  تي  مطالعه اقليها از قب انسان يو فرهن  يفلس  يهابه تمدن و انسان )دروس بر جن

 مذهب تمركز دارد(

 و ورزش يبردار ، وزنهيدانيک، دو ميروبي  ايو ورزش از قب يجسمان يماد آ )دروس بر يت بدنيترب 

 خاص تمركز دارد( يها

 

 در اواستارنت بهالزامات تجرها و  يازمندين 2-3-3

 از دارد؟(ي  نيچه مقدار از موارد ذ به ود،  دها حرفه  ماري      يانجام ا يبرا يا ر  خص) يموزآ و مهارت بهتجر 

o از دارد؟(يمرتبط با كار ن بهچه مقدار تجر به) مرتبط با كار بهتجر 

o يموزش كالسآ ) در م   كار اه يموزآ چه مقدار مهارت بها در كار اه )يدر م   كارخانه  يموزآ مهارت 

 ازمند است؟(يا حرفه ني      يافته( جهت  اغ   دن در ايسازمان 

o از دارد؟(يا حرفه ني      ي  ا ت ال در ايح يموزآ چه مقدار از مهارت بهدمت )كار( )  خيح يموزآ مهارت 

o  (      چقدر است؟يانجام ا يبرا يموزآ مدت زمان كار)يموزآ كار 

 
 ا كسب ييرياد يافته كه ي توسعه يها تيظرف يبرا يورود يها يازمندي)ن يورود يها يازمندين– يهپا يها مهارت

 كند؟( يا ميتر دانش را مه عيسر

o  و كار ياز برايمورد ن يا نهيم زميها و م اه سازه يبرا يورود يها يازمندي)ن يورود يها يازمندين-ام تو 

 تر( عيمختلف وس يها شتر در حوزهيخاص ب يها كسب مهارت

 ارا رافو پ يدرک مطلب جمالت نو تار يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -درک مطلب 

 كار( بهها در اسناد مربوط 

 كه  يزين چآ به وش دادن مناسب  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين - وش دادن فعال

 كنند(  يكه درخواست م يند و سواالتي و ي ران ميد

  كه  ييها  ران در نو تهيثر با دارتباط مؤ يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -نو ت

 مخا ب است( ينيازهاان ر يب
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 ام (يانتقال پ ي ران برايص بت با د يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ص بت كردن 

 ح  مسائ  ( يات براياضياز ر دهاست ا يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -اتياضير 

  در ح  مسائ ( ي لم يها كار بردن روشبه  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين – لوم 

 
o ع دانش و مهارت در يكه در كسب سر ييهايه رو يبرا يورود يها يازمندي)ن يورود يها يازمندين-نديفرا

 (سهيم هستند  ونا ون يحوزه ها

 ييتع ي  براياز منطق و ت ل دهاست ا يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –يت کر انتقاد  

 مختلف( ده ايکرينقاط قوت و ضعف در رو

 د جهت فهم يا ا ال ات جديكار با مواد  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -فعال يرياد ي

 و داللت( يمعن

 چند انه  ده ايکريرو يريكار به  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –يرياد ييراهبردها

 د(يجد يزهايچ يرياد يا يس يهن ام تدر

 (يزيا انجام چي يرياد ي يچ ون  يابيارز يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -شيپا 

 
 توسعه يها تيظرف يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –يبخش و  يحرفه ا  يب يت هايو فعال ها مهارت 

 افتد( يكه در مشاغ  ات اق م ييها تيدر  ملکرد فعال ده  كننيافته تسهي

o (اهداف به يابي ران جهت دستيكار با د يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –ياجتما  يها مهارت 

  ران يد يها العم   اه  دن از  کسآ يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –يدرک اجتما 

 ها( ن واكنشآ ييچرا و

  يها تيها در رابطه با فعال تيم فعاليتنظ يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –يهماهن 

 افراد(  ريد

 صورت مت اوت(به ز ها يچ بهک  دن ينزد يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -بيترغ 

 ر و بر رف يجمع كردن افراد كنار همد يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -مذاكره 

 (نمودن اختالفات

  انجام كارها( يچ ون  ي ران برايموزش دآ يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -موزشآ 

 ح  راه يفعال برا يجستجو يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -خدمت يجهت  يري 

  ران(يد بهجهت كمک  ييها

o افته ي توسعه يها تيظرف يبرا يورود يها يازمندي) نيورود يها يازمندين – دهيچيح  مسئله پ يها مهارت

 (دهيچيو پ يواقع يط كاريدر م  دهف  يد، بد تعريدر ح  مسائ  جد دهجهت است ا

  له(ت مسئي  ماهييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -لهنمودن مسئمشخص 

 دا نمودن يپ يدانست  چ ون  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ا ال ات يورآ جمع

 (ي  ا ال ات اساسييا ال ات و تع

 جهت ساختار دادن  ييها دا نمودن راهيپ يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يدهسامان

 كردن قطعات چند انه ا ال ات( يبند ا  بقهي
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 ا ال ات  مجدد يدهسازمان يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –يده   بازسامانيت ل

 مسائ ( يتر برابه يوردن رو آ دستبه جهت 

 متنوع در مسائ ( يها ارائه راه ح  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين – دهيد ايتول 

 (دهيک ايياجرا يبرا ييارائه روش ها يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يزير برنامه 

 ک ي دهاياميپ يابيو ارز  دهمشاه يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -راه ح  يابيارز

 (مجدد يده و جهت دهاد رفته  ي ي  درس هاييتع يله براح  مسئ

 
o جهت  دهافته  ي توسعه يها تيظرف يبرا يورود يها يازمندي)نيورود يها يازمندين-يفن يها رتمها

 ( يفن يها ستميالت و سآ  ي ام  ما  ،اه ح نقصي،تص يم، اپراتوري،تنظي راح

 و الزامات م صول  ينيازها  يت ل يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -اتي   مليت ل

 (يک  راحيجاد يجهت ا

 يزات و فناوريتجه يا ساز اريد يتول يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يفن ي راح 

 (يمشتر ينيازها يسازده ورآ بر يبرا

 زات مورد ي  نوع ابزار و تجهييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -زاتيانتخاب تجه

 ک    (ياز ين

 با توجه  يم كشيالت،سآ  يزات ما ينصب تجه يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -نصب

 مشخصات( به

 جهت  يا انهيرا يها نو ت  برنامه يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يسينو برنامه

 اهداف مختلف(

  ص ت ييتع يبرا يها شيزماآ ياجرا يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -زمودنآ  

 ها(يه افزار و رو نرم زات،ي ملکرد تجه

 به ها،  قر ها،  اخص جي  دهمشاه يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ادهش  مکريپا

 ص ت انجام كارها( يها جهت بررس

 ا يزات يتجه ده ايكنترل  ملکر يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –ش و كنترل يپا

 ها( ستميس

 ت ي يك يابيو ارز  يبازرس يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -م صول يبازرس

 م صوالت(

 ييو تع ي  ن هداريروت ياجرا يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -زاتيتجه ين هدار  

 از(يمورد ن ير و ن هداريزمان و نوع تعم

  يري  ميخطا و تصمک يجاد ي  اي  دالييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يابي بي 

 رد(يد انجام پذيكه با يدر مورد كار

   دهها با است ا ستميالت، سآ  ير ما يتعم يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -بيرفع 

 از ابزارها(
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o دهافته مورد است اي توسعه يها تيظرف يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ها ستميس يها مهارت 

 (يفن-ياجتما  يها ستميبود سبهش و يدر فهم،پا

 ک ي ملکرد  يک تصور از چ ون يجاد يا يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -نشيب

 ل(آ دهيط ايستم در  رايس

 رات مهم ات اق يي  زمان ت ييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ها ستميدرک س

 ها( نآ ا احتمال وقوعيستم يدر س دهافتا

 ت مدبلند پيامد هاي   ييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يمتوال پيامد هاي   ييتع

 ها( اتيرات در  ملييت 

 ر ييد ت يكه با ييزهاي  چييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يدي   ل  كلييتع

 كنند تا اهداف حاص   ردد(

 نهيا و هزدهسو به يده وزن يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يري  ميو تصم يداور 

 ک  م  ممک (يها از 

  متعدد  يها  اخص دهمشاه يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين –ستم يس يابيارز

 ها( نآ وردن دقتآ حساب بهها و  ستمي ملکرد س

o در  دهافته جهت است اي توسعه يها تيظرف يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -عيت منايريمد

 ثر( ور مؤبه ص منابع يتخص

 ران(يت زمان خود و ديريمد يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ت زمانيريمد  

 خرج پول  ي  ن وه چ ون ييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -يت منابع ماليريمد

 ها( نهيو حساب هز

 مناسب از  دهاست ا ده  و مشاهييتع يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ت مواديريمد

 ک كار(ياز جهت انجام يسات و مواد مورد نيسزات، تأيتجه

 ت افراد هن ام يزش، توسعه، هدايان  يبرا يورود يازمندي)ن يورود يها يازمندين -ت پرسن يريمد

 انجام كار( ي  افراد برايتربه  ييكار و تع

 
  با د.  يم يخاص يها مهارت يكه  اغ  دارا  يا دهنده نشان ييا طا يها نام ها، مجوزها و ثبت نامهيمجوزها ) واه

 با د( يز ميازمند مدارک نيژانس نآ اي  مدارک، و سازمان يا به يابيدست ي  مورد  ام  الزامات برايا

o انجام كار الزم است.  يمدرک و ثبت برا نامه،يک  واهياز)حداق  ينام مورد ن ها و ثبت نامهيمدارک،  واه

 است.( دهاز فهرست  ينامه و مدارک مورد ني واه

o نامه و يوردن  واهآ بدست ي ر الزامات براي،امت ان، و ديموزآ موزش، مهارتآ نامه خاص)يمدارک و  واه

 از جهت انجام    (يمورد ن مدرک

 ازمند  ذراندن ي      نيا يجهت اجرانامه الزم يوردن  واهآ دستبه )يو كار ناس يمدرک كاردان

 (يا كارداني ينمونه مدرک كار ناس يبا د. برا يم يدوره كاردان

 ازمند ي      نينامه الزم جهت انجام ايوردن  واهآ دستبه ار د و باالتر ) يمدرک كار ناس

 با د( يم يا دكتريار د  ي ذراندن دوره كار ناس
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 مهارت يها ازمند دورهيكار ن ينامه الزم جهت اجراياهوردن  وآ دستبه   كار)يح يموزآ مهارت 

 (.با د يم يت ت سرپرست يموز آ يها  ر دورهيپ و دينترنشي، ايموزآ   كاري  كار از قبيح يموزآ

 (يک امت ان است. برايازمند  ذراندن يكار ن ينامه الزم جهت اجرايوردن  واهآ دستبه امت ان 

 (ي ملکردا ي ي، كتبي  اه يابينمونه ارز 

 ر يت مرجع از ديا چند  خصيک يازمند ينامه انجام     ني واه به يابيا خاص مرجع)جهت دست 

 با د( يافراد م

o ک ييازمندي      نيا يها در اجرا نامهيموزش اضافه )ن هدا ت مدارک و  واهآ و يموزآ مهارت

 است( يكار "درس"دوره

o جهت  يا مدرک خاصينامه يازمند  واهيها ن ژانسآ ايها  مانژانس)سازآ سازمان و يها يازمنديالزامات و ن

 با ند( يانجام     م

 يانجام ا يبرا ينامه خاصيازمند دا ت   واهين يا مليي  م لي)قوانيقانون يها يازمندين      

 هستند( 

 يانجام ا ينام خاص برا ا ثبتيها، مدارک و  نامهيارمند  واهيان نيكارفرما)كارفرما يها يازمندين  

     هستند(

 ازمند مدرک ين يا ا انجم  حرفهيا صنف ي يهک ات ادي)يا حرفه يها ها، اصناف و انجم يه ات اد

 ا حرفه هستند(ي      يجهت انجام ا يخاص

 

 در اواستارنتحرفه  يها يازمندين 2-3-1

 د(ده يم يز روي ر مشاغ  نيكه در د ي  ل يرفتارها يافته )انواع  مومي ميتعم يكار يها تيفعال 

o ند(يآ از انجام     بدستيها مورد نده  ات)كجا و چ ونه ا ال ات و داورود ا ال 

 ند(يآ ي      بدست ميچ ونه ا ال ات مرتبط با اافت ا ال ات مرتبط با     )يجستجو و در 

 ر منابع مناسب(ياز د دهمآ دستبه افت و ا ال ات ي،دردهوردن ا ال ات)مشاهآ بدست  

 يط برايا م يا دها ال ات از منابع، رخدا ينيش و بازبيرامون)پايمنابع و پا، دهنيآ ش فريپا 

 له(ص مسئيا تشخييابيارز

  ر  وند(يانجام     ت س ي  ا ال ات مرتبط با     )چ ونه ا ال ات براييو تع يابيارز 

 ها و  ص ت اوتي ، تشخيا ال ات، تخم ييا ) ناسادهها و رخدا تياء، فعاليا  يي ناسا

 ا و ا راف(دهرات در رخداييت  ييها، و  ناسا  باهت

 خطا ي  دالييتع يها، مواد برا سازه زات،يتجه يها و مواد )بازرس زات، سازهيتجه يبازرس  

 وب(يا  ي ر مسائ  يا دي

 ها و  فاصله ها،   اندازهيا ا ال ات )تخميا دهر م صوالت، رخدايپذ تيّ  خواص كميتخم

 (يكار يها تيانجام فعال ياز برايمنابع و مواد مورد ن نه،ي  زمان، هزييها؛ تع تيّكم

 
o ورانه با ا ال ات آ و نو يري  ميله، پردازش،تصمح  مسئ،يزير برنامه يها تي)چه فعال يذهن ده اينيآ فر

  ردد؟ يمرتبط با كار انجام م



64 

 ردد؟( ي      پردازش ميها )چ ونه ا ال ات در اده پردازش ا ال ات و دا  

 ا افراد(ياءيت ا ي يا كيت يارزش، اهم يابي، خدمات و افراد )ارزءايا ت ي يدر مورد ك يداور 

 ص ه ،يزي،مميبند جدول ،به،م اسيبند دسته ،ي،رمز ذاريورآ پردازش ا ال ات )جمع 

 ها(ده ا دايا ال ات  ي ذار

 يا  ييتع يبرا ياز ا ال ات مناسب و قضاوت  خص دها)است اده  تطابق با استاندارييتع  

 ا ، قانون و مقررات تطابق دارد(دهتاندارا رخداد با اسيند يک فرايكه 

 ا ال ات  يهتجز يا ال ات برا يق اصلي ،حقاي  اصول،دالييها)تعده ا داي  ا ال ات يت ل

 جدا انه( يها قسمت به

 ود؟( د ح  ي      بايدر ا يد  رفته  ود و چه مسائليبا ييها ميچه تصم) يري  مياستدالل و تصم 

 ا ه ح    راهيتربهانتخاب  يج براينتا يابي  ا ال ات، ارزيو ح  مسائ  )ت ل يري  ميتصم

 و ح  مسائ (

 ا يها،  ستميها،روابط، س دهيد،ايجد ده ايجاد كاربريا اي،يت کر خالق)توسعه،  راح

 م صوالت همراه با مشاركت هنرمندانه( 

  كار بردن به و  يروز ن ه دا ت  ا ال ات فن بهاز ا ال ات مناسب ) دهو است ا يرسانروزبه

 ا حرفه(يد در     يا ال ات جد

 دن يرس يها برا تيا و فعالده  راهبرييمدت و تعجاد اهداف بلنديا)اده  اهداف و راهبريتدو

 ها( نآ به

 ران(يهمراه كار دبه ها  تيها، فعال برنامه ا،دهرخدا يها )زمانبند تيها و فعالكار يزمانبند  

 يبرا يزير اهداف مشخص و برنامه  ييكارها )تع يده تيلووو ا يزير برنامه ،يدهسازمان 

   كارتان(يها و تکم تيلووا

o د،  ون يا اپراتوري د كنترليبا ييزات و خودروهاي ود،چه تجه يانجام م يکيزيف يها تيكار )چه فعال يخروج

  ردد(  يد تکميكار با ي نوان خروج به يفن دهيچيپ يها تيچه فعال

 از يانجام     ن ياز بدن و دست برا دهبا است ا ييها تيچه فعال) يو دست يکيزيف يها تيانجام فعال

 است؟(

 از  يا  ور قاب  مالحظهبه كه  يکيزيف يها تي)انجام فعالي موم يکيزيف يها تيانجام فعال

تعادل، راه رفت ،   باال رفت ،بلند كردن، ي ود. از قب يم دها ك  بدن است ايها و پاها  دست

 مواد( يخم  دن و جابجائ

 و حركت  يده تي،نصب، موقعيجابجائ ياز دست و بازو برا دهاء )است ايو حركت ا  ييجابجا

 زها(يچ يمواد و دستکار

  م يت مستقيا فعالي يكنترل يها زمياز مکان دها)است ادهنيآ ها و فر  يكنترل نمودن ما

 ((يه  نقليوسا انه وير از رايا )غدهنيا فرايالت آ  يكار با ما  يبرا يبدن

 يوسا يا رانند يت كردن يراندن، مانور دادن، هدازه)يمکان يه  نقليكار با خودروها و وسا  

 ما(يمسافر، هواپ يدارا ي تراک، خودروهاي  ليزه از قبيزات مکانيو تجه يهنقل
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 يحركات برا ياز هماهن  دهبا است ا يا ماهرانه يها تي)چه فعال يو فن دهيچيپ يها تيانجام فعال 

 از است؟(يانجام     ن

 افزار(  افزار و نرم ) ام  سخت يها انهيرا يها ستميا سيانه ياز را دهانه )است ايتعام  با را

 (يا پروسه ا ال اتي دهجاد توابع، ورود داي، ايسينوافزار ، نرميسينو برنامه يبرا

 فراهم نمودن زات )ي،قطعات و تجهيفن  يمشخص نمودن وسا م،يو ترس يكش نقشه

 ران كه چ ونه قطعات، يد بهها جهت   ت   نقشه ،يئجز يها مستندات، دستورالعم 

  وند( يم دهو است ا يبود، ن هداربهد،ساخته،مونتاژ،يها تول ا سازهي  يزات، وسايتجه

 يش ما يزماآ م وير،تنظيس،تعمي)سرويکيمکان يها ستميس ير و ن هداريتعم  

در درجه اول كار  يکياصول مکان يهزات كه بر پايمت رک و تجه يها  ، قسمتيالت،وساآ

 ((کيكنند )نه الکترون يم

 ش يزماآ ق ويم دقيم، تنظير،تنظيس،تعمي)سرويکيالکترون يها ستميس ير و ن هداريتعم

در درجه  يکياصول الکترون يهزات كه بر پايمت رک و تجه يها  ، قسمتيالت،وساآ  يما 

 (ک(يكنند )نه مکان ياول كار م

 صورت  بها ال ات  يره و ن هداري،ضبط،ذخيسيو ضبط ا ال ات )ورود، رونو يمستند ساز

 (يسي م نا يکيا الکترونيمکتوب 

 
o رد؟(ي  يصورت م يسرپرست يها تيا فعالي ران يبا د ي      چه تعامالتي ران )هن ام انجام ايتعام  با د 

   ر افراد وجود دارد؟(يبا د ي      چه تعامالتي)هن ام انجام اارتباط و تعام  

 ه ك  يمنظور ا به ران يد يا ترجمه برايح ي ران)توضيد يا ال ات برا ير نمودن معنايت س

  وند( دهتوانند است ا يدارند و چ ونه م ييا ال ات چه معنا

 ستان،همکاران و سرپر بهر دستان)ارائه ا ال ات يارتباط با سرپرستان،همکاران و ز

 (ا  خصاًي يکيدستان با تل  ، نو ته، پست الکترونريز

 بهسازمان  يمعرف يارتباط با افراد خارج از سازمان )ارتباط با افراد خارج از سازمان برا 

 ،نو تهي، تل نيصورت  خصبه تواند  ي  ا ال ات مي ر مراجع.ايان،مردم، دولت و ديمشتر

 و ... با د(

 ن در آ  ران و ح ظير با دمي آو ه دهسازن يجاد روابط كاري)ا ي  فردين هدا ت روابط ب

  ول زمان(

 ا يو  ياحساس يباني،پشتي،توجه پز کي خص يها ائه كمک ران)اريكمک و مراقبت از د

 ماران(يان، همکاران و بيها از مشتر  ر مراقبتيد

  ا ير در ذه  ييت  ايد م صوالت يخر ي ران براي ران)متقا د كردن دير بر ديثا تأيفروش

 تشان(يفعال

 ها،ح   رونشاندن مشاجرهات، في کا به يد ي ران )رسيح  تعارضات و مذاكره با د

  ران(ي ر با ديوه دي  بها مذاكرات يها  يتيتعارضات و نارضا
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  موضوع يم با  موم. ايا سروكار مستقيمردم  يم با مردم )انجام كار برايا كار مستقيانجام  

 با د( يا مهمانان مييرش مشتريها،پذ ها، فرو  اه ان در رستورانيشترم به ام  خدمت 

  م ي  تنظياز قب ردستانيز به ييت،راهنمايت و مشاوره )ارائه مشاوره،هدايريجادمدي،ايهماهن

واع  ر انيا ديت ويت،تربي ران، هدايد يا توسعه ينيازها  ييش  ملکرد. تعيو پا يكار ياستانداردها

 ا مهارت(يبود دانش به يها برا كمک

  يمنظور تکم به ران يک  روه  دن جهت كار با دي ران) ضو يت ديكار و فعال يهماهن  

 كارها(

 م(يت يا ضا انيمدر  يمتقاب ، احترام و همکار يسازق و ا تمادي)تشو يساز ميتوسعه و ت 

 يها جاد برنامهي ران،ايد يموز آ ينيازها  يي ران)تعيد بهموزش آ و يموزآ مهارت 

  ران(يم ديس و تعليو تدر يرسم يموزآ و مهارت يموز آ

 م يتنظ ردستان  ام يز بهت يو هدا يي ران)ارائه راهنمايزش ديو ان  ييت،راهنمايهدا

 ن.(آ شي ملکرد، و پا ياستانداردها

 ها  نآ تيها، ترب نآ تي ران و تربيد يا توسعه ينيازها  ييتع ران )يشرفت ديت و پيترب

 ش مهارت و دانش(يكمک جهت افزا ر انواع يو د

 ا موضو ات يت يريمد يبرا يت كار ناسي ران )ارائه مشاوره و نص يارائه مشاوره و اندرز د

 ا(دهنيآ ا فريها  ستمي، مرتبط با سيفن

 
 جهت انجام  ييت اجرايري  پرسن  و مديش،تشکيكنترل،پا يبرا يها تي)چه فعالييت اجرايريمد

 ازمند است؟(ي    ن

  ده پرون ي  ن هداريروز از قب بهروز  يتيريمد ي)انجام كارها يتيريمد يها تيفعالانجام

 (يادار ي، كارهايا ال ات يها

 انتخاب، قرارداد، و ارتقاء بهاستخدام، مصاح) يسازمان ده ايص پرسن  در واحيتخص،

   در سازمان(ي اغل

 خرج پول( يش و كنترل منابع و بررسيمنابع )پا ش و كنترليپا 

 
 ذارد( ير ميانجام كارها توسط افراد تاث ي)مشخصات سازمان كه بر چ ون  يبافت سازمان  

o سازمان و يساختارالت يجهت استقرار تشک يک ساختار سازمانييستم كاريسريک زي) يمشخصات ساختار 

 ( يمنابع انسان يها ستميس ياجرا

 يساختار سازمان 
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 حرفه يم هوم ي راح يال و 2-1

ستتاخفار  يو طراح يا ، توستتعه حرفهيمل يا ت حرفهياستتاس نظام صتتالححرفه بر يحرفه شتتامل طراح يماهوم يطراح

 باشد. يم يا حرفه يسفگياسفاندارد شا ييمحفوا

 يک  روه بزرگ   ليدر  يمل يا ت حرفهياساس نظام صالححرفه بر يند  راحيآفر -2-1-9

 از ل اظ سطح و تنوع يک  روه   ليدر  ي  ل نيازسنجيفهرست حرف استخراج در مرحله  يبررس -

 (ينظام هشت سط  يشنهاديدر سطوح مختلف )پ يمل يا ت حرفهينظام صالح يها  اخص يبررس -

 ت حرفهياساس نظام صالحها بر ف حرفهيو باز تعر ي  ل نيازسنجيمرحله  بهق حرف مربوط يب و تل ي، تركيهتجز -

 يمل يا

 يمل يا ت حرفهياساس نظام صالحها بر حرفه يكد  ذار -

 يک  روه   ليدر  يمل يا ت حرفهيدر نظام صالح يا ند توسعه حرفهيآ فر 2-1-2

 جاد فرصتيمهارت، ا ، حجم دانش وي مود، يافق پذيري   ت رکياز قب) يا توسعه حرفه يها    اخصييتع -

 با بازار كار و ...( ي، تطابق نسبي  ل يها

 و ...( ينوع، م تو به)با توجه  يک  روه   ليها در  حرفه ير توسعه براي  مسييتع -

ه مانيپ ي  نمون برگ در انتهاي   ده ايتکم -(ي روه بزرگ   ل ي)ساختار توسعه حرفه ا 9-2  نمون برگ يتکم -

 آورده  ده است.

 حرفه يست ياستاندارد  ا ييساختار م توا ي راح 2-1-3

ستتاخفار  يدر طراح  يت حرفه ايو صتتالح يبا توجه به قانون برنامه پنجم توستتعه کشتتور، نظر خبرگان ، توستتعه حرفه ا

گر پژوهشگردد.  يمشخص م يک مدل ماهومياساس اسفاندارد بر يمحفوا يحرفه، اجزاء اصل يسفگياسفاندارد شا ييمحفوا

 دهننن کييک حرفه تعي بهنگر  و کل يسفمين نگاه ست آ که در يمدلگر کشتورها،  يتوجه به موارد ذکر شتده و تجارب د با 

ارائه شده  5-2 شتکل صتورت  به حرفه  يطراحمدل محفوايي . کند يشتنهاد م يپ ک حرفه استت ي ياجزاء و ارتباطات درون

ج ين مدل و نفايخواهد بود. بر اساس ا يزيند برنامه رينمون برگ ها در مراحل گوناگون فرآ ين مدل اساس طراحياست. ا

 آورده شده است. 4-2به در جدول  ير فنيغ يها يسفگي( شا1390در سال  يليانجام گرففه )توسط اسمع يپژوهش ها

 
 يت حرفه ايدر چارچوب صالح حرفهک ياجزاء  يدر  راحمدل م توايي  5-2 ک  

ويژ ي هاي  اغ   

توانائي ها

 اليق حرفه اي

ارزش هاي كاري

سبک هاي كاري

نيازمندي هاي  اغ 

 ايست ي هاي غير فني

 ايست ي هاي فني

ن رش-مهارت-دانش

نيازمندي ها و الزامات تجربه

تجارب و مهارت آموزي

بر اساس صالحيت حرفه اي ملي

ها واهينامه  -نياز مندي هاي ورودي

نيازمندي هاي حرفه

هاي فعاليت -حرف مرتبط -توسعه حرفه اي
كاري تعميم يافته

فعاليت هاي  كاري مشروح

كاربافت -سازمانيبافت 

يژ ي هاي نيروي كارو

بازار كارا ال ات  -بخش هاي اقتصادي مرتبط

حرفه اي   ليدورنماي  -آمايش سرزمي 

 ال ات خاص حرفها

سطح صالحيت حرفه -توصيف حرفه اي

استاندارد  ملکرد -و كارها

ابزارها و فناوري

مبفني بر شاغل

حرفه/مبفني بر ش ل

ي
ه ا

رف
 ح

ن
بي

ص
خا

ه 
رف
ح
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 آنها يو كد ذار ير فنيغ يها يست ي ا 1-2جدول 

 ير فنيغ يها يست ي ا يكل يها يست ي ا

ت کر  يها يست ي ا
(N1) 

 اسفدالل
(N11) 

 يريگ ميتصم

(N12) 
 لهحل مسئ

(N13) 
 يتاکر انفقاد

(N14) 
 تاکر خالق

(N15) 
 

 

 يستمين رش س

(N2) 

داشفن درک درست از 

 سيسفم سازماني

(N21) 

 دهتنظيم و اصالح عملکر

 سيسفم اي

(N22) 

 ده ايبود عملکربه

 سيسفم

(N23) 

   
 

م العمر و اماد يرياد ي

 (N3)كسب ا ال ات

 وري و گردآ جمع

 (N31)وري اطالعاتآ

ي ده سازمان

 (N32)اطالعات
 (N33)تاسير اطالعات

کاربرد فناوري 

 (N34)اطالعات
 (N35)يادگيري

توسعه 

شايسفگي و 

 (N36)دانش

  يمسفند ساز
(N37) 

 (N4)كاربرد فناوري

کارگيري به انفخاب و 

هاي  فناوري

 (N41)مناسب

هاي  کارگيري فناوري به

 (N42)مناسب

هاي  نگهداري فناوري

کارگرففه به 

 (N43)دهش

   

 

ثر و كار ارتباط مؤ

 (N5)يتيم

 اجفماعي بودن

 مردمي بودن()
(N51) 

 مهارت گوش کردن

 (N52)خوب شنيدن()

 نقش در تيم

(N53) 

شرکت در اجفماعات 

 ها وفعاليت

(N54) 

نمايش قدرت 

 رهبري افراد

(N55) 

احفرام گذاشفن 

هاي  برارزش

 (N56)ديگران

موزش آ 

N57)ديگران

) 

 مذاکره
(N58) 

 مديريت

(N6) 
 خودمديريفي

(N61) 

 مديريت کارها و پروژه

 ((N62ها
 کيايتمديريت 

(N63) 

 مديريت زمان

N64)) 

مديريت منابع 

 (N65مالي

مديريت مواد 

N66وتجهيزات

)) 

مديريت منابع 

 (N67)انساني
 

 اي اخالق حرفه

(N7) 

 تعالي فردي 

(N71) 

 پذيري مسئوليت

(N72) 
 يدرسفکار

(N73) 
   

 

       (N81) فرينيآ کار (N8)فرينيآ كار

 ياضيو ر بهم اس
(N9) 

و  بهمحاس

 (N92)ياضير
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 دي روه تول -يدر  روه بزرگ   ل ي   ده ساختار توسعه حرفه ايتکم  9-2نمون برگ 
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  روه مواد -يدر  روه بزرگ   ل يا    ده ساختار توسعه حرفهيتکم  9-2نمون برگ 
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 استاندارد  ايست ي حرفه  يتدو

Occupational Competency Standard Development 
 

 

 
 

 

 حرهف لي :تحل ومس پيماهن مرحله 
 

Module 3: Occupational Analysis 

 

 

 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه



46 

 ف:يم و تعاريم اه 3-9

 حرفهيت ل  - Occupational Analysis 

ل ين تحلياست ، اول «يت علميريمد»( که واضع 1911لور )يک تيل ش ل شروع شد. فردريبا تحل يموزشي آاسفانداردهان يتدو

ند يفرا و يبا انعطاف کم سازمان دهد انبويتول يفرايندها يل کارهاين روش مناسب تحليکه ا ينجائآ را انجام داد.از يرسم يش ل

ت دفعا بهن است که مشاغل و کارها آ لين تحليشد. هدف از ا دهکار بر به يصنعف يدر کشورها يمدت طوالن بهد است، يتول

رغم يعل .ديآ يدست م بهن آ مدآ درموزش هر ش ل وآ در مورد يب اطالعاتين ترتيا بهد. يآ دست بهن آ شوند تا اجزاء يهتجز

ه شود ک يم دهکار بر به يمنظور خاص بهها و  از بخش ين روش هنوز در برخيا ،رل ش ل و کاينه تحليدر زم ياديرات بنييت 

 يپرسشنامه و ... م، بهمصاح ،دهمشاه ن روش معموالًياطالعات در ا يورآ جمع.شود يت ميريو مد يخدمات يها حرفهشامل 

 باشد.

 
 حرفهيت ل يها کيانواع تکن   

 به اخفصار آورده شده است. 1-3ل حرفه وجو دارد که در جدول يتحل يبرا يک ها و فنون مفنوعيتکن
   حرفهيت ل يک هايفنون و تکن 9-3جدول 

 حاتيتوض کينام تکن

دانش و مستندات 

 سازماني

اين تکنيک معموالً توسط مشفوران خارج از سازمان و همکاري افراد داخلي صورت مي 

گيرد . در اين تکنيک بيشفر بر دانش اشخاص درون سازمان صورت مي گيرد. سؤال اصلي 

 تمرکز دارد. « چه بايد باشد»و « چه هست»در اين تکنيک بر 

 دهتکنيک مشاه
باشد. سؤاالت اصلي عبارت است از کارهاي به صورت مشاهده غيررسمي يا رسمي مي 

 يکسان، زمان انجام کار، کارهاي گروهي.

 مصاحبه به صورت رسمي، غيررسمي، ساخت ياففه و نا بدون ساخفار است بهتکنيک مصاح

 ، دلاييتجزيه و تحليل داده هاي ش ل -شامل روش هاي پرسشنامه عمومي،  تکنيک پرسشنامه:

 يند  روهيآ تکنيک فر

 شامل روش هاي:

 بارش م زي-

 گروه اسمي-

 ديکوم -

 ديکوم ماهومي -

 تحليل کارکردي -

 تجزيه و تحليل ميدان نيرو  -

 کنارانس پژوهشي -

 روش آمود-

 يد يآ يروش اس س-
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 يمل يا ت حرفهيف، كارها و سطح صالحيرابطه وظا 

 يبيتواند ترک يل شده است. س ل ميتشک يمل يات حرفه يا دو سطح صالحيک ياه و کار در ين وظيک واحد حرفه از چندي

ارائه  يت مليک واحد حرفه به حرفه در سطح صالحيل ياز تبد يريتصو 1-3چند حرفه باشد. در شکل  يا حفيک ياز کارها در 

 شده است.

 
 ف و كارهايو وظا يت ملي  حرفه در صالحياز تبد يريتصو 9-3 ک  

 9کوميد 

ه ن برناميند تدويآ ن گام در فرياست اما در عمل تنها شامل اول دهدرست ش «ين برنامه درسيتدو»از حروف اول عبارت  کوميد

رف ل حيتحل و يهن تجزآ ياصل يکاربرد هااز  يکي يول کوم در حال حاضر مفنوع است.يد يکاربرد هاباشد.  يم يا حرفه يدرس

. (1994 –)نورتون  است يل ش ليکامالً مفااوت از تحل يا ل حرفهيتحل به کوميدکرد يروباشد.  ي( ميوه قبليو مشاغل )نه با ش

 يلفلساه اص شود. يگافگو م يگروه دهت شيصورت هدا بهم ش ل، با کارگران مفخصص يمسفق دهمشاه يجا بهن روش يدر ا

 ست که :ا نيکوم ايد
 ف كنند.يتوانند     خود را توص يم يتر از هر كسبه ان هر حرفه و     خبر -

  ود. يله خبر ان انجام ميوسبه كه  ييق كارهايف دقيا حرفه  بارتست از تعريف هر     يتعر يراه موثر برا -

 از است.يمورد ن يانجام هر كار مقدار دانش، مهارت و ن رش خاص يبرا -

 که عبارتند از دانش و مهارت انجام کار است ييتوانا يمجزا يي، شامل شناسايا خاص حرفه يعالوه بر کارها کوميدند يآ فر 

زات مورد يابزار و تجهو  ينده ش ليآ يريجهت گ( يفرد انيم يها و مهارت يفرد يها يژگيکارگر )و يرففارها ،يکل يها

 هداففه و در حال توسعه اسفااي توسعه ياز کشورها يارين روش در بسيهسفند. از ا يدرس يزير ن کارها محور برنامهيا دهاسفاا

                                                      

 
1 -DACUM-Development a Curriculm 

D10 T10.01 T10.02 T10.03 T10.04 T10.05 T10.06 D10 T10.01 T10.02 T10.03 T10.04 T10.05 T10.06 T10.07 T10.08 سطح 6

D09 T09.01 T09.02 T09.03 T09.04 T09.05 T09.06 D09 T09.01 T09.02 T09.03 T09.04 T09.05 T09.06 T09.07

D08 T08.01 T08.02 T08.03 T08.04 T08.05 T08.06 T08.07 T08.08 D08 T08.01 T08.02 T08.03 T08.04 T08.05 T08.06 T08.07 T08.08

D07 T07.01 T07.02 T07.03 T07.04 T07.05 T07.06 T07.07 D07 T07.01 T07.02 T07.03 T07.04 T07.05 T07.06 T07.07 T07.08

D06 T06.01 T06.02 T06.03 T06.04 T06.05 T06.06 D06 T06.01 T06.02 T06.03 T06.04 T06.05 T06.06

D05 T05.01 T05.02 T05.03 T05.04 T05.05 D05 T05.01 T05.02 T05.03 T05.04 T05.05

D04 T04.01 T04.02 T04.03 T04.04 T04.05 T04.06 T04.07 D04 T04.01 T04.02 T04.03 T04.04 T04.05 T04.06 T04.07

D03 T03.01 T03.02 T03.03 T03.04 T03.05 T03.06 T03.07 D03 T03.01 T03.02 T03.03 T03.04 T03.05 T03.06 T03.07 T03.08 سطح 5

D02 T02.01 T02.02 T02.03 T02.04 T02.05 T02.06 T02.07 D02 T02.01 T02.02 T02.03 T02.04 T02.05 T02.06 T02.07 T02.08

D01 T01.01 T02.02 T03.03 T04.04 T05.05 T06.06 T07.07 D01 T01.01 T02.02 T03.03 T04.04 T05.05 T06.06 T07.07 T08.08 سطح 4

استاندار حرفه ای 2 استاندار حرفه ای 3

D10 T10.01 T10.02 T10.03 T10.04 T10.05 T10.06 سطح 3

D09 T09.01 T09.02 T09.03 T09.04 T09.05 T09.06 T09.07 T09.08

D08 T08.01 T08.02 T08.03 T08.04 T08.05 T08.06 T08.07 T08.08

D07 T07.01 T07.02 T07.03 T07.04 T07.05 T07.06 T07.07 T07.08

D06 T06.01 T06.02 T06.03 T06.04 T06.05 T06.06 T06.07 T06.08

D05 T05.01 T05.02 T05.03 T05.04 T05.05 T05.06

D04 T04.01 T04.02 T04.03 T04.04 T04.05 T04.06 T04.07 T04.08 سطح 2

D03 T03.01 T03.02 T03.03 T03.04 T03.05 T03.06 T03.07 T03.08

D02 T02.01 T02.02 T02.03 T02.04 T02.05 T02.06 T02.07 T02.08

D01 T01.01 T02.02 T03.03 T04.04 T05.05 T06.06 T07.07 T08.08 سطح 1

وظايف استاندار حرفه ای 1 )کد 4 رقمی( کد 8 رقمی- کار
شغل )کد 6 رقمی(
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ک ي يف و کارهايکوم است که وظايند چارت ديآ فر يل حرفه و ش ل است. خروجيتحل يک روش نظامند برايکوم يد. شود يم

از جدول  يا نمونه 2-3در شکل است. "باال بهن ييپا"ک روش يکوم يکرد ديرو يطور کلبه . گردد يا ش ل مشخص ميحرفه 

 است: دهش دهکوم نشان دايد

 
 نمونه اي از ت لي  حرفه )جدول ديکوم( 2-3 ک  

 
 9ي   ملکرديت ل 

رفه در ک حيياهداف اصل يين شناساآ . بلکه هدفستين يا ل حرفهيتحل يبرا يق کلمه روشيدق يمعنا به يل عملکرديتحل

ر ه يفرع يها شاخه ين کار برروين حرفه است . س س اآ يعملکرد اصل ييباشد که شامل شناسا يم يش ل دهعم يها بخش

قرار  هدکه در انگلسفان مورد اسفاا گونه اي به يل عملکرديد. تحليآ دست به يمرتب ومنطق ييشود تا الگو يبخش انجام م

 کيکنند، هر  ين شرکت مآ ا دردهان اسفانداريموارد مشفر يران و در برخيموزان، مدآ که هنر است يا مشاوره ينديگرففه فرا

ن يدر چند يل عملکرديها مشخص شوند. روش تحل نآ يخواهند شد تا الزامات عملکرد يک بررسي بهک يها  ن مدلياز ا

 شود.  ياجرا م يجنوب يکايمرآ در يشيزماآ صورت بهز ياست و در حال حاضر ن دهه اجرا شانيمو خاور ييکشور اروپا

 

                                                      

 
1 - Functional Analysi 
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 مختلف هاي دکريرو يها تيا و م دوديمزا 

 د در مورديهر روش نبا يها يخروج ين قبل از بررسيباشد، بنابرا يخاص خود م يها تيمز يفوق دارا يها ک از روشيهر 

 ز توجه کرد. يهر روش ن يط اجرايت منابع و شرايمحدود بهمورد نظر  يها يد عالوه بر خروجين روش قضاوت کرد باآ

 
 (2001-)فرتول ي   ملکرديکوم و ت لي     ، ديسه روش ت لسه يمقا : 

 هدل ش ل مسفلزم مشاهياز روش تحل دهکه اسفاا نياول ا کند. يشکار مآ را يا دهعم يها تااوت ،ذکر شده  سه سه روشيمقا

 ادين روش محفاج منابع زيم داد. اين بخش تعمآ کل بهرا  دهف است تا بعد بفوان موارد مشاهد شيوظا ييمکرر جهت شناسا

 هبمورد نظر باشد.  يد است که حرفه خاصيما يکار تنها در مواردل ش ل و يکه تحل نيباشد . دوم ا يار گران مياست و بس

 يها تيش ل مسئول ايدر انجام کار  يباشد که ناتوان يا ژهيو يا عموميو  يعنوان مثال: حرفه مورد مطالعه در بخش خصوص

 اهروگيداشت و کارگران نبه يها نيتکنس ،يعموم يها شامل خدمات اضطرار ن حرفهيداشفه باشد. ا يرا در پ يبزرگ يقانون

د ي. که مناسب تولگر استيد يها فر از روشبه يل ش لياز روش تحل دهن مشاغل اسفاايباشد که در مورد ا يم ياتم يها

 يها روش يا مشفرک حرفه يها يسفگيو شا ياصل يها مهارت يبرا دهطور که قبالً گافه ش عام هسفند. همان ياسفانداردها

 وجود دارد. يمخفلا
 

 ي   ملکرديو ت لکوم يد سهيمقا 

، مقدار منابع که نيگر دارند اول ايکدي به ييها ن دو روش شباهتياز ايدکه از نظر روش و منابع مورد نده يسه نشان ميمقا

ند کار يفرا يبررو يل عملکرديو تحل کوميدد يکه تاک نيل ش ل است. دوم ايند کمفر از روش تحليتکرار فرا ياز برايمورد ن

 يبرا ييها حل حرفه است(. اگرچه هر دو روش راه يا از جهت انجام منطقيانجام حرفه و  يدگاه از جهت چگونگين دياست)ا

ي اسفانداردها يطراح ين ارتباطات ممکن است براياما ا دارند، يموزآ و مهارت دهانجام ش يها ليج تحليارتباط دادن نفا

ن يياه تعيدر ارتباط با هر وظ دهها( انجام ش يسفگيف و کارها )شايوظاکوم يد روشبخش نباشند. در  تيچندان رضا يموزشآ

 يف ميکند را تعر يت ميها حما نآ که از يفرد يعملکردهاو  ياساس يعملکردها، يل عملکرديکه در تحل يشود در حال يم

 کند. 

در طول  دهشناخفه شاز و مرتبط با حرفه يزات مواد مورد نيند. فهرست ابزار، تجهينما يف ميهر دو روش الزامات اجرا راتعر

ل يات تحلالزم يهشب کوميدرد . روند و نگرش يگ يقرار م دهمورد اسفاا يل عملکرديتحل يدر بخش نقشه عملکرد کوميدکارگاه 

 است.  يعملکرد

صورت  هب يسفگيشا يل عملکرديدارد. در تحل وجود يا دهتااوت عم يل عملکرديو تحل کوميداز نظر  يسفگيدر مورد ماهوم شا

ن ياست. جمع ا دهف شيز تعرين يئجز يکل کارها يمعنا به يسفگين حال، شاياست. در ع دهف شيتعر يف اصليشرح وظا

را  يجينفا تواند يکه ملف کند. بيف را تعريتواند وظا ينم يل عملکرديتحل کند. اما يف ميک حرفه را تعريها  يسفگيشا

 دارند. ياتيح بههدف جن بهدن يرس يکند که برا ييشناسا
ت. کفر اسيش ل / کار نزد يميقد يها ليتحل بهن روش يا يايباال است .از نظر توص بهن يياز پا ح ويروش صر کوميدروش 

است  کوميدر از تمعفبر يل عملکرديج تحليباشد. نفا يم ينيشفر عيو ب ياففه، فني ن، سازمانييپا بهاز باال  يل عملکرديتحل

 باشند.  ينم ينين عآ يها چه روشاگر

ل يتحل د که روشده ينشان م يهشات اوليزماآ جياست اما نفا کوميدتر از  دهيچيپ يل عملکرديکار رففه در تحل به ياسيروش ق

 چند روز فرا گرفت.  يکامالً مفااوت  در ط يط فرهنگيدر شرا يتوان حف يرا م يعملکرد
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 ها در حرفه ها تيو صالح يسطوح مهارت 

شود )مانند  يف ميهر حرفه تعر يسطوح مهارت –ا يوزلند و اسفرالي، نهمانند انگلسفان –يا ل حرفهيتحل يها نظام يدر برخ

کا يمرآ دهاالت مفحيا 1يا و حرفه يموزش فنآ يالفيا وميگر همانند کنسرسيماهر(. در موارد د و کامالً يانيم، سطح يسطح ورود

 يخوب بهبفوانند اهداف هر سطح را  يموزشآ سساتؤن است که ميا يسطوح مهارتف يتعر يشود هدف اصل ين عمل انجام نميا

 .(2001فرتول-در حال توسعه يکشورها يموزشآ و يا حرفه ياسفانداردها يابيف و ارزيچهارچوب تعر) کنند دهورآ بر

 

 2 هيوظ 

ک خوشه ياست از  ياه عنوانيباشد. وظ يا حرفه ميک ش ل يدر  دهانجام ش 3ياز کارها يدر مورد دامنه بزرگ يان کلياه بيوظ

اه يک وظياه دارد. عنوان يوظ 12 يال 4ا حرفه يهر ش ل  رند. معموالًيگ ي( مرتبط با هم که در کنار هم قرار ميف )کارهايتکال

 ا حرفه است.يش ل  بهبدون ارجاع  يمسفقل يمعن يدارا

 
 يكار فيتکل 

 باشد. يمشخص م يخروجامد و يک کار با پين واحد يکوچکفر يف کاريتکل

 
 م در نظر گرففه شود.يا تصميمحصول، خدمات صورت به تواند  يم يف کاريک تکليامد يپ -

 از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  ي، قسمفيف کاريک تکلي - 

 باشد. ينقطه شروع و انفها م يدارا يف کاريک تکلي -

 است. دهو مشاه يريگ قابل اندازه يف کاريک تکلي -

 گر انجام شود.يد يتواند مسفقل از کارها يم يف کاريک تکلي-

 است. 20 يال 6ن ياه بيدر هر وظ يف کاريمعموال تعداد تکال-

 باشد. يم 4ا چند مرحله کاري سه يدارا يف کاريهر تکل-

 رد.يگ يقرار م 125 يال 45 دهدر محدو ا حرفه معموالًيدر هر ش ل  يف کاريتعداد تکال-

 

 يبند ميتواند تقس يسه نوع م بهک حرفه يدر  يف کاريشود. تکل ياد مياز موارد  يز در برخين "كار"با نام  يف کاريتکلاز 

 شود:

 يبر مهارت عمل يمبفن يف کاريتکل -1

 بر دانش يمبفن يف کاريتکل -2

 

ت يباشد. سطوح صالح يکار م 20 يال شامل 6اه ياه و هر وظيوظ 12 يال 4 يسه دارا يک الي يمل يحرفه ا تيسطوح صالح

 يک حرفه ميک ش ل در يکار خواهد بود.  20 يال شامل 6اه ياه و هر وظيوظ 12 يال 4 يز داراين پنج يچهار ال يمل يحرفه ا

                                                      

 
1 -VTECS 

2  - Duty 
3 -Work 
4 -Step 
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چهار  يک الي يسفگيسطح شا يتواند دارا ين هر کار ميد. همچندهپوشش  حرفه را در خود يهاخاص از کار يا تواند مجموعه

 د.دهخود اخفصاص  بهرا 
 

 هالند يانتخاب   ل يهنظر 

اند تو يت فرد ميپنجاه ساله خود نشان داد که شخص يها يدر بررس يا و حرفه يپرداز معاصر ش ليه هالند، روانشناس و نظر

توان از  ي، افراد جامعه را ميهن نظرياو داشفه باشد. براساس ا يا حرفه يدر زندگ يطور کلبه در انفخاب ش ل و  ينقش مهم

 يژگيو نوع،کرد. هر  يبند طبقه ي، مفهور و قراردادي، اجفماعيگرا، جسفجوگر، هنر واقع نوعاز شش  يکيدر  يفينظر شخص

شش مدل  يهن نظريگر، در اياست از طرف د يطيو مح يکين عوامل ژنفيب يخاص خود را دارد و محصول تعامل خاص يها

رانه ط جسفجوگيانه، محيگرا ط واقعيها عبارتند از: مح ن مدليره( وجود دارد. ايو غ يليط تحصي، محيط ش لي)اعم از مح يطيمح

 3-3و  2-3است. در جدول  يتحت تسلط افراد هنر يط هنريقرار دارد. مثالً مح يفيپ شخصيک تيط تحت تسلط يو هر مح

 شود. يم دهن مشاهآ از يا ها و نمونه و حرفه يفيشخص انوع
 

 يا ت حرفهيو هو تيانواع  خص 2-3جدول 

 و مشاغ  مناسب يتيق، ص ات  خصي ال ت يانواع  خص

 
 گرا واقع

 يو درمان يموزشآ يها تيفعال بهعالقه  يها و ب نيل و ماشيکار با وسا بهعالقمند 
 يراجفماعيجو، سرسخت، مصر، غ : اهل عمل، خودمحور، صرفهيفيصاات شخص

 ياز مشاغل خدمات يو بعض ي، کشاورزيمشاغل مناسب: مشاغل فن

 
 جسفجوگر

 مفهورانه يها تيفعال بهعالقه  يب يشناس ستي، زيميک، شيزي، فياضير يها نهيدر زم يعلم يپژوهش و کارها بهعالقمند 
 ر، منفقد، خودداريگ ، کنارهدهيچيگر، پ ليق، تحلي: کنجکاو، دقيفيصاات شخص

 ياز مشاغل مهندس يو برخ ي، پزشکيو پژوهش يمشاغل مناسب: مشاغل علم
 يقرارداد يکارها بهعالقه  يب يو هنر ي، ابفکاردهيجيپ يها تيفعال بهعالقمند  يهنر

 گرا، مسفقل رمانآ ،يپرداز، شهود الي، ابرازگر، خي: عاطايفيصاات شخص
 ي، مفرجميگريات، بازي، ادبيقيمشاغل مناسب: مشاغل هنر، موس

 
 ياجفماع

 ينيو ماش يامور فن بهعالقه  يو ب يو درمان يموزشآ امور بهعالقمند 
 ، امدادگريمي، صبور، مسئول، صمي، معاشرتي: اهل همکاريفيصاات شخص

 يو موضوعات اخالق يت، رفاه اجفماعيم و تربيتعل بهمشاغل مناسب: مشاغل مربوط 

 
 مفهور

 يامور پژوهش بهعالقه  يو ب يمد اقفصادآ و کسب در ياسيت، سيري، مديرهبر يها تيفعال بهعالقمند 
 جو طلب، سلطه جانيخود، ه به، مطمئن ي: ماجراجو، باانرژيفيصاات شخص

 يت، تجارت و فروشندگيريمشاغل مناسب: مشاغل مد

 
 يقرارداد

 ينظم و هنر يامور ب بهعالقه  يها و بده و پردازش دا يم اطالعات نوشفاري، تنظيامور دففر بهعالقمند 
 شناس اهيش، وظيجو، دوراند ع، منظم، صرفهيمط: محفاط، يفيصاات شخص

 يگاني، باي، حسابداريگر يو منش يمشاغل مناسب: مشاغل ادار
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 در اواستارنتمشاغ  و حرف  يت   ليها و هو تيخصوص يها تيالو 3-3جدول 

 حرفه

 ت اول يالو

 هالند يت   ليخصوص

 ت دوم يالو

 هالند يت   ليخصوص

 ت سوم يالو

 هالند يت   ليخصوص

 گرانهجسفجو يدادقرار مفهورانه ارتباطات و اطالعات يران فناوريمد

 يدادقرار مفهورانه ياجفماع يموزشآ رانيمد

 ياجفماع يدادقرار مفهورانه يداشفبهران خدمات يمد

 گرانهجسفجو مفهورانه يدادقرار ابانيارز

 مفهورانه گرانهجسفجو يدادقرار يگر مال ليتحل

 ييگرا تيواقع جسفجو گرانه يدادقرار طراح وب

 ... گرانهجسفجو ييگرا تيواقع کين رباتيتکنس

 يدادقرار گرانهجسفجو ييگرا تيواقع کين الکفرونيتکنس

 يدادقرار گرانهجسفجو ييگرا تيواقع ين کشاورزيتکنس

 يدادقرار گرانهجسفجو ييگرا تيواقع يين علوم غذايتکنس

 يهنر گرانهجسفجو ياجفماع ياضير ريدب

 گرانهجسفجو يهنر ياجفماع ر زبان خارجهيدب

 مفهورانه ييگرا تيواقع يهنر کيطراح گراف

 ... مفهورانه يهنر گريباز

 ... مفهورانه يهنر دان يقيموس

 ياجفماع ييگرا تيواقع جسفجو گرانه جراح

 ييگرا تيواقع گرانه جسفجو ياجفماع پرسفار

 مفهورانه ياجفماع ييگرا تيواقع ينشان شهر تشآ 

 يهنر ييگرا تيواقع مفهورانه ش زآ سر

 يدادقرار گرانهجسفجو ييگرا تيواقع ساز قالب

 ... يدادقرار ييگرا تيواقع يو بافندگ ين دوزندگياپراتور ماش

 ... يهنر ييگرا تيواقع سازجواهر

 گرانهجسفجو يدادقرار ييگرا تيواقع ناخدا
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 9ک(يسي)آ ياقتصاد يها تيفعال ي  الملليب  يبند استاندارد  بقه 

 تيالفع يکد گذاراستتت که در  يمارآ يها يبند از طبقه يکي  ياقفصتتاد يت هايفعال ين الملليب يبند طبقهاستتفاندارد 

 يها رففه شد. و س س در ساليپذ 1944در سال  سسک يآ يکاربرد دارد.نستخه اصل ن الملل يدر ستطح ب  ياقفصتاد  يها

ن انجام شد. با آ ين بازنگريسوم 1990ن در ستال  يچن شتد. هم  يمار ستازمان ملل بازنگر آ ونيست يدر کم 1965، 1956

شد و  ميدهنا  3,1ک يسيو آد. گردي يرسان بروز 2002در سال  يبند ن طبقهيا 3نسخه  يع اقفصاديرات سرييت  بهتوجه 

 دهگروه عم 14ن نستتخه يا ن دريچن هم اخفصتتاص داده شتتده استتت.  يرقم 4 دهايک ياقفصتتاد يت هايدر آن به فعال

 باشد.  يم 2004سال  به( مربوط 4)نسخه  کيسيآن نگارش يخرآ ( وجود دارد.يرقم 4طبقه ) 294( و يرقم 2ت)يفعال

 ل است:يشرح ذ به ياقفصاد يها تيسه فعالک يسيآدر نسخه 

  
  9114، 3,9 کيسيآدر  يت اقتصاديفعال دههاي  م  روه -

A  يدار ، شکار و جنگليکشاورز 

B  يريگيماه 

C   معدن واسفخراج اکفشاف 

D  (ساخت)صنعت 

E  وگاز برق ب،آ عرضه 

F  ساخفمان 

G  يو خانگ يشخص يکلت و کاالهايس، موتوريل موتوريوسار يکاال؛ تعم يفروش دهو خر يفروش دهعم 

H  رسفوران و هفل 

I  و ارتباطات يونقل،انباردار حمل 

J  يمال يها يگر واسطه 

K  کسب و کار يها تيوفعال امالک،اجاره 

L  ياجبار ين اجفماعيمأو دفاع، ت يعموم اداره 

M  موزشآ 

N ياجفماع وکار سالمت 

O  يو خدمات شخص ياجفماع يها تير فعاليسا 

P  فرد شاغل يدارا يخصوص يخانوارها 

Q  يبرون مرز يها تئيه و ها سازمان 

X  يت اقفصاديحسب فعالبر دهنش يبند طبقه 
  

 .دده يت را نشان ميفعال دهعم يها با گروه ياقفصاد يها تيارتباط فعال 4-3جدول 
 

 

 

 

                                                      

 
1 -International Standard Industrial Classification (ISIC) 
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 يت اقتصاديفعال ده م يها بخش بهم اس1-3جدول 

 ISIC3 يها گروه يت اقفصاديفعال دهبخش عم

 B+A يکشاورز 

 C+D+E+F صنعت 

 G+H+I+J+K+L+M+N+O خدمات

 Q+X دهف نشيتعر

 

 (1391-رانيشده اند )سازمان آمار ا ير فشرده سازيبخش ز 21در  ياقفصاد يت هايفعال يرسفه ها  4ک يسيدر نسخه آ

 

 1ک يسيآ ياقتصاد يبخش ها -5-3جدول 

 
 

 سکويو اک يسيت اوت آ 

 به مربوط آمار مقايسه براي پايه اي طبقه بندي اين .ه استيکار ته جهاني سازمان سکو( توسطيمشاغل )ا بين المللي اسفاندارد طبقه بندي

 همچنين الگويي .ميکند فراهم مهاجر، کارگران پذيرش يا اسفخدام مانند اشف ال، اطالعات ساير و تبادل مخفلف کشورهاي به مربوط مشاغل

 يسکو طبقه بنديکه در ا ياصل يواحدها .آنها است موجود طبقه بندي بازنگري يا ملي مشاغل هاي طبقه بندي ايجاد هنگام در کشورها براي

 يف کارياه و تکلين صورتکه وظيشوند، بد يم يسکو بر اساس نوع کار انجام شده طبقه بنديشوند ش ل ها و حرفه ها هسفند. حزفه ها در ا يم

کنند  يم يريار مفااوت اقفصاد را اندازه گيبس يا جنبه هايدارند  يکامال مفااوت يف و مبانيسکو وظايک و ايسيانجام شود. از آنجا که آد يکه با
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ها توان آن يک قرار دارند ميسيز شده در آيه نوع تمايخاص بر پا يسکو گروه هاياز موارد که در ا يست. در برخيبه هماهنگ کردن آنها ن يازين

 ک بکار گرففه شود. يسيشده در آ يت طبقه بندين فعاليتواند در چند يسکو ميک واحد حرفه در اي يبا هم سازگار نمود. از طرف را

 

 

 
 

 9يياس ا يآس س-ي  ل تيوضع يالملل  يب يبند  بقه  

ن يدر نهم 1954د و در سال يب رسيتصو بهمارشناسان کار آ يالملل نين کنارانس بيمدهدر ها يبند ن طبقهينامه ا قطع

ن کنارانس يدهدر پانز ن شد.يت اشف ال تدويمطابق با وضع يالملل نيب يبند ان کار طبقهمارشناسآ ياللمل نيکناراسن ب

 باشد يکار م يالملل نين سازمان بآ يکه مفول يبند ن طبقهيبر ا ينظر ديتجد 1993ز در سال يکار ن يالملل نيمان بساز

 :کرد شارها ريز  دومورد به توان يم يبند طبقه نيا ياصل ازاهداف د.يب رسيتصو به

 با ند و يكه افراد در مشاغ  مت اوت دارا م ياريو اخت يسک اقتصاديدرباره نوع ر يالملل  ي  ارتباط بيتسه -

 مشاغ  و دستمزد يمارهاآ يهته

 ا ت ال تيوضع استاندارد يها يبند  بقه توسعه يبرا ييال و هئارا -

 يريارگمآ باً در تماميت اشف ال، تقريبرحسب وضع دهش يبند طبقه ياقفصادت فعال يجمع بهکه اطالعات مربوط  يينجاآ از

 در /مخارج يها يريمارگآ و تيجمع يها يسرشمار کار، يروين يها يريمارگآ ت ويجمع يها يکار سرشمار يروين يها

در  93 ييا ياس سآس اساس اسفاندارد  . بره استنه شدين زميدر ا يمفااوت دهايشنهايپ  رسد يم نظربه  يضرور، مدآ

ت فرد در محل کار يزمان توجه دارد. وضع يت فرد در محل کار طيوضع به يبند ن طبقهيد. ايب رسيتصو به 1993سال 

زان ي، ميسک اقفصادينوع ر بهگاه فرد با توجه يگردد. جا يا سازمان مشخص ميگر افراد يگاه فرد در برابر دياساس جابر

ناد ن اسفاندارد کارکنان را با اسفيشود. ا يف ميگر کارکنان تعريا ديت فرد بر بنگاه يفرد در نوع ش ل و نوع حاکم يداريپا

 کند. يم يبند نان با ش ل، طبقهآ ارتباطات بالاعل و بالقوه يژگيو به

 

 شوند: يم يبند ر دسفهيموارد ز بهن اسفاندارد يبر اساس ا يش ل يها تيوضع
a. كارفرما 

b. فرماش يخو 

c.  كار ركارك  

d. خانواد ي 

e. يتعاون يا ضا 

f. است دهكه فهرست نش يموارد 

 

 

                                                      

 
1 - International Classification of Status in Employment (ICSE) 

 مي هددو رقمي اسفاادهاي حرفه از کهر هاي اقفصادي مرتبط با ت ها و بخش فعاليو تعيين تکميل در فرآيند برنامه ريزي درسي جهت 

 ( قرار داشفه باشند.4درصد  نيروي کار کشور در آن بخش ها )کدهاي دو رقمي آيسيک  40حداقل  . به گونه اي کهشود
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   حرفهيمرحله ت ل ياجزاء اصل 3-2

ن ل حرف سازماين ستتند تحليا و همچني، استفرال يکا، مالزيل آمرياز قب ييکشتورها  يو بررست  ين الملليپس از مطالعات ب

 ر در نظر گرففه است :يرا به صورت زک حرفه يل ي، پژوهشگر اجزاء تحل 2004سکو يکار بر اساس ا يجهان
 توصيف حرفه اي )در سطح صالحيت( -

 وظايف و كارها )در سطح صالحيت( -

 سطوح صالحيت كار -

 رتبه بندي كارها -

 كد  ذاري كارها و وظايف -

 بخش هاي اقتصادي مرتبط -

 وضعيت   لي و حرفه اي -

 فعاليت هاي بي  حرفه اي -

  ايست ي هاي غيرفني مورد نياز حرفه -

 ايمني و بهدا ت، قواني  مورد نياز حرفه -

 حرفه هاي مرتبط -

  خصيت و هويت حرفه  -

 بافت و  رايط كاري -

   حرفهيانجام ت ل مرحله يت هايفعال 3-3

 ل حرفه نشان داده شده است.يتحل يشده برا يطراح يت هايفعال 6-3در جدول 

 
   حرفهيمرحله ت ل يت هايفعال 6-3جدول 

 ت هايفعال
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني) دانش ، مهارت ، ن رش ، ا

ر توسعه يانتخاب مس-9

يا حرفه

در گروه بزرگ  يدرس يها ن برنامهيو تدو يبرنامه ساالنه و پنج ساله در طراح يها تيلووا -دانش : 

 يش ل

 ل حرفهيتحل ياجرا يسنج امکان -

 يا دانش حرفه-

 مهارت : 

 يدر گروه بزرگ ش ل يا توسعه حرفهل ساخفار يتحل -

 يا ر توسعه حرفهيدر انفخاب مس يباالدسف يها برنامه يها تيلووا يريگبکار-

 ل حرفه يتحل يزير طرح و برنامه يهته-

 يا ف حرفهي  توصيتدو-2

 :دانش 

 يا ف حرفهيتوص يها يژگيو -

 يف اصليل وظاياز قب يا ف حرفهيتوص دهنده ليعناصر تشک -

 مهارت : 

 2-3ل نمون برگ يو تکم يا رفهف حين توصيها و عناصر در تدو يژگيو يريبکارگ
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 ت هايفعال
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني) دانش ، مهارت ، ن رش ، ا

 يف و كارهاي  وظاييتع-3

 حرفه

 و کداپ يکوم، دلايحرفه شامل د يف و کارهاين وظاييتع يها روش - دانش:

 ف و کارهاين وظاييدر تع يسفميل و سينقش تاکر تحل -مربوطه يو ش ل يا دانش حرفه

 نآ اه، کار و ... و تااوتيل وظياز قب يا و حرفه يفن يها موزشآ ل کار دريتحل بهاصطالحات مربوط 

 ها

 کوم يل دياز قب يا حرفه يهاف و کارين وظاييجلسات تع يبرگزار - مهارت :

 ف ين وظاييدر تع يسفميو س يليتاکر تحل يريگبکار-

 1-3برگ ل نمون يو تکم ف و کارهايو اسفخراج وظا يهته -

ت ي  سطوح صالحييتع-1

 كارها

 يا ت حرفهين با نظام چارچوب صالحآ ت کار و رابطهيماهوم صالح -دانش:

 ، اسفقالل و ... يدگيچيل پيها از قب تين سطوح صالحييتع يمعيار ها-

 يا ر توسعه حرفهيف در مسيکارها و وظا يتوال -

 مهارت:

دهانفخاب ش يا ر توسعه حرفهيدر مست ين سطوح صالحييتع در معيار ها يريگبکار

 2-3ل نمون برگ يو تکم تياساس سطح صالحف و کارها بري( وظاي)توال يدهسامان

 ف وكارهايوظا يكد  ذار-5

 دانش: 

 حرفه يف و کارهايوظا يکد گذارنظام 

 مهارت:

 1-3ل نمون برگ يو تکم ف و کارهايوظا ده اين کييتع در يکد گذارنظام  يريگبکار

ت و يدرجه اهم  ييتع -6

كارها يد وار

 دانش : 

 تيت کار و مسئولي، حساسي، فراوانيش ل يل خطرهايت از قبين اهمييعوامل تع -

 تين شاخص اهمييروش تع -

 مهارت : 

 ت کارهاين شاخص اهمييعوامل موثر در تع يريبکارگ -

 ص زمان آموزش براساس آن يتخصو  حرفه يت کارهاياهم يها شاخص يابيارز-

 1-3ل نمون برگ يتکمو 

 يها يست ي   اييتع -7

 5)حداق   يفنريغ

 (يست ي ا

 يا و حرفه يفن يها موزشآ در يفنريغ يسفگيت شاياهم-: دانش

 يفنريغ يست يو سطح  ا يفنريغ يها يست يفهرست  ا -

 يفنريغ يها يست ي   اييتع يها روش -

 يفنريغ يها يسفگين شاييتع يها سفخراج داللتا-:  مهارت

 دار تيلووا يفنريغ يها يست ي   اييتع  -

 2-3  نمون برگ يو تکم ازيمورد ن يست ي  سطوح  اييتع -

 يها   بخشييتع-2

که  يدو رقميک يا  ي)کدها ياقتصاد

کار در آن مشغول  يدرصد نيرو 08حداقل 
 باشند(

 ئ مشاغ  ها حرفه  ييتعو 

 مرتبط 

 دانش:

 سکو يا يالملل نيو ب يمل ياقفصاد يها تيفعال يبند طبقه ياسفاندارها-

 يها در گروه بزرگ ش ليه با صنوف و اتحاد ييشناآ -

 سکو يامشاغل و حرف  يبند و نظام طبقه يا با توسعه حزفه ييشناآ -

 مهارت :

 2-3ل نمون برگ يو تکم ن ارتباط با حرفهيشفريب ياقفصاد يها تيها و فعال ن بخشييتع-

 2-3ل نمون برگ يو تکم از توسعه حرفه اي مرتبط و مشاغل ن حرفهييتع-
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 ت هايفعال
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني) دانش ، مهارت ، ن رش ، ا

و  ها تي  فعالييتع -1

  يا   حرفهيبمهارت هاي 

 بي  بخشي

 ، مونفاژ و ....يانداز ر، نصب، راهيل تعميها از قب تيانواع فعال -:دانش

 مهارت:

ل يو تکمف و کارها ياز شرح وظا و بين بخشي  يا ن حرفهيب مهارت هاي  ها تياسفخراج انواع فعال

 2-3نمون برگ 

 دا ت وبه يمني  اييتع -94

از ك  در ي  مورد نيقوان

 حرفه

 دانش:

 داشتبهو  يمنيا ياسفانداردهاانواع  

 ن و مقرارتيا و قواندهانواع اسفاندار

 مهارت: 

 2-3ل نمون برگ يو تکماساس حرفه داشت بربهو  يمنيا يها ن اسفانداردييتع

 يها يژ ي ر وي  دييتع -99

 حرفه

 دانش:

 يالملل نيب يا و حرفه يت ش لياسفاندارد وضع

 حرفه يها يژگيدر بافت و و دهکنن نييعوامل تع

 نزبرگ و سوپريل هالند، گياز قب يا ت حرفهين هوييات گوناگون مرتبط با تعينظر

 مهارت:

 2-3ل نمون برگ يو تکم يت ش ليبر اساس اسفاندارد وضع و حرفه يت ش لين وضعييتع

 2-3ل نمون برگ ي)بر اساس بافت اواسفارنت( و تکم ط انجام حرفهين بافت و شراييتع

 2-3ل نمون برگ يو تکم ت هالند(يلوو)سه ا يا ت حرفهين هوييات در تعينظر يريگبکار

 



49 

 9 يشنهاديپ -کوم(ي  حرفه )جدول ديت لجدول  -9-3نمون برگ 
 

  كد :    9ت ينام حرفه در سطح صالح -9 
  كد:    2ت ينام حرفه در سطح صالح -2
  كد    3ت ينام حرفه در سطح صالح-3

 

        

زمان  سطح کد 01
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
 يعمل

 

        

زمان  سطح کد 02
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
 يعمل

 

        

زمان  سطح کد 03
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
 يعمل

 

        

زمان  سطح کد 04
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
 يعمل

 

        

زمان  سطح کد 05
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
زمان  سطح کد يعمل

 ينظر
زمان 

زمان  سطح کد يعمل
 ينظر

زمان 
 يعمل
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  9 يهادشنيپ -حرفه يكل يها يژ يو 2-3نمون برگ 

 

 از   برگ

ت يسطح صالححرفه :كد حرفه 

 

  رح يژ يو

  يا ف حرفهيتوص

كاري تعميم فعاليت ها 

 يافته و بي  حرفه اي
 

 يفنريغ يها يست ي ا

از حرفه )كد و يمورد ن

 سطح (

 

  يدا ت و قوانبه،  يمنيا

 از حرفهيمورد ن
 

  مرتبط و مشاغ  ها حرفه

 يها تيبخش ها و فعال

 مرتبط ياقتصاد
 

 ت حرفهيت و هوي خص

 يا
 

  يط كاريبافت و  را

  يا و حرفه يت   ليوضع

دورنماي   لي و ا ال ات 

 بازار كار
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 -ف حرفهيوظا الف 9-3نمون برگ

 2 يشنهاديپ -كار يايدن

 

       :يها تهيتار      
 

 :  حرفهكد يوتريکامپيسالالتم ها و الالبکه هاي  سالاليتکنسالال    حرفه:

 

 

 نوبت ف حرفه ي نوان وظا   هيكد وظ فيرد

 رييت 

  اتيتوض ا تبار

      

 

   ر باشديت (مف ين اهميشفريب 5) 5تا  1از  مي توانداه يرد وسطح وظيگ يت صورت ميف بر اساس اهميوظا يسطح بندشرح فرم: 

 د يآ يحرفه بدست م بهف بزرگفرمربوط يف، وظايو اجفماع وظا يف ش ليوظا يبابررس         

 ………از  ………ص  ه :                                         شود يد وبا دارد وندارد مشخص مده ياه را نشان مي:اعفبار وظا تبار 
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 2 يشنهاديپ - كار يايدن-   كاري ناو-ب -9-3نمون برگ
       :يها تهيتار      
 

  33:  حرفهكد                        سيس  حرفه:
 

  ه:  يكد وظ    تحت شبکه يسفم هايسينگه دبب   هيوظ

 عنوان کار  کار  کد فيرد
درجه  تياهم

 ت ياهم
 سطح

نوبت 

 رييت 
 زمان يفراوان حاتيتوض

 الزم

 امديپ يسخف

 تيمسئول

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1کم  يليخ 2کم 3اد يز 4 اديز يليخک حرفهي:تعداد دفعات انجام کار در يفراوان            شود يدر نظر گرففه م 5تا  1ن يباشد و ب يازدررابطه با اسفاندارد عملکردکار ميمورد ن يسفگيسطح شا: سطح كار رح فرم 

 1کم  يليخ 2کم 3اد يتتز 4اد يتتز يليخ شتتتود ين شتتت تتل مطرح مآ گر دريد يستتته بتتا کتتارهتتا ي:در مقتتايسالالخت                       1کم  يليخ 2کم 3اد يتتز 4اد يتتز يليخ شتتتود يانجتتام کتتار صتتترف م يکتته در هر نوبتتت برا ي:طول زمتتانمالان الزم ز 

 .......از …صاحه : ت راداردين درجه اهميکمفر 1شود يمشخص م 5تا 1دوباده يت کار رانشان ميدرجه اهمت :يدرجه اهم 1کم  يليخ 2کم 3اد يز 4اد يز يليخ خواهد داشت يوانسان يمال پيامد هاي انجام نشود چه  يدرسف بهکه کار  ي:در صورت تيامد مسئوليپ
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 2شنهاد يپ– كار يايدن -حرفه  يها يژ يو 2-3 نمون برگ
          كد:                                               وان حرفه: ن

 

:يها تهيتار  

 

 :ريينوبت ت  

 

 ا تبار:

 شرح عنوان

 يا ف حرفهيتوص
 

 تعميم ياففه و بين فعاليت ها 

 حرفه اي

 

 ازيمقررات مورد ن قانون و
 

 يمنيداشت وابه ياسفانداردها

 کار

 

 مرتبط  ياقفصاد يها بخش
 

 مرتبط و مشاغل ها حرفه
 

 يط و بافت کاريشرا
 

 يت حرفه ايت و هويشخص
 

 يو ش ل يا ت حرفهيوضع
 

 

 نآ از و سطحيمورد ن ير فنيغ يها يسفگيشا

 سطح يسفگيعنوان شا فيرد سطح يسفگيعنوان شا فيرد سطح يسفگيعنوان شا فيرد

1   6   11   

2   4   12   

3   4   13   

4   9   14   

5   10   15    
 در مورد کار در کشور   ين جاري: قوانقانون ومقررات

 ت شوديد رعاين باآ در مقابل يمنيدارد وچه موارد ا ي: انجام کار چه مخاطراتکار يمنيداشت وابه

 موثر در انجام کار مانند نور، رطوبت ،تشعشع ، دما يطيعوامل مح يهط کار:کليط اسفاندارد محيشرا

 د(ده ين سطح را نشان ميباالتر5 شود) ين مييتع 5تا 1ت ازيبراساس اهم يرفنيغ يها يسفگي: سطح شا ير فنيغ يها يسفگيسطح شا

 ………از  ………صاحه :                                                                                شود يل ميتکم سطح حرفه بهحرفه ، با توجه  يها يژگيبرگ و
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 د ي روه تول –  حرفه ي   ده ت ليتکم 9-3نمون برگ 
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 دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

 حرفه ت لي : مرحله سوم-دنياي كار

 قالب  يرها و ماهيچه  يرهاي فلزي -ويژ ي هاي كلي حرفه 2-3نمون برگ تکمي   ده 

 ص  ه   از    

 سطح صالحيت: نام حرفه در
 قالب يرها و ماهيچه

  يرهاي فلزي
 L2 سطح: 72994312 كد:

 

  رح ويژ ي

 توصيف حرفه اي
اجراي سيسفم حااظت -گري، بارريزي سازي، ريخفه الت مدلآ کار با ماشين -گري  کار با کوره ريخفه

 با ماشين کار -اي گيري ماسه قالب -ساخت مدل فلزي -ساخت مدل چوبي -ساخت مدل فومي -کاتدي

  ساخت آليلژهاي مخفلف -الت نورد، فورج، اکسفروژنآ

ي  ب  تعميم يافته فعاليت هاي 

 حرفه اي

ي بازرس -نگهداري تجهيزات -پايش و کنفرل -آزمودن -انفخاب تجهيرات -کار و انفقال با اشياء -هماهنگي 

 اپراتوري -محصول

 ايست ي هاي غير فني مورد 

 نياز حرفه )كد و سطح (

ايااي نقش  – (N35)يادگيري  -(N72)مسئوليت پذيري  – 0(N22)تنظيم و اصالح عملکرد سيسفم 

 (N57)آموزش ديگران  – (N53)در تيم 

ايمني، بهدا ت و قواني  مورد 

 نياز حرفه
 اسفااده از ماسک، دسفکش، کاش ايمني، گوشي، صداگير ،کالهايمني، لباسايمني، عينک، اطااء حريق

 مرتبطحرفه هاي 
 (   42110191کارگر ماهر عمومي مفالورژي)-(  31140393 تکنسين مواد) -

 ).....(مهندس مواد-

بخش ها و فعاليت هاي  

 اقتصادي مرتبط
 (D)تامين برق گاز و تهويه هوا  -(C)توليد صنعفي 

 :  جسفجو گر3الويت  -: قراردادي2الويت  –: واقع گرايي  1الويت   خصيت و هويت حرفه اي

 بافت و  رايط كاري

 مسئوليت -روابط در نقش: کار با گروه تيمي -ها ها و يادداشت ارتباطات: گافگوي چهره به چهره، نامه

تماس  -بهداشت و سالمت ديگران پذيري پيامدها و نفايج، مسئوليت پذيري براي ديگران: مسئوليت پذيري

شرايط فيزيکي کار: محيط داخلي کنفرل نشده،  -ايجادکننده تعارض: سر و کار داشفن با ابراز ناخوشايندي

خطرات ش لي: در معرض بيماري يا  -صدا و سطح نويز مخفل کننده، دماي بسيار داغ، در معرض آلودگي

اتي: جايگاه حي -لباس: اسفااده از تجهيزات ايمني معمولپوشش  -موقعيت بدن: زمان ايسفادن باال -عاونت

 کارهاي روتين در مقابل کارهاي چالش برانگيز: نياز به دقت و دقيق بودن -تاثير موثر بر نفايج شرکت

 وضعيت   لي و حرفه اي
 (c)/ کارگر(b) خويش فرما( / aکارفرما )

 

 (f)، مواردي که فهرست نشده است(e)، اعضاي تعاوني (d)خانوادگي، (c)، کارکن/کارگر (b)، خويش فرما (a)کارفرما

دورنماي   لي و ا ال ات بازار 

 كار
 درصدي نيروي کار بطور ساالنه 2رشد  -تعداد شاغلين دو هزار نار -ميانگين حقوق در حد مفوسط
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 حرفه يست ياستاندارد  اتدوي  

Occupational Competency Standard Development 
 

کل ي تحل پيماهن مرحله چهارم:  ل کاري / تحل ي ف کاري ل ت
 

 
Task Analysis 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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 ميم اه1-9

 Task-يف كاريتکل

 باشد. يم و مايد مشخص يامد و خروجيک کار با پين واحد يکوچکفر يف کاريتکل

 م در نظر گرففه شود.يا تصميمحصول، خدمات صورت به تواند  يم يف کاريک تکليامد يپ -

 از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  ي، قسمفيف کاريک تکلي - 

 باشد. ينقطه شروع و انفها م يدارا يف کاريک تکلي -

 است. دهو مشاه يريگ قابل اندازه يف کاريک تکلي -

 گر انجام شود.يد يتواند مسفقل از کارها يم يف کاريک تکلي -

 است. 20 يال 6ن ياه بيدر هر وظ يف کاريمعموال تعداد تکال-

 باشد. يم(Step)ا چند مرحله کار يدو  يدارا يف کاريهر تکل-

 رد.يگ يقرار م 125 يال 45 دهدر محدو ا حرفه معموالًيدر هر ش ل  يف کاريتعداد تکال-

 يبند ميتواند تقس يسه نوع م بهک حرفه يدر  يارف کيشود. تکل ياد مياز موارد  يز در برخين "كار"با نام  يف کارياز تکل

 شود:

 يبر مهارت عمل مفمرکز يف کاريتکل -1

 بر دانش مفمرکز يف کاريتکل -2

 نگرشبر  مفمرکز يف کاريتکل -3

 

 Step-مرحله كار

مشروح انجام کار است.  يهک رويند. مراحل انجام کار يگو يم "مرحله کار" را يف کاريک تکليانجام  يالزم برا يها تيفعال

ت بلکه سين مراحل کار نييتع يبرا کوم معموالًياست. روش د دهل شيا چند مرحله کار تشکي سهاز  يف کاريهر تکل معموالً

 ند. مثال:ينما ين ميير را تعکمک خبرگان مراحل کا به يزان درسير برنامه

 دار ش ل: خانه

 اطيح ياه: نگهداريوظ

 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روش نمودن چمن زن 

 

 (subtask)پاره كار 

. خاص است يها يتوانائ يک سريازمند ين نآ شود که انجام يل ميتبد يريگ اجزاء مستفقل قابل اندازه  بهکار  معموال هر

قه، م جرين پاره کار از کار تنظيمثال اول يل شود. برايتبد يريادگيطه يدر سه ح يموزشت آ اهداف بهتواند  يهر پاره کار م

 ند.يگو يپاره کار، مرحله انجام کار م بهاز موارد  يسفم جرقه است. در برخيم سيانفخاب ابزار مناسب جهت تنظ
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 (Performance Standard)استاندارد  ملکرد

 و قابل هدن سطح شناخفه شآ ر است.اساس اسفاندارد عملکرد اسفواکار بر ياي( دنيفنريو غ يفن) يا حرفه يها يسفگيشا

ط يدر اسفاندارد عملکرد شرا نامند. معموالً ين کار مآ ا ش ل را اسفاندارد عملکرديک حرفه يک کار در يانجام  يقبول برا

 است: دهش دهورآ از اسفاندارد عملکرد ييها شود. در ادامه نمونه يم دهورآ عملکرد و معيار ارزيابي انجام کار،

 و حرفه يفن يدرس يزير ارشتناس برنامه در حرفه ک "ل حرفهيتحل"استفاندارد عملکرد جهت انجام کار :  9نمونه 

 :يا

 يا و حرفه يفن يدرس يزير ن توسط گروه خبرگان برنامهآ دييل حرفه براساس دسفورالعمل مربوطه و تأيتحل

 

 :کيدر حرفه مکاترون"االتيها و س پمپ يبررس"اسفاندارد عملکرد جهت انجام کار:  2نمونه 

و لزجت و سطح روغن  دهها طبق مشخصات کارکر که پمپ يطوربه ست ياالت طبق چک ليها و س پمپ يبررس

 باشد . دهطبق مشخصات سازن

 

 در حرفه برق کار ماهر:"انهيبا را يکيالکفر يها رسم مدارها و نقشه"اسفاندارد عملکرد جهت انجام کار:  3نمونه 

 يکه مطابق با نقشه دسف ينحو به يبردار و در فرمت يکش افزار نقشته  فرمان با نرم يمدارها يها رستم نقشته  

 مطابق باشد. ن با اسفاندارد آ کار رففه در بهم ئو عال دهموجود بو

 

 :ين کار عموميدر حرفه ماش"يتراشکار يهات اوليعمل ياجرا"اسفاندارد عملکرد جهت انجام کار:  1نمونه 

 يتراش و ابزارها نياز ماش ده( با اسفاايتراش يشتان يپ -يتراشت  پله -ي)روتراشت  يتراشتکار  يهات اوليعمل ياجرا

 حاصل شود  و پرداخت سطح  ±0/1با تلرانس  يکه قطعه کار با دقت ابعاد يصورت بهتراش 

 

 :(skills)مهارت  

ز ند. البفه ايرا مهارت گو ي، حرکفين اعمال روانيب يهماهنگ يعبارت بها يها و  نآ نيب يجاد هماهنگيعضالت و ا يتوانائ

 شود. ياد ميعنوان مهارت  بهز ين يحوزه شناخف يسطوح باالئ

 

 :(knowledge)دانش 

 ند.يل را دانش گويتحل يه، قدرت تجزيذهن يها ل کسب دانش، رشد مهارتياز قب يعقالن –يذهن يها يتوانائ به
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 (Attitude)ن رش 

مشارکت  يشود. توانائ يق و نگرش مربوط مئ، ارزش، عاليو عاطا ياحساس بهجن بهشود که  يگافه م ييها يتوانائ بهنگرش 

 است. يو عمل يمهارت ذهن ياست. نگرش در واقع نوع ين نوع توانائياز ا يم با عالقه مثالفعال توأ

 

Qual)ت كار يسطح صالح i f i cat i on Level ) 

 يندب سطح يها نظامرد. ين سطح صورت بگآ د درين کار باآ که يا ش ليست از سطح حرفه و ا تت کار عباريسطح صالح

ن آ طبع بهاست که  ده( پنج در نظر گرففه شيا )حرفه يت مهندسيستطح صتالح   وجود دارد، کشتورها ن يدر ب يگوناگون

 باشد.  يسطح چهار م يدارا يا ا حرفهي ين فنيتکنس
 

 (Competency)يست ي ا

، شايسفگي بر اساس اسفاندارد را ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يک تکليف کاري ،از دانش دهاثبات ش مجموعة

 فني و عمومي تقسيم هاي فني, غير شايسفگي ةسه دسف بهاي  هاي فني و حرفه موزشآ ها در حوزه گويند. شايسفگي

 ند.يک کار را گوي، مهارت انجام دادن خوب و مناسب يسفگيشا يطور کلبه  .شوندمي بندي 

 

 يست ي ا بهمت اوت نسبت  يد اه هايد
 شود: ين پرداخفه مآ بهطور مخفصر به وجود دارد که  يسفگيدر مورد شا يمفااوت يها دگاهيد
 

 INWENTنونت يالف: موسسه ا

( 2003) يسفگيبر شا يموزش مبفنآ تحت عنوان يا در مقاله يا و حرفه يفن يها موزشآ در حوزه يساز تيموسسه ظرف

 است: دهکر يدگاه نسبت را معرفيسه د

 انجام کار  يچگونگ يگذار ارزش بهشفر يب ا است اساساًيفانين برآ دگاه که منشأين ديدر ا  را:د اه كاربرديد

 ارتاست از مجموعه مه عبارت يسفگيدگاه شاين دي( معطوف است. و از ايل کارکردي)تحل دهت شيتثب يمعيار هابر بنا

 شود. يکار گرففه م بهدر انطباق با الزامات کار  يا کارکردي يا اهيانجام وظ يها و معلومات که برا

 يفنمب يموزشآ اصول يهبر نظر ين فرانسه است، از انفقادآ تمرکز ساخفارگرا که منشأ  را:د اه ساختاريد 

از  يو جمع يکند: درک فرد يف ميگونه تعر نيرا ا يا حرفه يسفگيبرخاسفه است. و شا يا ک مدرسهيبر دانش تئور

ن يشود. در ا ين مآ يجيقرار دارد که موجب تکامل تدر يمسائل يها يدگيچير پيثتأ ور تحت رهبه يها تيموقع

 ود.ش يدرک م يعنوان مشکالت بهاست که  ياز نواقص يا صورت مجموعهبه و کارگاه  يک کم انيدگاه برداشت از يد

 ک ي ياه يسفگيشا به يک است نگاه کليلمان نزدآ دگاه در کشوريدگاه که با دين ديدر ا :ن ر د اه ك يد

به ها را  نآ کنند، يم دهماآ يمفعدد يها حرفه يبرا يطور نسببه موزان را آ ا که دانشيفانيحرفه دارد و برخالف بر

 ند.ينما يا ميک حرفه مهي يطور کامل برا
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داشفه  يط کاريک عملکرد کارا در شرايد ده ياو اجازه م بهک شخص که ياز  يجامع يتوانائ :(Agudela) ودلو آ ب:

 (يسفگيبر شا يموزش مبفنآ چهل سوال در مورد -کار ي)مرجع سازمان جهانباشد. 

 

 يانجام ضرور يها تيظرف ها و دانش، مهارت ياست دارا يا حرفه يسفگيشا يک شخص که داراي(:BUNKج: بانک )

 يهدخود و سازمان يط کارير حل کند. و در محيپذ طور مسفقل و انعطافبه را  يا تواند مسائل و مشکالت حرفه ياست و م

 کار مشارکت داشفه باشد.

 

 يا حرفه ياسفانداردهاف مطابق با يانجام کارها و وظا يتوانائا:ياسترال يموزآ د: موسسه مهارت

 

 دهيتسلط رس بهنه مشخص يک زميکه در يها و دانش فن مجموعه از دانش، مهارت: كار يسازمان جهان 915 يهه: توص

 شود. يکار گرففه م بهو 

ک ي انجام يدانش، مهارت و نگرش الزم برا به يسفگيف مخفلف شاين برداشت کرد که در تعاريتوان چن يم يطور کلبه 

ان مرور زم بهست که ا نيا يسفگيشا يها گر مشخصهياست. از د دهپرداخفه ش ريمف  يط کاريک محيثر و کار در کار مؤ

 د.ير نماييت  يسفگيف شايت و تعريممکن است ماه
 

با توجه به  رايط فرهن ي، اجتما ي و اقتصادي در ايران رويکرد ك  ن ر به  ايست ي مورد نظر است. بطوريکه  -

پذيري در مجمو ه اي از حرف و توانايي توسعه حرفه اي به همراه  الوه بر صالحيت در يک حرفه توانائي ت رک 

  ايست ي هاي  مومي مورد توجه قرار  يرد.

  (Competency Level)انجام كار يست يسطح  ا

ت يايانجام خود کار ممکن استتت با ک شتتود، يانجام م يا ت حرفهيک کار در چه ستتطح صتتالح يکه  نينظر از ا صتترف

مورد  يسفگيط کار را سطح شايک شخص در محياز  دهشناخفه ش يايشد. سطح کباد انفظار ط کار موريدر مح يمشتخص 

 يندب نظام سطح يکشورهان يباشتد. در ب  يم يابيارزشت  يار استاست  يانجام کار مع يستفگ يستطح شتا  ند. ياز گويانفظار و ن

در نظر گرففه  يا حرفه و يفن  موزشآ يدرس يزير برنامه يبرا وهبا يجود دارد که نظام چهار سطحو يگوناگون يسفگيشا

 است.  دهش

 
 (2442 9ا)وهب يست ي ا يسطح بند

 باشد: ير ميباشد که شامل موارد ز يم يا صورت چهارمرحلهبه  يا حرفه يها يسفگيشا يبند از انواع سطح يکي
، فهرست  ييتع ،يهفهم سطح پا –يكار تنها ت ت سرپرست يو توانائ ي اهآ ي، دارايهپا يها ي: دانستن(Awarness)ي اهآ  -9

 .ازمند سرپرست بودنيكسب ا ال ات و ن يتوانائ ص، سؤال نمودن،يتشخ نمودن،

ار با ك ح،يتوض ف، مشاركت،يتوص  ور مستق ،به  يانجام كار بدون سرپرست يتوانائ انجام كار، ي: دانش فن(Knowledge)دانش  -2

 .راهنما بهجاع از خطوط راهنما و دانست  در مورد زمان ار دهاست ا

                                                      

 
1 - Wahba 
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سر و كار دا ت   خود، يدر برابر كارها ي وئ  ، پاسايو ت ل يزير  ران، برنامهيت ديموزش و هداآ به: ماهر و قادر (Skill)مهارت  -3

 ت،يفراهم نمودن خطوط راهنما و هدا  ران،يش مشاركت خود و ديها جهت افزا ها، كشف راه تيها و فعالاز كار يعيبا سطح وس

 يرونيانداز ب چشم  ييتع  ران،يد به يست يارائه  ا

 ران، يد ييت و راهنمايهدا ،يابي بي  ،يساز ار ،يورآ نو جاد،يا  ران،يموزش دآ در انجام كار و يخبر  :(Mastery)تسلط -1

 .مدتانداز بلند اقتباس چشم

 (9114لر ي)م يست ي ا يبند سطح

ن يسطوح ا ت ازيعملکرد و فعال سفه،يشا باشد. سطح دانش، يم يسلسه مراتب يز چهار سطحين يسفگيشا يبند ن سطحيا

 يريادگير هرم يشود. در شکل ز يم دهاسفاا يبند ن سطحيو ... از ا يپرسفار ،يباشد. در حوزه حرفه پزشک يم يندب ميتقس

 شود. يم دهلر مشاهيم

 
 لريم يست ي ا يبند سطح 9-1 ک  
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   كاريمرحله ت ل ياجزاء اصل 1-2

 

 اجزاء سند )مرحله(

 استاندارد  ملکرد .9

 مراح  كار .2

 يكد  ذار .3

 كار يست يسطح  ا .1

 )دانش، مهارت و ن رش( يست ي ا ياجزا .5

 كار ير فنيغ يها يست ي ا .6

 دا ت كاربهو  يمنيا .7

 يابزار و فناورزات، يتجه .2

 ازيمورد ن يهدانش پا .1
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   كاريمراح  انجام ت ل 1-3

مراح  كار 
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني) دانش ، مهارت ، ن رش ، ا

ف ي  تکليت ل يها براانتخاب كار-9

)كار(يكار

 ف يو وظا يا توسعه حرفه - دانش :

 يا دانش حرفه-

 مهارت : 
 ليجهت تحل ن و انفخاب سلسه مراتب کارهاييتع -

 ي  استاندارد  ملکرد براييتع-2

 يف كاريتکال

 :دانش 

 عملکرد ياسفانداردها يها يژگيو -

 عملکرد ياسفانداردها دهنده ليعناصر تشک -

 (يو فن يا همراه دانش حرفهبه بر انجام کار ) يالملل ني، بيمل يها اسفاندارد -

 مهارت : 
 ن اسفاندارد عملکرد يها و عناصر در تدو يژگيو يريکارگبه 

   مراح  كارييتع-3

 دلبر الگو و م يو مبفن يها، فلوچارت تيل سلسله فعالين مراحل کار از قبييتع يها روش - دانش:

 مراحل کار  يها يژگيو-

 ن مراحل کارييدر تع يليو تحل يسفمياربرد تاکر سک -

 مهارت :

 مراحل انجام کار بهها ل کاريتبد -

 ها نآ نيين مراحل در تعيياصول تع يريکارگبه -

 كارها يست ي  سطح  اييتع-1

 مرتبط دانش اصطالحات -ها يسفگيشا يبند ، سطحيسفگيماهوم شا -دانش:

 و ... يت ش ليگاه و وضعي، جايدگيچيل پيها از قب يسفگين سطوح شاييتع يمعيار ها-

 مهارت:

 حاساس چهار سطکارها )بر يسفگين سطوح شاييتع در معيار ها يريگکاربه  -

 ، مهارت، تبحر و احسن(يگاهآ

 مراح  يكد  ذار-5

 دانش: 
 مراحل کار يکد گذارنظام 

 مهارت:
 ير فنيغ يايهسفگيمراحل کار و شا ده اين کييتع در يکد گذارنظام  يريگکاربه 

جژء كارها يها يست ي   اييتع -6

 دانش : 

 جژء يها يسفگين شاييدر تع يليو تحل يسفميکاربرد تاکر س -يسفگياجزاء چرخه شا -

 مانيا و تااوت دانش، مهارت، نگرش-

 يو تخصص يا دانش حرفه -

 جزء يها يسفگيشا بهل مراحل کار يدر تبد ينگرو جزء ينگر زان کليم-

 مهارت : 
 يفگسي، سطح شايسفگياز چرخه شا دهبا اسفاا جزء يها يسفگيشا بهل مراحل انجام کار يتبد -

 حرفه يت كارهاياهم يها  اخص يابيارز -
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 ير فنيغ يها يست ي   اييتع -7

 يف كارياز انجام تکلينمورد

 يا و حرفه يفن يها وزشمآ در ير فنيغ يسفگيت شاياهم-: دانش

 يفنريغ يست يو سطح  ا ير فنيغ يها يست يفهرست  ا -

 يفنريغ يها يست ي   اييتع يها روش -

 يست يو سطح  ا يفنريغ يها يست يارتباط  ا -

 :  مهارت

 دار تيلووا يفنريغ يها يسفگين شاييتع-

 ازيمورد ن يسفگين سطوح شاييتع -

 يفضا ، مواد و يزات،وساي  تجهييتع-2

 از يمورد ن

 دانش:

 يا دانش حرفه -

 موزشآ يايو دن يط کار واقعياز در محيزات و مواد مورد نيتااوت تجه-

 مهارت :
 ازيمورد ن يل، مواد و فضايزات،وساين تجهييا و اصول در تعدهاسفاندار يريکارگبه -

 

 ي  حرفه ايب يت هاي  فعالييتع -1

 ، مونفاژ و ....يانداز ب، راهر، نصيل تعميها از قب تيانواع فعال -:دانش

 مهارت:

 ف و کارها ياز شرح وظا يا ن حرفهيها ب تياسفخراج انواع فعال

د   موريدا ت و قوانبه يمني  اييتع -94

 از كارين

 دانش:

 داشت بهو  يمنيا ياسفانداردهاانواع  

 کار يارگونوم

 يطيست محيتوجهات ز-

 مقرارتن و يا و قواندهانواع اسفاندار

 مهارت: 

 يکار فيبر اساس تکل يداشت و ارگونومبه،  يمنيا ياسفانداردهان ييتع

 يه  دانش پاييتع -99

 دانش:

 يا دانش حرفه-

 ، اقفصاد و ...ي، روانشناسيست شناسي،زياضي،ريميک، شيزيل فياز قب يهانواع دانش پا-

 مهارت:
 يکارف يانجام تکل يها يازمندين بهبا توجه  يهن دانش پاييتع
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 ها يست يمراح  كار و  ا به  كار يتبد يروش ها 1-1

 يست ياز چرخه  ا دهاست ا

 

 يست يچرخه  ا 2-1 ک  

   كارها يدر ت ل دهو ساخت مورد است ا يند  راحيآ از فر دهاست ا

 يند طراحيآ باشد فر يم يازمند توجه جديکه ن ياز موضوعات يکيگردد.  يل کار مير در تحلييط کار سبب ت يرات محييت 

جه توک حرفه مورد يمراحل انجام کار در  بهن آ ليل کارها و تبديدر تحل ييتواند الگو يباشد که م يد )ساخت( ميو تول

 يا نمونه 3-4باشد. در شکل  ين مآ ياصل يها تيد و ساخت از فعالي، تولين طراحآ که در ييها ژه حرفهيوبه رد. يقرار گ

 است. دهو ساخت ارائه ش يند طراحيآ از فر

عملگر(ماشين)ابزار 
-دقت-اجراي مسفقل-تقليد

عادت

م صول 
موجود

مداخله

م صول 
مطلوب

مداخله

(دريافت و پايش)حسگر 
تشخيص -دقت -توجه

مداخله

(ذخيره دانش)حافظه 
-الگوريفم-مااهيم-حقايق
(کيايت)اسفاندارد -قواعد

مداخله

پردازشگر 
ارزشيابي-ترکيب-تجزيه و تحليل

مداخله

مهار گر
فرعي-اصلي

مداخله

مهارت

دانش

ايمان

    ايست ي

م يط كاري

(فني و غير فني)چرخه  ايست ي حرفه اي 

 و مهارت ،دانش از نظامي شايسفگي، .شود مي گافه محصول يک توليد جهت (اي شده توافق حداقل يک اساس بر) کاري تکليف يک انجام توانائي به اي حرفه شايسفگي  
 .شود مي بندي تقسيم احسن و خبرگي ،(مهارت)تبحر ،آگاهي درجه، و سطح چهار به اي حرفه اخالق بکارگيري نحوه و عملکرد اسفاندارد نوع به توجه با که است ايمان
 و نوع سطح، به توجه با که است اي حرفه ها شايسفگي از اي مجموعه اي، حرفه صالحيت .هسفند کياي بيشفر مف يرهايي ايمان و مهارت اما کمّي بيشفر مف يري دانش
.است فرآيند يک انجام در بيروني علت از مناي يا مثبت تاثير مداخله .است عام ماهوم به خدمات و کاال  شامل محصول .گشت خواهند تقسيم ديگر سطوح به آنها وسعت

محيط کار
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 (يليو ساخت )اسمع يند  راحيآ فر 3-1 ک  

 يو فناور ياز چرخه  لم، مهندس دهاست ا

 نمود. دهن اسفااآ ن مراحل ازيعل کارها و تيتوان در تحل ياست که م ييهاز از الگوين يو فناور يچرخه علم، مهندس

 

 
 

 (يليو ساخت )اسمع يند  راحيآ فر 1-1 ک  

 

 ها و ال وها  از مدل دهاست ا

ا انجام کارها رل يتوان تحل يشفر ميسهولت ب بهمدل  يا هسفند. با طراحدهنيآ ها و فر سفميانگر رففار سيها نماها و الگو مدل

 داد.

 

تعيين مراحل کار•

تعيين ابزار ، وسايل  و  مواد•

تعيين فناوري هاي ساخت•

تعيين ديگر منابع•

برنامه ريزي ساخت

نمونه سازي•

نمونه آزمايشگاهي •

کابرد وسايل ، ابزار و فناوري•

ساخت محصول نهايي•

ساخت م صول اوليه  
تعيين عملکرد بر اساس معيار•

بررسي عملکرد بر اساس نياز•

بررسي مشکالت ساخت•

آزمايش و ارزيابي

ارائه پيشنهادها و ايده ها •
اصالحي

باز طراحي•

ساخت مجدد•

اصالح و بهبود
گزارش نويسي•

مسفند سازي•

ارائه محصول •

ارائه م صول

بررسي منابع•

بررسي تجربيات•

بررسي نمونه ها•

بررسي فناوري ها•

پژوهش ح 

توليد ايده ها•

بارش م زي•

انفخاب چند راه حل ها•

بررسي فناوري ها•

ارائه راه ح  ها
رسم راه حل ها•

انفخاب اجزاء کلي•

ترسيم راه ح  ها

مقايسه راه حل ها•

بررسي امکانات•

تعيين ويژگي هاي•

بررسي فناوري ها •

بررسي راه ح  ها
معيار تصميم گيري نهايي•

انفخاب راه حل نهايي•

ترسيم راه حل نهايي•

تعيين جزئيات راه  حل نهايي•

انتخاب راه ح  نهايي

تعين فرصت ها•

تعيين نياز•

تحليل شرايط•

تعيي  مساله

شرح کوچکي از مساله•

نوشفن چالش ها•

نوشفن خالصه
برنامه ريزي کارها •

برنامه ريزي طراحي•

برنامه ريزي

افزايش اطالعات •

اصالح مساله•

پژوهش مساله
محدوديت ها•

معيارها•

اسفاندارد•

تعيي  مشخصات

فضاي مساله  راحي

فضاي ح  مساله  راحي

م صول( توليد)فضاي ساخت

 لم
مهندسي فناوري

رفع 
نيازنياز
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 از مدل و ال و  ينمونه ا 5-1 ک  

 

 

  (Flowchart):( فلوچارت اي )رَوَندنما

خاص و خطوط  ده ايله نمايوسبه ها،  نآ يفم بر رويک الگوريها، اطالعات و روند کار ده ش داينما ياست برا ينمودار

 ياصليسينو زبان برنامه بهبرنامه قبل از نوشفن انهيراسانينو برنامهاست که يا فلوچارت در واقع نقشه.ها نآ نيدار ب جهت

هر مرحله از  يو خروج يات برنامه و وروديات، مراحل و جزئيعمل يبر فلوچارت روند اجرا يکنند. با مرور يم مين را ترسآ

، يسينو د است و بدون در نظر گرففن زبان برنامهيما يا از فلوچارت جهت حل هر مسئله دهشود. اسفاا يبرنامه مشخص م

ن آ با کمک باشد که يباارزش از مسفندات هر برنامه م ين فلوچارت جزئيبخشد. عالوه بر ا ينوشفن برنامه را سهولت م

و تسلط  يگاهآ رسم فلوچارت يکند. برا يسان مآ س راينو جز برنامه به يتوسط شخص دهو اسفاا يابي بير برنامه، عيتاس

که  يفميالگور به يورود يهاده از دا دهجه مورد نظر با اسفاايوردن نفآ دست بهها جهت  نآ بياز و ترتيبر مراحل مورد ن

 .شود، الزم است يم دهين کشآ يفلوچارت برا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
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 ک  ركتيدر  "يبازرس"  كار يت ل ياز فلوچارت برا يا نمونه 1-1 ک  

رخه چروند نما  براي تعيي  مراح  به همراه در ت لي  تکاليف كاري  رويکرد تركيبي اتخاذ  ده است و لي روش 

وليه ا بر اساس سند ت ول بنيادي  و فلس ه تعليم و تربيت به  نوان ال ويجهت تدوي  دانش و ن رش  ايست ي 

در نظر  رفته مي  ود.
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   كارياز ت ل يينمونه ها 1-5

 

2از  1صاحه   كارينمون برگ ت ل

كد حرفه 
21251

5
حرفه :

 يدرس يزيكار ناس برنامه ر

در  روه  يو حرفه ا يفن

ي  ل
 استاندارد  ملکرد كار:L5 تيسطح صالح

 سطن توآ ديل حرفه بر استاس دسفور العمل مربوطه و تائ يتحل

يو حرفه ا يفن يدرس يزيگروه خبرگان برنامه ر

  هيكد وظ
21254

9
كار( ياي)دن يدرس يد برنامه هايتول ه : يوظ

كد كار
24250103

95
   حرفهيت ل كار

 يسفگيستتطح شتتا

 کار
 (2مهارت )

مراح  كار 
 ها  يست يجزء  ا

 ) دانش ، مهارت و ن رش(
 زات ،يابزار ، تجه

و منابع ياسناد،مواد مصرف

ر توسعه يانتخاب مس-9

يا حرفه

در گروه  يدرس يها ن برنامهيو تدو يبرنامه ساالنه و پنج ساله در طراح يها تيلووا -دانش : 

 يا دانش حرفه--ل حرفهيتحل ياجرا يامکان سنج --يبزرگ ش ل
 برنامه پنج ساله سازمان

 برنامه ساالنه سازمان

 و يشتت ل نيازستتنجيستتند 

 يگروه بزرگ ش ل يحرفه ا

گروه  يسند توسعه حرفه ا

 يبزرگ ش ل

ل يتتتحل ينمون برگ هتتا

 حرفه

حرفه و  ينظتام طبقته بند  

 يمشاغل مل

 يت حرفه اينظام صتتتالح

 يمل

 يزيند برنامه ريآ ستتتند فر

 يو حرفه ا يفن يدرس

 ريغ يها يسفگيستتند شتتا

 و سطوح مربوطه  يفن

 ياستتتفتانتدارد طبقته بند   

 يمل ياقفصاد يت هايفعال

 مناسب يلوازم ادار

جلستتتتات  ياتتتاق برگزار

 ل حرفهيتحل

 يالملل نيب ياسفانداردها

 نفرنتيا

 يندب طبقه ياستتفانداردها

 يکشورهاحرف و مشتتاغل 

 گوناگون

 مهارت : 

 يدر گروه بزرگ ش ل يا ل ساخفار توسعه حرفهيتحل -

 يا حرفهر توسعه يدر انفخاب مس يباالدسف يها برنامه يها تيلووا يريگکاربه -

 ل حرفه يتحل يزير طرح و برنامه يهته-

 ف حرفهي  توصيتدو-2

 يا

 يا ف حرفهيتوص يها يژگيو -:دانش 

 يف اصليل وظاياز قب يا رفهف حيتوص دهندهل يعناصر تشک -

 مهارت : 

 يا ف حرفهين توصيها و عناصر در تدو يژگيو يريکارگبه 

ف و ي  وظاييتع-3

 حرفه يكارها

 و کداپ يکوم، دلايحرفه شامل د يف و کارهاين وظاييتع يها روش - دانش:

 ف و کارهاين وظاييدر تع يسفميل و سينقش تاکر تحل -مربوطه يو ش ل يا دانش حرفه

اه، کار و ... و يل وظياز قب يا و حرفه يفن يها موزشآ ل کار دريتحل بهاصطالحات مربوط 

 نهاآ تااوت

 کوم يل دياز قب يا حرفه يهاف و کارين وظاييجلسات تع يبرگزار - مهارت :

 ف ين وظاييدر تع يسفميو س يليتاکر تحل يريگکاربه -

 ف و کارهايو اسفخراج وظا يهته -

  سطوح ييتع-1

 ت كارهايصالح

 يا ت حرفهين با نظام چارچوب صالحآ ت کار و رابطهيماهوم صالح -دانش:

 ، اسفقالل و ...يدگيچيل پياز قبها  تين سطوح صالحييتع يمعيار ها-

 يا ر توسعه حرفهيف در مسيکارها و وظا يتوال -

دهانفخاب ش يا رفهر توسعه حيت در مسين سطوح صالحييتع در معيار ها يريگکاربه -مهارت:

 تيف و کارها بر اساس سطح صالحي( وظاي)توال يدهسامان -

ف يوظا يكد  ذار-5

 وكارها

 دانش: 

 حرفه يف و کارهايوظا يکد گذارنظام 

 مهارت:
 ف و کارهايوظا ده اين کييتع در يکد گذارنظام  يريگکاربه 
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2از  2صاحه   كارينمون برگ ت ل

كد حرفه 
حرفه :212515

 يدرس يزيكار ناس برنامه ر

يدر  روه   ل يو حرفه ا يفن
سطح 

ت يصالح
L5

 استاندارد  ملکرد كار:

ط ن توسآ ديل حرفه بر استاس دسفور العمل مربوطه و تائ يتحل

و کارشناس  يو حرفه ا يفن يدرست  يزيگروه خبرگان برنامه ر

مسئول
212549 ه يكد وظ

 ه يوظ

 :
كار( ياي)دن يدرس يد برنامه هايتول

 (2مهارت ) ارک يسفگيسطح شا   حرفهيت ل كار2425010395كد كار

مراح  كار 
 ها  يست يجزء  ا

 ) دانش ، مهارت و ن رش(
 زات ،يابزار ، تجه

و منابع ياسناد،مواد مصرف

ت كارهاي  اهمييتع -6

ت کار و ي، حساسيفراوان، يل خطرات ش ليت از قبين اهمييعوامل تع -دانش : 

 تيمسئول

 تين شاخص اهمييروش تع -

- 

 ت کارهاين شاخص اهمييثر در تععوامل مؤ يريکارگبه  - مهارت :

 حرفه يت كارهاياهم ي اخص ها يابيارز -

 يها يست ي   اييتع -7

 يفنريغ

 يا و حرفه يفن يها موزشآ در يفنريغ يسفگيت شاياهم-: دانش

يفنريغ يسفگيو سطح شا يفنريغ يها يسفگيفهرست شا -

 يفنريغ يها يسفگين شاييتع يها روش -
 يفنريغ يها يسفگين شاييتع يها اسفخراج داللت-:  مهارت

 دار تيلووا يفنريغ يها يسفگين شاييتع -

 ازيمورد ن يسفگين سطوح شاييتع -

 يها   بخشييتع-2

 يها و حرفه ياقتصاد

 مرتبط 

 ISICين الملليو ب يمل ياقفصاد يها تيفعال يبند طبقه ياسفانداردها-دانش:

 يها در گروه بزرگ ش ليه با صنوف و اتحاد ييشناآ -

 ISCOمشاغل و حرف  يبند و نظام طبقه يا با توسعه حزفه ييشناآ -

 ن ارتباط با حرفهيشفريب ياقفصاد يها تيها و فعال ن بخشييتع-مهارت :

 مرتبط يها ن حرفهييتع-

  يب يها تيفعال  ييتع -1

 يا حرفه

 ، مونفاژ و ....يانداز ر، نصب، راهيل تعميها از قب تيانواع فعال -:دانش

 ف و کارها ياز شرح وظا يا ن حرفهيها ب تياسفخراج انواع فعال مهارت:

 يژ ي ر وي  دييتع -94

 حرفه يها

 -ICSEين الملليب يو حرفه ا يت ش لياسفاندارد وضعدانش:

 حرفه يها يژگيدر بافت و و دهکننن ييعوامل تع

و  نزبرگيل هالند، گياز قب يا ت حرفهين هوييات گوناگون مرتبط با تعينظر -:

 سوپر

 و حرفه يت ش لين وضعييتعمهارت:

 يا ت حرفهين هوييات در تعينظر يريگکاربه -ط انجام حرفهين بافت و شراييتع

 و يمنيدا ت،ابه

 يطيست م يتوجهات ز

 نيازسنجي يها داشت کارگاهبهو  يمنيا بهتوجه  -يط اداريداشت محبهو  يمنيا بهتوجه 

 يها يست ين رش و  ا

)كد و سطح مورد ير فنيغ

از كار(ين

تاکر  -(N37)يازمسفندس -(N72)پذيري تيمسئول -(N73)يدرست کار-ير فنيغ يها يسفگيشا بهتوجه -

 (N62)يزير ت کارها و برنامهيريمد، (N14)يانفقاد

 اتيادب -يحرفه ا يروانشانس-يانسان يروين يزيبرنامه ر : يهدانش پا
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   كاريت ل ياتيمراح   مل 1-6

 ا ب(ي  ) روه الف يذ ينمون برگ ها ي   روه هايتکم

  ردد. ي  مي  مرحله تکميا يا ب برايالف  ياز  روه ها يکيبر اساس مراح  انجام كار 

 

   كار يت ل 9-1  نمون برگ يتکم« الف

 از  روه خبر ان  دهبا است ا

 

  2و7  نمون برگ  زارش يتکم« ب

 از  روه خبر ان دهبا است ا



112 

 
9-1  كارينمون برگ ت ل

 2از 1صاحه 

 استاندارد  ملکرد كار:L تيسطح صالححرفه :كد حرفه 

 

كد 

 ه يوظ

 ه : يوظ

  ارک يسفگيسطح شا  كاركد كار

مراح  كار 
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني، ن رش ، ا ) دانش ، مهارت

 زات ،يابزار ، تجه

و منابع ياسناد،مواد مصرف

1-
 دانش : 

-  
- 

 مهارت : 

-  

2- 
 دانش : 

 

 مهارت :

3- 
 دانش:

 

مهارت :

 
 دانش: -1

 

 مهارت:

 , ن رش ويمنيا

 يطيست م يتوجهات ز
 

ر يغ يها يسالالت ي الالا

 يفن

از يكالد و سالالطح مورد ن 

كار:

 

 - : يهدانش پا
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9-1  كارينمون برگ ت ل -ادامه

2از  2صاحه 

 استاندارد  ملکرد كار:L تيسطح صالححرفه :كد حرفه 

 

كد 

 ه يوظ

 ه : يوظ

  ارک يسفگيسطح شا  كاركد كار

مراح  كار 
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني) دانش ، مهارت ، ن رش ، ا

 زات ،يابزار ، تجه

و منابع ياسناد،مواد مصرف

5-
 دانش : 

-  
- 

 مهارت : 

-  

6- 
 دانش : 

 

 مهارت :

7- 
 دانش:

 

: مهارت

 

 دانش: -2

 

 مهارت:

 , ن رش ويمنيا

 يطيست م يتوجهات ز
 

ر يغ يها يسالالت ي الالا

 يفن

از يكالد و سالالطح مورد ن 

كار:

 

 - : يهدانش پا
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 ( 7) زارش  ماره كار يايدن -  كاريت ل نمون برگ
 :  حرفهكد  يوتريكامپ يستم ها و بکه هاي  سيتکنس    حرفه:

  ه:يكد وظ                       ت ت  بکه يستم هايس يابيب يو  ين ه دار   هيوظ

   كدكار:                                 سخت افزار  بکه ين هدار   كار:  نوان

: يها تهيتار  
 

ر :يينوبت ت   

 

 ا تبار

 

 فيرد
 ن رش مهارت دانش ها ييتوانا ييكدتوانا پاره كار نوان  پاره كاركد

        

..از  ………ص  ه : 
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.

 

 (2 ماره ) زارش كار يايدن -كار  يها يژ يو نمون برگ
 :كد   حرفه:

 :كد:  هيوظ

  :كاركد  نوان

: يها تهيتار  
 

ر :يينوبت ت   

 

 ا تبار:

 شرح عنوان

 اسفاندارد عملکرد

 زمان:

 ت:يايک

 دقت:

 اتحت نظارت:ياسفقالل درانجام کار 

 : يا فردييکارگروه

 يسفگيسطح شا
 

  قانون ومقررات

 کار يمنيداشت وابه
 

 ل و ابزار وياسفانداردوسا 

 از يموادمورد ن

 

 اسفاندارد فضا
 

 ط کاريط اسفاندارد محيشرا
 

  يهدانش پا

 
 نآ ازو سطحيمورد ن ير فنيغ يها يسفگيشا

 سطح يسفگيعنوان شا فيرد سطح يسفگيعنوان شا فيرد سطح يسفگيعنوان شا فيرد

1   6   11   

2   4   12   

3   4   13   

4   9   14   

5   10   15    
 شود ين مييت رشفه تعيباشدوبر اساس ماه يمورد قبول م انجام کار حداقل ، جهت طيزمان، دقت و شرا ت ،ياي: شامل کاستاندارد  ملکرد

 در مورد کار در کشور  ين جاري: قوانقانون ومقررات

 شودت يد رعاين باآ در مقابل يمنيدارد وچه موارد ا ي: انجام کار چه مخاطراتکار يمنيداشت وابه

 انجام کار ياز براي: اندازه مکان مورد ن فضا
 موثر در انجام کار مانند نور، رطوبت ،تشعشع ، دما يطيعوامل مح يه:کلط كاريط استاندارد م ي را

 از ………ص  ه : د(ده ين سطح را نشان ميباالتر5 شود) ين مييتع 5تا 1ت ازيبراساس اهم يرفنيغ ي: سطح مهارت ها ير فنيغ يها يست يسطح  ا
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 تدوي  استاندارد  ايست ي حرفه
Occupational Competency Standard Development 

 

رد شايستگي حرهف )بخش نهایي( :ماهن مرحله پنجمي پ   تدوين استاندا
 

 

 
Occupational Competency Standard Development(Final Step)  

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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 ميم اه 5-9

Occupatيا   لياستاندارد حرفه  i onal  Standard –OS 

 يم يهه( تيسفگي)اسفاندارد شا يالملل نيا بي يمل حرفه ياسفانداردهاشد،  يمشاغل طراح يبند نکه نظام طبقهآ پس از

 :(1-5شکل  -فرتول) دارند يدرس ياه و برنامه يموزشي آاسفانداردهاا ب يکيار نزديرابطه بس حرفه ياسفانداردهاشود. 
 

 انتقال از استاندارد هاي دنياي ا ت ال به دنياي كار 9-5 ک  

 
 (2000فرتول )

 ليذ موارد اسفاندارد حرفهباشد. در  يک حرفه ميعملکرد در  يبرا ييها و شاخص ياريمع يا حرفه يسفگياسفاندارد شا

 وجود دارد:

ل مشاغل و ... اسفخراج يتحل يهکوم، تجزيمخفلف همچون د يها )با روش -ف و کارهايوظا-ت موجود در حرفه يفعال -1

 شود( يم

 و ...( يکيزيط کار )فيمح يها يژگيط و ويشرا -2

 ل کار و ....(يتحل يها ط کار )با روشيو نگرش مح يدانش، توانائ -3

 از کارها يابيعملکرد و اسفاندارد ارزش يها اريمع -4

 ط کاريمح ازيل مورد نيزات و وسايتجه -5

 ط کاريمح يفنريو غ يمحور يها مهارت -6

 و .... -4

 

ورد که م يروش بهد ين کار باين شوند. ايان تدويد توسط کارفرمايبا ياسفخدام يها يژگيا ويو  يا حرفه ياسفانداردها

د قبل از يا وجود دارد و کشورها بادهف اسفانداريتعر يبرا يمخفلا يها شود. روشناع است انجام  يموافقت همه افراد ذ

ه شرففيپ يرا از کشورها يش ل ياسفانداردهاد يدر حال توسعه با يکنند. کشورها ين موارد را بررسيا اتخاذ روش خاص،

در  يجوئ منظور صرفه بهممکن است  يکنند. کشور دهعنوان نقطه شروع کار اسفاا بهها  نآ رند و ازيا در حال رشد بگيو 

 دهاسفاا يا را برادهاز اسفاندار يخارج در داخل کشور، برخ يگذار يهمنابع، حاظ تحرک بازار کار و ارتقاء سطح سرما

 يان معملکرد نش يها يژگيا ويو  يابيهسفند ارز يالملل نيابعاد ب يکه دارا يياسفانداردهااقفباس کند. مخصوصاً  يداخل

 يژگيا وي يريادگي ياسفانداردهاهسفند.  يانجام چه کارهائ بهقادر  يرسمريو غ يرسم يها موزشآ افراد در اثرد که ده
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 هدعه بهموزش آ و يابيارز ياسفانداردها يت طراحيريکنند. مد يف ميموزش را تعرآ طيدر مح يبرنامه درس يريادگي يها

در  ين ارتباط عمدتاً در کشورهاين شوند. اييتع حرفه ياسفانداردهاد براساس يبا يموزشآ ياما محفوا ،موزش استآ بخش

د ين گام بايد، در اولين کنيخود را تدو يمل ياسفانداردهان است که آ درصدد يباشد. اگر کشور يف ميحال توسعه ضع

سال  5تا  3 يمل ين نظاميرا تدويمدت باشد زصورت بلند بهد ين کشورها بايد. ايناع راجلب نما يمشارکت تمام افراد ذ

 (2001فرتول )موزش و اسفخدام ظاهر شود.آ ن برآ ريثأکه ت نآ از دارد قبل ازيزمان ن

 

 موزشآ و يابي، ارز رابطه استاندارد حرفه

 (2-5در مسير حرکت از دنياي کار به دنياي آموزش مي توان سه نوع اسفاندارد را مورد توجه قرار داد )شکل 
 هاي  ايست ي حرفه، ارز يابي و آموزش توالي استاندارد 2-5 ک  

 
 يمل كنند ان استاندارد حرفه يهته

 هط گروتواند توس يم يابيباشد. اسفاندارد ارزش يم اسفاندارد حرفه دهن کننييبازار کار تع يطور کلبه ، صتنوف و  يهاتحاد

و استتفاندارد  يا حرفه استتفاندارد کشتتورهااز  يشتتوند. در برخ يهموزش تهآ يايکار و دن يايناعان دن ياز ذ يبيترک با ها

 است. دهق شيگر تلايکديبا  يابيارزش

 

J)نواحي   لي  ob Zone): 

 :(DOT-O*net) ناحيه ش لي مجموعه اي از حرف مي باشند که در موارد ذيل با هم مشابه هسفنداسفار نت، -بر اساس او

 دهند.مقدار آموزشي که افراد نياز دارند تا کارها را انجام -1

 مقدار تجربه اي که افراد نياز دارند تا کارها را انجام دهند. -2

 مقدار آموزش حين کار که افراد نياز دارند تا کارها را انجام دهند. -3

 پنج ناحيه ش لي عبارتست از:

 : حرفه هايي که نيازمند آماده سازي خيلي کم يا بدون آماده سازي هسفند.1ناحيه 

 که نيازمند آماده سازي کم هسفند.: حرفه هايي 2ناحيه 

 : حرفه ايي که نيازمند آماده سازي مفوسطي هسفند.3ناحيه 

 : حرفه هايي که نيازمند آماده سازي زياد هسفند.4ناحيه 

 : حرفه هايي که نيازمند آماده سازي خيلي زياد هسفند. 5ناحيه 

-نقشه کش مکانيک و نصاب مکانيک بر اساس او در جدول ذيل نواحي شت لي براي حرفه مهندس مکانيک،  براي نمونه 

 :آورده شده است  نت-اسفار

 

استاندارد  ايست ي  استاندارد ارز يابي استاندارد آموزش
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 نت-استار-نواحي   لي براي برخي از حرفه هاي  روه مکانيک بر اساس او – 9-5جدول 

 ناحيه   لي حرفه

 4 مهندس مکانيک

 3 نقشه كش مکانيک

 2 نصاب مکانيک

 

 مخفلف بيان شده است: کشاورزي گروه هاحرف  نواحي ش لي  2-5در جدول 

 
 نت-استار-بر اساس او كشاورزينواحي   لي براي برخي از حرفه هاي  روه  – 2-5جدول 

 حرفه soc کد  ناحيه ش لي

4 17-2021.00 Agricultural Engineers 

3 19-4011.01 Agricultural Technicians 

3 19-4099.02 Precision Agriculture Technicians 

5 25-1041.00 Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary 

2 45-1011.07 First-Line Supervisors of Agricultural Crop and 

Horticultural Workers 

3 45-2011.00 Agricultural Inspectors 

1 45-2041.00 Graders and Sorters, Agricultural Products 

2 45-2091.00 Agricultural Equipment Operators 

 

، پيچيدگي و عوامل ديگر بسفگي دارد. يکي از سطح مهارت حرفه، سطوح صالحيت حرفه اي ملي هتعيين نواحي ش لي ب

شتت لي مي تواند داشتتت معرف بودن صتتالحيت حرفه اي ملي استتت بطوري که هرچه ستتطح برداشتتت هايي که از ناحيه 

نمونه اي از شاخص ها  1-2در جدول  صالحيت حرفه اي ملي افزايش پيدا مي کند ناحيه ش لي آن حرفه باالتر مي رود.

. استو ويژگي هاي براي تعيين سطح صالحيت ) و قابل اسفااده در تعيين ناحيه ش لي( آورده شده 
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 يا حرفه يست ي  استاندارد  ايمرحله تدو ياجزاء اصل 5-2

 

 اجزاء سند )مرحله(

 ي  ل ياز سنجيسند ن -9

 حرفه يسند  راح -2

   حرفهيسند ت ل -3

   كاريسند ت ل -1

  اغ  يها يتوانائ -5

  اغ   يها شيق و  رائ ال -6

  اغ  يكار يها سبک -7

  اغ  يها يازمندين -2

  اغ  تجارب -1

 Job Zoneي  ل يهناح -94
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 حرفه يست ي  استاندارد  ايمراح  انجام تدو 5-3

مراح  كار 
 ها  يست يجزء  ا

 ( يطيست م يو توجهات ز يمني) دانش ، مهارت ، ن رش ، ا

ي  ل نيازسنجيسند  يورآ جمع-9

 يش ل ياز سنجياسناد ن - دانش :

 يش ل ياز سنجيانفخاب مناسب اسناد نمهارت : 

حرفه يسند  راح يورآ جمع-2

 حرفه  ياسناد طراح - دانش :

 حرفه يانفخاب مناسب اسناد طراحمهارت : 

  حرفهيسند ت ل يورآ جمع-3

 ل حرفه ياسناد تحل - دانش :

 ل حرفهيانفخاب مناسب اسناد تحلمهارت : 

  كارهايسند ت ل يورآ جمع-1

 ل کارها ياسناد تحل - دانش :

 ل کارهايانفخاب مناسب اسنادتحلمهارت : 

  اغ  يها ي  توانائييتع-5

 و ... روان حرکفي، ي، ادراکيکيزيل فياز قب يانواع توانائدانش: 

 يو حرفه ا يدانش فن-

 -مهارت:

 ش ل و حرفه ياز شاغل جهت تصديمورد ن يها اصل يتوانائ نييتع

ش هايق و  رائ   الييتع -6

 شاغل يفيشخص يپ هايت -دانش : 

 يش ل يت هايانواع ارزش ها و رضا-

 مهارت : 

 از شاغليها مورد ن شيق و گرائن عالييتع -

 از  اغ يمورد ن يكار يها   سبکييتع -7

 دانش: 

،ين فرديب يجهت گيري، ير اجفماعيثتأ شرفت،يپ يجهت گيريل ياز قب يکار يها سبک -

 ي،هوش عملييسفاي،خوداي،وجدان کاريسازگار

 :  مهارت

 دانش مربوطه  ين بر مبنايياز شاغل تعيمورد ن يکار يها ن سبکييتع-

   الزامات  اغ  ييتع-2

 دانش:

، ياجفماع يها مهارت ،ين کارکرديب يها ،مهارتند يآ ،فر ي، محفويهپا يها مهارت –ل يانواع الزامات از قب-

 تيري، مداففهي توسعه يها تيظرف -ها سفميس يها مهارت ،يفن يها مهارت ،دهيچيحل مسئله پ يها مهارت

، زبان ، هنر و تمدنيداشفبه، خدمات و علوم ياضي،رد و ساختي،تولتيري،کسب و کار و مدمنابع، دانش

 سطوح ،يو دسفورالعمل ييراهنما يها ، برنامهيموزشآ ، سطحموزشآ ارتباطات،، يعموم يمنين و اي،قوانيسيانگل

در موضوعات خاص يموزشآ

 مهارت :

 اساس دانشن الزامات شاغل برييتع-
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  اغ  به  الزامات تجرييتع -1

 

 نيح يموزآ مهارت ،انهدر محل کارخ يموزآ مهارت ،مرتبط با بهتجر ،يموزآ و مهارت بهانواع تجر -:دانش

 مهارت ،يبخش نيب يها با کارکرد مهارت ،يورود يها يازمندين-ندي،فرايهپا يها مهارت ،يموزآ کار ،خدمت

 يها يازمندين-يفن يها ، مهارتيورود يها يازمندين – دهيچيحل مسئله پ يها مهارت ،ياجفماع يها

، مجوزها يورود يها يازمندين -عيت منايري، مديورود يها يازمندين -ها سفميس يها ، مهارتيورود

 ازيها و ثبت نام مورد ن نامهي،مدارک، گواه(يياعطا يها نام ها، مجوزها و ثبت نامهي)گواه

 يش ل يهناح بهمحاس دانش

 مهارت:

 شاغل  بهن الزامات تجرييتع

 يش ل يهن ناحييتع

 فهحر يست ياستاندارد  انهايي   يتدو -94

 دانش:

 حرفه يسفگيشا ياسفانداردهااجزاء -

 حرفه يسفگين اسفاندارد شايچارچوب تدو-

 مهارت: 

 حرفه در چارچوب مربوطه يسفگين اسفاندارد شايتدو

 

   كاريت ل ياتيمراح   مل 5-1

 

   كار ي  حرفه، ت ليحرفه، ت ل ي،  راحي  ل نيازسنجياسناد  يورآ  رد« الف

 

  اغ   يها يژ يو 5-9  نمون برگ يتکم« ب

 

 اساس چارچوبحرفه بر يست يسند  ا يده  و سامانيج: تدو
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 مرحله پنجم: تدوي  نهايي استاندارد  ايست ي حرفه-دنياي كار

 ويژ ي هاي  اغ  9-5نمون برگ 

 ص  ه   از    

  سطح:  كد:  صالحيت:نام حرفه در سطح 

 

  رح ويژ ي

 توانائي هاي  اغ 

 

  اليق و  رايش ها

 

 سبک هاي كاري مورد نياز  اغ 

 

 الزامات  اغ  نيازمنديها و 

)مهارت هاي پايه دانش سطح آموزش 

 (مورد نياز مدارک الزم

 

 الزامات تجربه  اغ نيازمندي ها 

) واهينامه ها   كارآموزي نيازمندي 

 قانوني(هاي 

 

 ناحيه   لي
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 دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

 مرحله پنجم: تدوي  نهايي استاندارد  ايست ي حرفه-دنياي كار

 كار ر ماهر  مومي متالورژي - اغ  ويژ ي هايتکمي   ده  9-5نمون برگ 

 ص  ه   از    

 L1 سطح: 72994919 كد: كار ر ماهر  مومي متالورژي نام حرفه در سطح صالحيت:

 

  رح ويژ ي

 توانائي هاي  اغ 

 -مچ -سرعت انگشت -توانايي فضايي -توانايي ديداري -در شرايط سختکار  ييتوانا 

 -آمادگي دست و بازو -طعات حجيمکار با ق ييتوانا -هاي کاري پيشنهاد اصالح روش

 تمرکز گزيني 

 ، جسفجوگرگرا, قراردادي واقعيت  اليق و  رايش ها

 خود کنفرلي -همکاري -توجه به جزئيات -سرسخفي  -اطمينان پذيري سبک هاي كاري مورد نياز  اغ 

 الزامات  اغ  نيازمنديها و 

)مهارت هاي پايه دانش سطح آموزش 

 (مورد نياز مدارک الزم

مدرک دوره آموزش فني و حرفه اي، دانش فني مرتبط، مهارت هاي فني مورد نياز، تاکر 

 انفقادي و پايش

 الزامات تجربه  اغ نيازمندي ها 

) واهينامه ها   كارآموزي نيازمندي هاي 

 قانوني(

کار در -نيکار با قطعات سنگ بهتجر-يديتول يها تجربه کار در کارگاه -به کار گروهيتجر

  -ساعفه 120گواهينامه کارآموزي  -مواد يينه جابجايدر زم يکار بهتجر -ط سختيشرا

 ش لي )شاغل نيازمند آماده سازي ش لي به طور مفوسط مي باشد.( 2ناحيه  ناحيه   لي



125 

 

 

 استاندارد ارز يابي حرفهتدوي  

  

Evaluation Occupational Standard Development 
 

 

رد ارزش  يمفهوم  يراح : ط ششم  لهماهن مرح ي پ   حرهف ياب ياستاندا
  

Conceptual Design of Evaluation Occupational Standard  
 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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 مقدمه6-9

موزشي آ مؤسسه که در نظر از اين ، صرف(1 2001)فرتول دارد دهعه بهانساني نقش مهمي  يهيابي در فرايند توسعه سرماشارز

د و يا در حين ش ل يا براي ارزيابي تجارب حاصل در طول ريگموزشتي رسمي انجام  آ هاي جام شتود يا اينکه خارج از برنامه ان

 يابي وشروشي براي ارز بههم براي افراد که  ،العمر است از جمله اجزاء مهم يادگيري ماداميابي شت شتود. ارز  دهکاربر بهزندگي 

هاي  موزي که در پي ارتقاء برنامهآ اج دارند و هم براي مؤسسات مهارتاهداي گواهينامه معفبر در مراحل مخفلف زندگي احفي

 (. OECD 2000مدت خود را تحقق بخشند )ش درازموزآ هاي خود هسفند تا بفوانند سياستارزشيابي  پذيري تحرک

ي نداردهااسفاکه از  نآ ها تدوين شود )نه نآ مرتبط باشد و براساس حرفه يسفگيشا ياسفانداردهايابي بايد مسفقيماً با شت ارز

ند منجر توا مي از نظر فردي، ارزشيابي.باشد رد ضروري مييابي دقيق ميزان توانايي فشموزشي اقفباس شود(. اين امر براي ارزآ

ن پيشترفت نمايند و در شرايط  آ شت ل خاصتي شتوند و در   حرفه و کند تا وارد  افراد کمک مي بهگواهينامه شتود.   صتدور  به

.از ددهدست  بههاي مفااوت  افراد در شرايط مخفلف و زمان يها يسفگيو شتا  ها دائمي روشتي را براي ثبت توانايي  يادگيري

شتتتود. از نظر  دهر برکا بههاي داخلي  موزشآ ريزي براي و برنامه تواند در استتتفخدام، ارتقاء يابي ميشتتتنظر کارفرمايان ارز

 در برابر شايسفگي دهموخفه شآ يها انشها و د روشي براي تعيين کيايت مهارت ،سنجش و يابيشموزي ارزآ مؤسسات مهارت

موزشي خود را آ هاي توانند برنامه موزشي ميآ افراد، مؤسسات بهنامه هاي واقعي مورد نياز در يک حرفه است. با اعطاي گواهي

 افراد و کارفرمايان ارائه نمايند.  به

ها  نآ کار بردن بهو  حرفه ياسفانداردهايابي براساس ها ممکن است در مقابل تدوين ابزار ارز نآ موزشتي و کادر آ مؤستستات  

ها اجزاء  نآ چه را که نآ ها در ارزشيابي نآ و انعطاف دهرا از بين برها  نآ ها اين کار حقوق سنفي نآ نظر بهمقاومت نمايند. 

 ايج بهکند  ييد ميأدر گام اول را ت حرفه ياسفانداردهاع ضرورت تدوين کنند . اين موضو دانند، کم مي اصلي يک حرفه مي

 شود برنامه درسي را تدوين کنند.  خواسفهو کارشناسان موزان آ که از هنر نآ

براساس  يها يسفگيباط و ستازوکار قضاوت کسب شا اجزاء، ارت اصتول،  بهحرفه  يابيارزشت  ياستفانداردها  يماهوم يدر طراح

 شود. يعملکرد پرداخفه م ياسفانداردها

 

 يابي اصول ارز 6-2

 يياياپگيري کند( و  را اندازه دهاي انفخاب ش حرفهعملکرد گيري بايد اسفاندارد  ي )يعني اندازهييابي بايد واجد حداقل رواشارز

–ود ش يابي در سطح منطقه درست ميشکند(. اگر ابزار ارزصورت يکنواخت ارزشيابي  بها را دهاسفاندارن ياباشد )يعني بفواند 

و نفايج نيز داراي اعفبار وستتيع باشتتند. ضتتروري استتت   -محلي و يا ملي و يا بانک ستتئواالت امفحان ياستتفانداردهابراستتاس 

باشند.  دهيابي را ديشهاي کافي در زمينه مديريت و طراحي ارز موزشآ ،منطقه موزانآ سنجش و هنر يلکارشتناسان مراکز م 

مک کصورت مفمرکز تدوين شوند، الزم است اين کار توسط مفخصصان ارزشيابي و با  به دهيابي اسفاندارد ششاگر ابزارهاي ارز

هاي ملي داراي اثرات مناي  زمونآ باري واعفيپذيرد. خطا در مقدار رواند صورت ا دهحرفه را تدوين کر ياسفانداردهاافرادي که 

 بسياري خواهدبود.

                                                      

 
 هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانشدففر تاليف کفاب -2001فرتول, بانک جهاني  -چهارچوب تعريف و ارزيابي اسفانداردهاي حرفه اي و آموزشي1
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 يک ارزشيابي شايسفگي و صالحيت هاي حرفه اي بايد :
 همخوان با اهداف و استاندارد  ملکرد كاري در سطح صالحيت مورد نظر با د -

 متناسب با سطح  ايست ي با د. -

 كند سطوح باالي  ناختي را ارز يابي -

 امکان پذير با د. -

 روايي دا ته با د. -

 پايايي دا ته با د. -

 منص انه و متعادل با د. -

 مبتني بر  واهد مناسب با د. -

 با د. بههمه جان -

 

 يابي  م تواي مورد ارز6-3

 يفگسين شايد. اياستاس اسفاندارد عملکرد را سنجش نما انجام کار بر يستفگ يشتا حرفه بايد عملکرد  ياستفانداردها ارزشتيابي  

هاي مورد  ها، شايسفگي موزشآ اي و شرايط ارائه حرفه ياستفانداردها  بهد. با توجه باشت  ينگرش مو  ،مهارتدانشاز  يبيترک

يا برخي از آ اند؟ دهارائه ش دهنده موزشآ ها توسط واحد يا تمامي مهارتآ ،ت هاي گوناگون خواهند بود. مثالًصتور  بهارزيابي 

يابي ممکن است شت استت؟ ارز  دهتنها محفواي فني را ارائه کر دهنده موزشآ يا واحدآ اند؟ه دموزش ديآ افراد در ضتمن شت ل  

 نآ هبگيري کند و  نيز اندازههاي ديگري را مهارت هايي که مسفقيماً با حرفه فرد در ارتباط هسفند، عالوه بر ارزشيابي مهارت

اي اجفماعي و ه هاي زندگي شامل مهارت حساب، مهارت ها عبارتند از سواد و گويند: اين مهارت هاي محوري مي ها مهارت

ذا ل فريني.آ هاي مديريت و کار سازي و براساس حرفه فرد مهارت کاريابي مانند ارتباطات و تصميم هاي عام ، مهارتشهروندي

 ر خواهدها مورد توجه قرال کاريدر تحل يرفنيو غ يفن يها يستتفگيکه شتتا يطوربه باشتتد  ينگر م صتتورت کلبه  يابيارزشتت

 گرفت.

تواند براساس  اي مي موزش و تربيت فني و حرفهآ ستيستفم   يند وآ يک فر يمحفوهاي ستنجش و ارزيابي   ا و روشدهرويکر

 بندي گردد: هاي مخفلف دسفه شاخص

 

 اي موزش و تربيت فني و حرفهآ ستم درمبتني بر اجزاء سي دهايرويکر-9

 (Input)موز ي آ مبتني بر درون داد -

 (Process) يندآ فرمبتني بر  -

 (Output)مبتني بر برون داد  -

 (Outcome)مبتني بر پيامد  -

 (Impact)ثير مبتني بر تأ -

-  
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 موزش و تربيت فني و حرفه ايآ در ايست ي مبتني بر اجزاء  دهايرويکر -2

 دانش -

 مهارت  -

 ن رش  -

   ايست ي -

 

 يابي هاي مديريتي ارز روش6-1

 هاي اطالعاتي  و بانک دههاي اسفاندارد ش زمونآ يابي وجود دارد:شدو روش مديريفي ارز

 

 

  دههاي استاندارد   زمونآ  -9

هاي مفمرکز  زمون در موقعيتآ و سازمان دادن دهاسفاندارد ش يا حرفه يسفگيشتا هاي  يابيشت اين رويکرد شتامل تدوين ارز 

. اين مي گيرند دهعه بهن را آ بخشياعفبار مراکزکه اين  شود و يا اين انجام مي سنجش يمراکز ملاست که يامسفقيماً توسط 

اند. اين  دههمکاري کر UK ,City Guildsشتتودکه با مؤستتستتاتي نظير   کشتتورهاي در حال توستتعه انجام مي روش معموالً در

 اسکنند و يا اقفب ها را تدوين هاي ارزشيابي مناسب اين برنامه اند تا برنامه دهکشورهاي در حال توسعه کمک کر بهمؤسسات 

 و برنامه دهيابي اسفاندارد ششت نيز ابزار ارز Ciscoوري نظير ميکروستافت و  آ هاي فن هاي اخير برخي شترکت  نمايند.در ستال 

هاي مربوطه را  توانند گواهينامه اند . اين مؤستتستتات مي دهدر ستتطح جهان را توليد کر دهشتت دهکار بر بهموزي آ هاي مهارت

 صادرنمايند. 

 

 بانک هاي ا ال اتي -2

د اساس اسفاندارد عملکرحرفه بر يسفگيشايابي شاالت ارزؤامل س، بانک اطالعاتي شحرفه ياسفانداردهان روش براستاس  ايدر 

گيرد تا  موزش و کارفرمايان( قرار ميآ ستتاتستتؤناع )مانند م اخفيار تمام افراد ذيشتتود. اين بانک اطالعاتي در تشتتکيل مي

 يملز مرک در يوجود کارشناسانهاي خود را تدوين کنند. انجام اين کار مسفلزم  يابيشاستاس اين بانک اطالعات، ارز بفوانند بر

 گونهند که چده موزش ميآ ،يموزشآ ندگانده ارائه به کارشناساناست. اين  دهي را تدوين کرياسفانداردهااست که  ستنجش 

حال توسعه بسيار مشکل است مخصوصاً  . انجام اين کار در کشورهاي درکنند دههاي خود اسفاا از اين اطالعات در ارزشتيابي 

کنان اقدامات امنيفي و کار بههاي استتفاندارد  زمونآ بهباشتتند. اين روش نستتبت   ييايو پا ييرواها بخواهد داراي  زمونآ اگر

 کرد. و تدوين و ها در هر حرفه مرتبط تمام فعاليت بهتوان مسفقيماً  االت اين بانک را ميؤتخصتصتي کمفري احفياج دارد. س  

ها داراي انعطاف بيشفري هسفند زيرا در صورت  زمونآ و طويل نيستت. اين ها محفاج کارهاي اداري عريض  زمونآ اجراي اين

 ورتص به، در صورت اجراي اين روش بايد افراد عات مربوط در بانک را ت يير دادتوان اطال يک حرفه مي ياستفانداردها ت يير 
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 سهولت صورت گيرد و يادگيري مادام بهتا بفوان ت يير محل افراد  گرددصتادر   نهاآ يها نامه مفمرکز ثبت نام شتوند و گواهي 

 (.2001فرتول  -اند دهکر دهد و کره از اين روش اسفاانيوزلن)العمر نيز ميسر شود

 

 زمون آ انواع6-5

 زمون مالک محور و هنجار محور وجود دارد.آ در کل دو نوع

 

 مالک م ور

د رد است )مثالً، يک فرن قبول ياآ شود که نفيجه مقايسه ميحرفه  يسفگيشا ياستفانداردها وش عملکرد يک فرد با در اين ر

از ابراز ارتااع ستتنجش عمل  دهتوان با استتفاا د يا خير. يک خلبان ميدها انجام تواند عمل تعويض الستتفيک ر مکانيک يا مي

 يکشوند ) مي دهداطور صحيح پاسخ  بهاالت استت که  ؤنها درصتدي از ست  ر برخي از موارد تد يا خير(. ددهچرخش را انجام 

 نامه دريافت کند(. د تا گواهيدهاالت را درست پاسخ ؤدرصد س 40مکانيک يا خلبان بايد 

 

 هنجار م ور

رد. ک دهاسفااافراد  توان براي قبول يا رد شود. از هنجار مي زمون مقايسه ميآ در دهکنن فرد با ديگر افراد شرکتدر اين روش 

االتي را در مورد کارايي و ؤاز اين روش ممکن است س دها استفاا المللي استت. ام  روش مناستب ستطوح محلي، ملي و بين   اين

زمون نمرات همه افراد آ تر از حد قابل قبول باشد، اگر در يک مرحله پايين اسفاندارد ممکن است اين روش ايجاد کند و امنيت

 ( که حداقل را مي)پرسفاري. اما اين روش مناستب بعضتي مشتاغل مانند پزشکي    حل و نقل عمومي()مانند حرفه پايين باشتد 

 باشد. ي، نمتوان براي رد يا قبول تعيين کرد

اي خدمات هنجار  زمينه حرفه 110ريکا براي بيش از ام دهاياالت مفح (NOCTI)گيري شتايسفگي حرفه  ستسته ملي اندازه  ؤم

موزش فني و آ سساتؤد اين موستسته توسط کارفرمايان و م  دانش و عملکر دههاي استفاندارد ش  زمونآ د .ده محور ارائه مي

بولي را خود تعيين کنند و يا توانند نمره ق سسات ميؤيرد. ممي گقرار  دهستستات فني مورداستفاا   ؤموزان مآ اي و هنر حرفه

راي ارزيابي معلمان از اين روش ب 1940ه ده. در  )WWW.nocti.org(سسات مقايسه کنند ؤکه هنجارهاي خود را با ديگر م اين

 شد. دهعودي اسفااساي عربسفان  موز حرفهآ کار

 

 توان گات: يطور خالصه مبه 
 مالک معيار  ام  : مبتني بر استاندارد  ايست ي حرفه, اهداف كلي حرفه, و اهداف   لي ... -

  هنجار و مقايسه افراد با يکدي رهنجار م ور  ام : مبتني بر  -

 

http://www.nocti.org/
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 يم مبفني بر اسفاندارد شايسفگي حرفهدر نظام چارچوب صالحيت ملي روش سنجش و ارزشيابي بر مبناي روش مالک معيار 

ود ش گرففه مي در نظر)کل نگرانه ( و ش لي براساس سنجش  گيري شايسفگي حرفه در اندازه دهش دههاي اسفاا باشتد. روش 

 زمون.آ نه

 

 :يمل ياساس برنامه درسبر يتيو ترب يليشرفت ت صيپ يابياصول حاكم بر ارز  6-6

د ير بايل زاصو يليتحص يها دوره يهدر کل يفيو ترب يليشرفت تحصيپ يابيمات در خصوص ارزشيتصتم  به يبخشت  نظام يبرا

 رد: يو معلمان قرار گ يزان درسير مدنظر برنامه

ف مخفل يها تيدر موقع يهپا يها يسفگياز شا يريگ رهبهموزان را در آ دانش ييها و ابزارها بفواند توانا از انواع روش دهاستفاا 

 د. يصورت معنادار منعکس نما به

  ييرا تع يبرنامه درس اهداف بهموزان آ دانش يابيامکان قضاوت در خصوص سطح دست يكاف متنوع و با ارائه  واهد -

 د. ينما

هداف ا به يابيدست نديآ موزان، فرآ ک از دانشيهر  يرياد يوجوه مت اوت  بهبا توجه  صورت منعطف و مستمر بهد يبا -

 د.يرا منعکس نما ثراقدام مؤ يو چ ون 

 يابيدست و ها يجبران،رفع كاست يچ ون  موزانآ دانش ياز سو يري  ميو تصم يابي، خود ارزي اهآ د بر خوديبا تأك -

 ند.يتدارک ببرا  يرياد ي يک از حوزه هايدر هر  يست يسطوح باالتر  ا به

 يابيها و ابزار ارز  روش يري ت خود پنداره مثبت او از بکاريموزان و تقوآ دانش ين و كرامت انسانح ط  أ يبرا -

 ز  ود.يپره دهوس كننيور و مأآ اضطراب

موزان امکان مشاركت آ ک از دانشيمت اوت هر  يها ييوجوه توانا و يوجود يها تيظرف   و منعکس نمودنييتب يبرا -

 اء در امر سنجش را فراهم كند.ياول و اني، مربموزان آ ر دانشيسا

موزش و پرورش آ يكل يها استيمدرسه و معلم در چارچوب س يساز ميو تصم ينقش م ور يابيند ارز يآدر فر -

 ح ظ  ود.

کرد ي، رويليت ص يها  ذر از دوره يبرا يمل ياردهااستانداساس جه م ور برينت يابينظام ارز  يو اجرا ي راح -

( در ورجه م يند م ور و نتيآ فر) يقيکرد تل يو رو ييدوره ابتدا يليت ص يهايه پا يند م ور در ارتقايآفر يابيارز 

 رد.يمبنا قرار   يليت ص يهايه ر پايسا

حد اق  برساند  بهرا  ييجو ا رقابتي ييزا و روش ح  مسئله، وجه رقابت يجمع يها تيو فعال يد بر كار  روهيبا تأك -

 موزان را فراهم كند. آ دانش يينه  کوفايو زم

 ر د حرفه يزير برنامه يبرا نآ و از نتايج دهياد يري تلقي   -يدهاز فرايند ياد پذيري نا  نوان بخش جدايي به  -

  ود. دهاست ا يموز آ و نظام درسي بود برنامهبهاي معلمان و 

ملکرد ها ،  زارش   يست ي ا بهموزان آ دانش يابيزان دستيدر سنجش م يف  ملکردياز تکال يري  رهبهد بر يكبا تأ  -

 ه  ود.ئم و اراي  تنظيا مدرسه و والديموز،اولآ دانش ينان با همکارآ يتيو ترب يليت ص
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 اصول حاكم بر ارز يابي پيشرفت ت صيلي و تربيتي در آموزش فني و حرفه اي  6-7

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در این شاخه ها ناظر بر تحقق شایستگی ها و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت 

 حرفه ای ملی ایران به شرح زیر خواهد بود.

 
 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گيري از شايستگي ها در موقعيت  -1

  ايست ي هاي حرفه اي و  مومي متنوع خواهد بودابزارها و روش جهت سنجش پيشرفت ت صيلي و  -

 مالک كسب  ايست ي هاي حرفه اي استاندارد ارز يابي حرفه مبتني بر استاندارد  ملکرد حرفه تکليف كاري -

 

 شواهد كافي و متنوع براي قضاوت  -2

 ندراد  ايست ي حرفهارز يابي به صورت مستمر و  ملکردي مبتني بر  م  خواهد بود. مالک  ذر از دوره كسب استا -

 اي و مومي كسب مدرک براساس صالحيت خواهد بود.

 

 ارزشيابي متنوع و مستمر با توجه به يادگيري هر يك از دانش آموزان - 3

 است اده از واقعيت هاي دنياي كار و تجربه ارز يابي حرفه به ارز يابي  روه كاري و ارز يابي. -

 

 خود آگاهي و خود ارزيابي در دستيابي به سطوح شايستگي باالتر  -4

درصد قضاوت توسط هنرجو انجام خواهد پذيرفت . تکاليف كاري  24الي  94در ارز يابي  ايست ي  مومي و حرفه   -

 همراه با سطح بندي  ايست ي هاي حرفه اي و  مومي.

  

 عدم استفاده از شرايط اضطراب آور  - 5

  يابي مبتني بر  رايط ذكر  ده در استاندارد ارز يابي با د. رايط ارز -

 منص انه با د -

 

 مشاركت ساير دانش آموزان و والدين در سنجش - 6

 است اده از روه دانش آموزان براي سنجش قضاوتي درفرآيندهاي ساخت،  راحي، تعمير، نصب، ت لي ، اپراتوري. -

 

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابي  -7

 يابي نهايي  روه كاري توسط تيمي از هنرآموز انجام مي  ود.ارز  -
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 نتيجه محور و فرآيند محوري  - 8 

ياي  ود. برخي از نتايج بايد در دنياد يري تلقي مي -استاندارد  ملکرد تکاليف كاري به  نوان نتيجه فرآيند ياددهي -

 كار )كارآموزي( ارز يابي  وند.

 م ور در كسب  ايست ي هابه كار  يري ارز يابي فرآيند  -

 

 كارگروهي و حل مساله  - 9

 اجراي فرآيند ارز يابي در بستر كار روهي و موقعيت هاي جديد جهت ح  مساله در زند ي. -

 

 يادگيري  –ارزشيابي بعنوان بخش جدايي ناپذير از فرآيند ياددهي  - 11

  ملکرد ات اق خواهد افتاد.ارز يابي پيشرفت ت صيلي قب  از ارز يابي مبتني بر استاندارد  -

 

 تكاليف عملكردي در سنجش  -11

 ارز يابي و سنجش مبتني بر واقعيات و  رايط موجود در استاندارد ارز يابي حرفه خواهدبود. -

 

 اي: اي فني و حرفهه موزشآ زمان در به يابي با توجه هاي سنجش و ارز روش 6-2

 سنجش اغازي  -

 سنجش تکويني  -

 سنجش تشخيصي  -

 تراكميسنجش  -

 سنجش تکميلي -

-  

العمر و ...( از  اي و نوع نظام يادگيري )مادام نوع حرفه و ستتطح صتتالحيت حرفه بهه اي با توج هاي حرفه در نظام صتتالحيت

گيري سطح شايسفگي و تسلط در هر کار حرفه  . البفه سنجش تراکمي براي اندازهشود مي دههاي مخفلف زماني استفاا  روش

 گيرد. ر مياي قرا ه ويژهمورد توج

 

 هاي سنجش:ابزار 6-1

ي ها برا زمونآ ري ي, كوته پاسا و ....اي تش اي، غلط، جور كردني، چند  زينه-ص يح زمون )  اهي, كتبي(:  ام آ  -

  وند. ح  ايست ي مورد انتظار انتخاب ميحوزه  ناختي متناسب با سط
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 ، نمونه كار، پروژه هاي  والني مدت،دهسازي   يهسنجش  ملکردي  ام  كتبي  ملکردي، سنجش  ناسايي،  ب  -

 درجه اي و ... 364سنجش 

 ن اري و ... بندي، واقع هاي درجه :  ام  سنجش بر اساس فهرست وارسي، مقياسايده سنجش مشاه -

 بهمصاح سنجش  ا  ي:  ام  پرسش نامه، ت کيک معنايي، سنجش ن رش با مقياس ليکرت، -

سنجش پيرو و ... اي  نوع سنجش براي ا مينان از  در حي  كار، دهكارفرما، مشاهبا  بهسنجش تکميلي: مصاح -

  ود. مي دهظر در م يط كار واقعي است ا ايست ي مورد ن

ها براي سنجش كلي حوزه هاي  درجه اي و ... اي  نوع سنجش 364)تركيبي(:  ام  كارپو ه،  بهسنجش همه جان -

  ود. مي دهياد يري است ا

 

 حرفه: يست ي ا يابياستاندارد ارز  يم هوم يند  راحيآفر 6-94

 
 يها يسفگيشا يبند ، سطحيابيکرد و نوع ارزشيرو ،يابيحرفه، اجزاء اسفاندارد ارزش يابياستفاندارد ارزشت   يماهوم يدر طراح

 :(1-6)نمون برگ  گردد يگر مشخص ميکديو نحوه ارتباط اجزاء با  يا ت حرفهيصالح يار اعطايجزء، نوع و مع
 

 حرفه يابياستاندارد ارز  يم هوم ي راح -9-6نمون برگ 

  رح موضوع فيرد

 يابيمنظور از ارزش 9
 Appraisal -يابيارز Assessmentسنجش            Evaluation-يابيارزش

 Test –ن دزموآ  Monitoring –ش يپاMeasurement- يرياندازه گ

  تينامه صالحيگواه ياعطا        يسفگينامه شايگواه ياعطا يابيهدف از ارزش 2

 ش ل        حرفه            در حرفه  يگروه کار            ف کار( حرفه يکار)تکل يابيموضوع ارزش 3

1 
برحسب اجزاء  يابينوع ارزش

 يريادگي -يدهادينظام 

 برونداد              ند يآ فر        درونداد 

 ر يتاث          امديپ

 يابيارزش کرديرو 5
          مهارت        جزء نگر)دانش       ( يفنريو غ يفن يستتتفگيکل نگر )شتتتا

 (نگرش

 سازمان              برنامه                       کار(  يرويفرد )ن دهشون يابيارزش 6

مالک مرجع           هنجار مرجع        (يعملکرد قبل-دهر محور)ارزش افزويفراگ يابيسه در ارزشيار مقايمع 7
 

 ابيارزش      گروه      يمرب    ان يهمفا   کارفرما    کار  يروين دهکنن يابيارزش 2

1 
بر حستتتب  يابينوع ارزشتتت

 زمان
 رانه در محل کار يگيپ     يانيپا   ينيتکو      نيغازآ 

  واگرا                  هم گرا از منظر پاسخ يابينوع ارزش 94
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  رح موضوع فيرد

99 
نتتتوع ارزشتتتتتيتتتابتتتي   

 )رسمي/غيررسمي(
 غير رسمي )غير مکفوب(                 رسمي )مکفوب(

 خارجي )توسط مرکز ملي سنجش(  موزش( آ دهندهداخلي )توسط ارائه   دهمرجعيت ارزشيابي کنن 92

 نسبي       فاصله اي     اي  بهرت           اسمي  هاي اندازه گيري مقياس 93

 کمي            کياي  نوع ارزشيابي )کياي/کمي( 91

95 
نوع ارزشتتيابي)مسفقيم/غير 

 مسفقيم(
 غير مسفقيم           مسفقيم 

96 
ابتتزارهتتاي ستتتتنتتجتتش و  

 ارزشيابي

زمون آ  زمون عملکردي آ پروژه نمونه کار   پرسش  بهمصاح کارپوشته  

 درجه  360

 محک زني  پژوهش موردي زمون کفبي آ  دهمشاه   گزارش    روبريک

 فهرست وارسي

    .................... کارگروهي  ايااي نقش  ارائه 

97 

تعداد ستتطوح شتتايستتفگي  

 جزء

سطح  4)بر مبناي 

 شايسفگي انجام کار(

   4 2 2 دانش

   4 1 4 مهارت )شناخفي(

   4 1 5 (روان حرکفيمهارت )

   4 1 5 نگرش
 

92 
جهت  دههاي اسفاا مقياس

 بهقضتتتاوت در رستتتيتدن  

 شايسفگي جزء

 پنج سطحي       چهار سطحي      سه سطحي    خير( -سطحي )بلي دو

91 
جهت  دههاي اسفاا مقياس

 قضاوت شايسفگي 
 پنج سطحي       چهار سطحي       سه سطحي    خير( -سطحي )بلي دو

24 
استتفاندارد ارزشتتيابي  اجزاء 

 حرفه

 تحليل اسفاندارد عملکرد کارها بندي کارها  گروه تعيين رويکرد و نوع ارزشيابي 

تعيين معيار اعطاي تعيين معيار ارزشيابي گروه کاري تعيين اسفاندارد ارزشيابي کار 

 صالحيت

 تعيين شرايط سنجش  تعيين ابزار و روش سنجش

 سه نوبت             دو نوبت                      يک نوبت  هاي ارزشيابي  حداکثر نوبت 29

22 
تعداد واحد ها جهت اعطاي 

 صالحيت
 واحد               30واحد                      45واحد 60
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 استاندارد ارز يابي حرفهتدوي  

  

Evaluation Occupational Standard Development 
 

 

 کاراه يبند روه: گ ماهن مرحله هفتم ي پ 
  

Task Grouping  
 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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 مقدمه 7-9

و  يافق پذيري است. تحرک دهش يگذاريه پا يا حرفه يها تياستاس سطوح صالح بر يمل يا حرفه يها تينظام صتالح 

 يت قبليد مدرک سطح صالحيبا ت،يک سطح از صالحيدر  يابيارزش بهورود  ين نظام استت. برا يا يها يژگياز و يعمود

بر  ين مبفنيغازآ سنجش ،دهکستب شت   بهتجر به يگذار باشتد. جهت ارزش  دهاز کستب شت  يمورد ن يهمراه زمان تجرب به

 يصيتشخ يابيسطح باالتر از ارزش بهورود  يرد و برايگ يباالتر( صورت م يسفگياسفاندارد عملکرد گذشفه )اما با سطح شا

است  دهمشفرک که احراز ش يها يسفگيگر شتا يا حرف ديک حرفه و يدر داخل  يرد. در هنگام تحرک افقيگ يصتورت م 

 شود.  يمورد قبول واقع م
 

 

 )نوبت هاي ارز يابي( يست ي ا يابيكارها جهت ارز  يبند  روه روش 7-2

 

ارها، تعداد ک ت،يّاهم بهها با توجه  شوند. گروه يم يبند گر گرو هيدکيت با يّها و اهم تيها, اولو يوابسفگ بهکارها با توجه 

 هجهت گرورد. يک کار قرار گيک گروه کار تنها يشوند. ممکن است در  يم يدهواحد يو سخف يدگيچيپ زمان انجام کار،

نمود و براساس مشاغل  دهاسفاا( 6-1)نمون برگ مشتاغل   بهحرفه  يهتجز بهتوان از نمون برگ مربوط  يکارها از م يبند

 يعدد م دهپانز ها حداکثر تعداد گروهرا انجام داد.  يکار يها گروه يگذار امن 6-1ذيتل هر واحتد حرفته در نمون برگ    

 شيها بر اساس پ ن گروهيب يشتود. توال  يم دهقرار دا يتوالها حداکثر در سته مرحله   نآ ها،کار يبند باشتد. پس از گروه 

 کييزمانگردد.  ين مييحرفه تع بهگر عوامل خاص وابستتفه ياستتفقالل در انجام کارها و د مشتتکل بودن، به ده، ستتانيازها

افت يدر يست ينامه  اي واهکار  يها گروه يگردد که در تمام يم يا ت حرفهيمدرک صالحافت يسفه دريشخص شا

با  انجام کار را يسفگيشا کارها، يکند که در تمام يافت ميدر يست ينامه  الا ي واهيزمان يباشتد. و در گروه کار  دهکر

رد و يگ يانجام م يکار يها براساس کارها در قالب گروه يابيارزش يکلطور به استفاندارد عملکرد داشتفه باشند.    بهتوجه 

ر سفه بودن ديشا ،يک گروه کاري يبرا يابيشتود. اگر در هنگام ارزش  ين گروه مآ در يستفگ ينامه شتا يارائه گواه بهمنجر 

 يروه کاردر هر گ يابيارزشرد. يگ يتعلق نم يگروه کار يسفگينامه شايگواه دهشون يابيارزش به باشد، دهک کار احراز نشي

 نمود دهااسفا يسفگيتوان از واحد شا يکلمه گروه م يجابه باشد.  ياز مين شيپ يها گروه يها يسفگيمسفلزم کسب شا

 .(1-4)نمون برگ 

 با د.واحد  ايست ي مي 34ز ي معادل با صالحيت داراي ارهر سطح از نظام 
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 اي  حرفهايست ي در يک سطح از صالحيت اي از مسير ارز يابي   ونهنم– 9-7نمون برگ 

 

 

. بديهي استت که مسير توسعه حرفه اي و کد گذاري بايد دقيقا همراه  انجام خواهد شتد  6-1توجه: نام گذاري گروه هاي کاري از مشتاغل مندرج ذيل هر واحد حرفه در نمون برگ  

  سطوح مهارت نيز مورد توجه قرار گيرد.

 

 )نام  روه(  روه يک
T01.03,T02.02,… 

 واحد 2

 )نام  روه(  روه دو
T03.03,T02.12,… 

 واحد 9 5

 )نام  روه(  روه سه
T01.05,T04.12,… 

 واحد 9 5

 )نام  روه(  روه چهار
T04.05,T03.12,… 

 واحد3

 )نام  روه( روه پنج
T01.04,T02.03,… 

 واحد 9

 )نام  روه( روه  ش
T03.04,T02.13,… 

 واحد 9 5

 )نام  روه( روه ه ت
T01.05,T06.12,… 

 واحد 3

 )نام  روه( روه هشت
T01.05,T02.4… 

 واحد 2

 )نام  روه( روه نه
T03.05,T02.14,… 

 واحد 9 5

 )نام  روه( روه ده
T01.6,T04.12,… 

 واحد 9 5

  روه...
T06.06,T03.12,… 

 ..واحد
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 دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

 كارها بندي مرحله ه تم:  روه-دنياي كار

 كارها بندي  روه 9-7نمون برگ 

 ص  ه   از    

  سطح:  كد:  نام حرفه:
 

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 

  نام    :

 نوبت سوم 
 كد    : كد    : كد    : كد    : كد    :

 كد كارها: كد كارها: كد كارها: كد كارها: كد كارها:

 زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد:

           

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 نوبت دوم 
 كد    : كد    : كد    : كد    : كد    :

 كد كارها: كد كارها: كد كارها: كد كارها: كد كارها:

 زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد:

           

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 

 نام    :

 نوبت اول 
 كد    : كد    : كد    : كد    : كد    :

 كد كارها: كد كارها: كد كارها: كد كارها: كد كارها:

 زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد: زمان: واحد:

 

 است اده  ردد. 6-9  ناوي   روههاي كاري و كدهاي آنها بر اساس مشاغ  ذي  هر واحد حرفه در فرم 
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 استاندارد ارز يابي حرفهتدوي  

  

Evaluation Occupational Standard Development 
 

رد عملکردي تحل :ماهن مرحله هشتم ي پ   ل استاندا
  

Performance Stanndard Analysis  
 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه



  

   استاندارد  ملکرد كاريات ت ليكل 2-9

و  هيگيرد. تجز شتتايستتفگي حرفه مورد تحليل قرار ميدر اين مرحله استتفاندارد عملکرد تکاليف کاري در استتفاندارد 

 حليل مين را تآ ر براي فهم بيشفرهاي کوچکف قسمت بهاي را  يا نمونه دهشکسفن يک موضوع پيچي يندآ فر تحليل،

 باشد. معناي هضم کردن مي بهخدا دهنامه  در ل ت گويند. تحليل کردن
 پذيرد: سه شيوه انجام مي بهليل در شيمي و تح يهبراي نمونه تجز

 تعيي  اجزا و  ناصر )ت لي  كي ي( -

 تعيي  تركيب و تناسب  ناصر )ت لي  كمي( -

 ييمي آهاي  ي زمايش واكنشآ ا ودهينآ فر يهتجز -

 

 مي دهفااطور همزمان اسبه تاکر تحليلي و تاکر سيسفمي  ده ايتلايق رويکرکرد از لمو تحليل اسفاندارد ع يهدر تجز

 گردد.

 گيرد.بل قرار يمورد تحل بايد حرفه يسفگيدر استفاندارد شا  يف کارياستفاندارد عملکرد تکال  طور که گافه شتد، همان

ن را آ فرشيفهم ب يکوچکفر برا يها قسمت بهرا  يا ا نمونهي دهيچيک موضوع پيند شتکستفن   يآ فر ل،يو تحل يهتجز

طور به  يفمستتيو تاکر ستت يليفاکر تحلده ايکريق رويل استتفاندارد علمکرد از تلايو تحل يهند. در تجزيگو يل ميتحل

 گردد.  يم دههمزمان اسفاا

 ياز نظر دشوار را،ار عملکردياساس معابردهاسفاندار يا حرفه يها تيبا عنوان چارچوب صالح ي، پژوهش(1340)دزاآ 

 (4-1است. )جدول  دهنمو يبند ميپنج سطح تقس به



141 

 دهتا پيچي دهاساس معيار  ملکرد با تاكيد بر م توا از ساا بردهسطح بندي استاندار2-2جدول 

 سطوح 

  ملکرد

 نوع 

  ملکرد

  رح 

  ملکرد

 انطباق 

 بيروني

 يا مشکل تشخيصيکار بنيادي  5

 گشايي

Diagnostic Task 

فعتتاليفي مرتبط بتتا تعيين کردن، 

جداکردن، تشتخيص دادن يا اصالح  

 يک نقص.

ياب  از يک دستتتفگاه عيب دهاستتتفاتا 

يتتک اتومبيتتل و  الکفرونيکي در مورد

ن تواند شامل اي تاسير نفايج حاصل مي

 هاي بنيادي باشد  نوع وظياه

 دهکار بنيادي تمايزي پيچي 4

Complex Discriminatory 

قبتل ولي حاوي   بته فعتاليفي مشتتتا 

 تمايزهاي ظرفيفر و يا چندگانه 

همتان مثتال مورد قبتل، منفهتا اين بار     

ها  وقفي استتت که طول يا انحنا ستتيم 

عنوان نشتتانه براي تشتتخيص   بهنفواند 

کار رود . در  بههر شمع  بهط سيم مربو

جا نظم جرقه زدن هر شتتتمع بايد  اين

شود و نيز از دلکو کمک  دهتشخيص دا

 گرففه شود.

  دهکار بنيادي تمايزيسا 3

Simple Discriminatory Task 

ن بتايتد تااوتها و   آ فعتاليفي کته در  

ات اساسي شناخفه شوند. اين بهتشا

 و سر راست هسفند  دهها سا تااوت

 بهها  وصتتل کردن مجدد ستتيم شتتمع 

 هاي اتومبيل شمع

مرحله  بته کتار بنيتادي مرحلته     2

 )فرايندي(

Proccedural Task 

فعاليفي که قستتتمفي از يک کاريک 

 بخشي يا چند بخشي را تشکيل مي

ها بايد در يک  د. اين فعتاليتت  دهت 

 ترتيب و توالي معين انجام شوند.

 تعويض چرخ در يتتک اتومبيتل کتته مي 

تواند از روي يک دستتفورالعمل صتتورت 

 گيرد.

 کار بنيادي عالمفي 1

Singal Task 

 ، لزوم انجام عملدهفعاليت ستتا يک

 اي و بازخورد بالفاصتتله دهشتکار بو آ

 ددهموفقيت کار را نشان مي 

 ها در شب روشن کردن چراغ

  

 

ن برگ ل نمويگردد )تکم ير ميت کار شامل موارد زيو سطح صالح يسفگيسطح شا بهل استفاندارد عملکرد با توجه  يتحل

1-4 :) 
 ف كارها(يتکال يبند ) روه يابيجهت سنجش و ارز  مرتبط با هم يف كاري  تکالييتع -

 يف كارياستاندارد  ملکرد هر تکل يري  اندازه يبرا ياصل يها  اخص -



142 

   قلمرو استاندارد  ملکردييت سنجش و تعيجهت هدا و رويه هاي انجام كار ها پروژه، ها ، ال وها    نمونهييتع -

 و ملزومات جهت سنجش استاندارد  ملکرد يفن يداردهااستان ا،دهها، ك نامه  يئآ  ،يقوان   مقررات،ييتع -

 يابيابزارها و روش سنجش و ارز  -

 يابيط ارز ي   راييتع -

 يابياز سنجش و ارز يزات مورد نيتجه -

 

 ت لي  استاندارد  ملکرد كارتکمي   ده نمون برگ  2-2جدول 

 
 

 نام و نام خانوادگي:  شماره ملي: تاري  ارزشيابي

استاندارد عملكرد كار :انجام 

 روتراشي  مطاب  نقشه 

L1 كد حرفه 72231191 حرفه: كار گر ماهر ماشين ابزار سط    حيت 

V1 كد و يفه 15 و يفه: توليد قطعات به روش تراشكاري واحد كار 

 كد كار 1511 كار رو تراشي سط  شايستگي كار 2
 

-شرايط انجام كار : 1

    ر                ب   و  و       ن   1   ر بر       ب  و  ل       ه  را  20   و  راشي          ب        ا ه شده ب   رع  بر   

 - شاخ  هاي ا لي استاندارد عملكرد كار:   2

    د یقه45 زمان ان ا   ار –Ra=3.2  4-  ی یت  سطوح  3         ±05/0  و را   ا دا ه       ر  ب     ان  -2   ±1/0 -  و را   ا دا ه      و ي ب     ان 1

      ک    ي  وا د     ند        ر ب شد-نمونه و نقشه كار: 3 

 

-   و   ک   3     ده  – 2-  ر    1- ابزار ارزشيابي: 4

- تجهيزات مورد نياز: 5

 150   ل   ر و گ  ره ا دا ه گ ر     05/0- کو    ب           ر  4 ع ن   ک   ا  ني    ر    ي   3-            2   ر ب     ل     1     ه  را  ب   و   -1

  و          کر ن      ه و  و   ک   – 6   ده  و راشي    – 5  ل   ر      

 (T05.03)    ش      ي(T05.02) ,      ي (T05.02) ل   راشي- تكاليف كاري مرت ط: 6
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 ابزارها و روش سنجش و ارز يابي

 سنجش و ارزيابي بهاصطالحات مربوط  2-2-9

 سنجش و ارزيابي بهاصطالحات مربوط  3-2جدول 

 ارزشيابي تکويني اعفبار

 سنجش مالک معيار روايي

 سنجش هنجار معيار گيري اندازه

 سنجش عملکردي سنجش 

 کارپوشه ارزشيابي

 روش / ابزار سنجش شواهد

 بندي مقياس درجه ارزشيابي تشخيصي

 سطح شايسفگي ارزشيابي تراکمي

 شناخت گرايي سنجش توانائي

 گرايي و ...رشد رففار گرايي

 

 نآ هاي بندي اهداف ياد يري و  بقه 2-2-2

 يها هوياز ش يکيباشد.  يم يريگ مناسب سنجش و اندازه ياب ابزارهاازمند انفخيجزءن يها يسفگيح از شايصح يابيارزش

سطوح  ،يسفگيد ماهوم شاين منظور بايا ياباشد. بر يم يريادگيو  يتجارب علوم رففار از دهاسفاامناسب  يانفخاب ابزارها

ارائه و  بهنگاشت  يالگوها ين قسمت قبل از بررسيگردد در ا يريادگي يها طهيسطوح و ح بهت يو سطح صالح يفگسيشا

 . شود يپرداخفه م يبند و سطح يسفگيشود و س س ماهوم شا ين پرداخفه مآ يها طهيو ح يريادگياهداف  يمقدمات يسبرر

 

 يرياد يبندي اهداف   بقه 2-2-2-9

 اشند: ب باشد که شامل سه حيطه زير مي بندي بلوم مي طبقه يريادگي يها طهيدر ح دههاي شناخفه ش بندي يکي از طبقه
 )مهارت(حركتيروان  يهحط-حيطه  ا  ي)ن رش(-حيطه  ناختي)دانش( •

ورت هاي مخفلف ص موزشي در حوزهآ اهداف يادگيري و بندي بر روي سطح يفين علوم تربيمفخصصتحقيقات وسيعي توسط 

 شود. مي دهها مشاه نآ اي از فعاليت در شکل زير نمونه گرففه است که
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 يرياد ي يطه هايح يتطور  بقه بند 9-2 ک  

 

  ناختي)دانش(بندي حيطه   بقه 2-2-2-2

ي ها بندي ت انسان سرو کار دارد مرتبط است. تقسيمهايي که با انديشه و شناخ جريان بهبندي حوزه شناخفي  طبقه

 ،(2001)اندرسون و کراتول  ،(1956)بلوم  بهتوان  ها مي نآ گوناگوني در يادگيري حوزه شناخفي وجود دارد که از بين

 اشاره کرد.  Finks(2003)و  (SOLO 1992)بيگس و بولفن 
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 9156 ناختي بلوم  حيطهتقسيم بندي - -

 تقسيم بندي بلوم در حيطه  ناختي  1-2جدول 

 حيطه  بقه هدفها فع  هاي رفتاري

بيان مي  -4تکرار مي کند.  -6نام مي برد.  -5فهرست مي کند.  -4مشخص مي کند.  -3توصيف مي کند.  -2تعريف مي کند.  -1

 نسخه برداري مي کند.  -9جور مي کند.  -4کند. 
را مي داند. روش ها - 3مااهيم اساسي را مي داند. -2اصطالحات مفداول را مي داند.  -1

  "موخفه هاآ وريآ دبازشناسي و يا"دانش -1

  ناختي

د. دهتوضيح مي  -4تخمين ميزند. -6د. دهتميز مي  -5برگردان مي کند.  -4ترجمه مي کند.  -3حل مي کند.  -2مثال مي زند.  -1

 پيش بيني مي کند.  -11خالصه نويس مي کند.  –10د. دهتعميم مي  -9د. دهبسط مي  -4
قوانين را مي فهمد -3فهمد ا را مي يهتئور -2اصول را مي فهمد  -1

تاستتتير ها، ترجمه ها و خالصتتته هاي اطالعات  "درک وفهم  -2

 "معين

 مي کند.   کنفرل -6اندازه گيري.  -5کشف مي کند.  -4د. دهنمايش مي  -3مي کند.  بهمحاس -2د. دهت يير مي  -1
 کار مي برد. بهمااهيم و اصول را در موقعيت جديد  -1

کار مي برد. بها را در موقعيفهاي عملي يهقوانين و نظر -2

نچه آ کتار گيري اطالعات در موقعيفي مفااوت از  بته  "کتاربرد   -3

  "است دهموخفه و فهميد شآ عيناً

جدا مي  -6مي کند.    تاکيک -5مي کند.  يهتجز -4مجزا مي کند.  -3د. دهبا نمودار نشان مي  -2اجزاء تقسيم مي کند.  به -1

 هجي مي کند.  -4کند. 

و  يهجداول و نمودارها را تجز -2وتحليل مي کند.  يهساخفار يک اثر هنري را تجز -1

و تحليل مي کند. يهيک مفن ادبي را تجز- 3تحليل مي کند.

اجزاي ترکيبي براي شتتتناخت  بهکل  يهتجز "و تحليل  يهتجز -4

 "نآ دهندهعناصر تشکيل 

داسفان مي  -4سخنراني ميکند.-6بازنويسي ميکند. -5تجديد نظر ميکند. -4انشاء ميکند.-3ميزد.آ درهم مي-2بندي ميکند.طبقه -1

 گروه بندي ميکند.  -12ميکند. يهنمودار ته-11مدون ميکند.-10تجديد سازمان ميکند.-9شعر مي سرايد. -4نويسد.

 جديدي ابداع مي کند.طرح  -2اصول و قواعد را با يکديگر ترکيب مي کند. -1

مطالب را با يکديگر ترکيب مي کند. -3

 "ترکيب اجزاء براي تشکيل چيزي نو"ترکيب  -5

 -4تاسير مي کند.  -6انفقاد مي کند.  -5مقابله مي کند.  -4نفيجه گيري مي کند.  -3مقايسه مي کند.  -2ارزيابي مي کند.  -1

 داوري مي کند. -4قضاوت مي کند. 

 ي تدريس را ارزشيابي مي کند.روش ها - 2يک اثر هنري را ارزشيابي مي کند. -1

قوانين يادگيري را ارزشيابي مي کند. -3

 يار هامعتصميم گيري، قضاوت يا انفخاب مبفني بر  "ارزشيابي  -6

 و منطق عقلي

 -4توصيف مي کند.  -4     اشاره مي کند. -6برد. نام مي  -5د. دهقرار مي  -4دنبال مي کند.  -3انفخاب مي کند.  -2مي پرسد. -1

 د.دهارائه مي  -11مي نشيند.  -10سوال مي کند.  -9د. دهبا دقت گوش مي 

ي انسان و نيازها بهنسبت  -2د. دهگاهي نشان مي آ اهميت يادگيري، بهنسبت  -1

فعاليت هاي کالس توجه مي  بهبا دقت  -3د. دهمسائل اجفماعي حساسيت نشان مي 

کند.

يا محرک  دهپدي بهگاهي و توجه غير فعال نستتتبت آ "دريافت  -1

  "معين

  ا  ي

تبريک مي  -4بحث مي کند.  -6پيروي مي کند.  -5اجابت مي کند.  -4موافقت مي کند.  -3کمک مي کند.  -2د. دهپاسخ مي  -1

 د.دهگزارش مي  -11مي خواند.  -10تمرين مي کند.  -9اجرا مي کند.  -4گويد. 

از  -3براي انجام کاري ويژه داوطلب مي شود.  -2قوانين مدرسه را رعايت مي کند.  -1

مطالعه شعر وادب لذت مي برد.

 هبپذيرش انفظارات از طريق توجه يا واکنش نستتبت  "واکنش  -2

 "ادهمحرک ها يا پدي

سهيم  -4پيشنهاد مي کند.  -6ملحق مي شود.  -5دعوت مي کند.  -4دعوت مي کند.  -3مي شود. پيشقدم  -2کامل مي کند.  -1

 تشکر مي کند. -11تحسين مي کند.  -10مطالعه مي کند.  -9کار مي کند.  -4مي شود. 

سايش ديگران عالقه آ رفاه و بهنسبت  -2نقش علم و زندگي روزمره ارج مي نهد.  به -1

را در قبال پيشرفت اجفماعي مفعهد مي داند. خود -3د. دهنشان مي 

در موقعيت  دهنشان دادن رففاري منطبق بر عقي"ارزشتگذاري   -3

 "نباشد انيمهايي که اجباري براي اطاعت در 

اصالح -4تعديل ميکند. -4د.مي دهتعميم -6مقايسه ميکند.-5تلقين ميکند.-4تنظيم ميکند.-3د.مي دهت يير  -2طرفداري ميکند. -1

 ترکيب مي کند.  -4د. مي دهربط  -4د. مي دهسازمان  -6منظم ميکند.  -5ميکند. 

ا، عاليق و يهمطابق توانا -2نقش برنامه ريزي منظم در حل مسائل را مي شناسد.  -1

اعفقادات خويش، برنامه اي براي زندگي خود تدوين مي کند.

 بهنشتتان دادن رففاري حاکي از تعهد نستتبت   "ستتازمانبندي  -4

 "ارزش ها

مميزي -6خدمت ميکند. -5تجديد نظر ميکند. -4کيايت چيزي را تعيين ميکند. -3د. مي دهتحت ناوذ قرار  -2د. مي دهتميز -1

 قضاوت مي کند. -9داوري ميکند.  -4گلچين ميکند. -4ميکند. 

ي فعاليت هادر  -2د. دهناس نشان مي  بهبراي انجام کار مسفقل از خود اعفماد  -1

داشفي را جذب مي کند. بهعادات خوب  -2گروهي ، عمال همکاري مي کند. 

 "دهي دروني شارزش هارففار کلي مبفني بر  "تبلور  -5

ميخ کوبي -4 مخلوط ميکند. -6گره ميزند.-5د.مي دهحرارت -4تمرين ميکند.-3اشفباه خود را رفع ميکند.-2تمييز ميکند. -1

   محکم ميکند.-12هم مي پيچد.  به-11مي پيچد. -10وزن ميکند.-9هم ميزند.  به-4ميکند.

مادگي آ از حيث جسمي براي تراشکاري -2گاهي دارد. آ از ابزار و وسايل تراشکاري -1

با کمک اسفادکار تراشکاري مي کند. -4تراشکاري تا حدودي عالقه دارد.  به -3دارد. 

 "نآ مهارت و تقليد از دهمشاه "تقليد  -1

 حركتي -روان

-10تيز ميکند.-9   مي بافد. -4مي دوزد. -4مي پزد.-6خمير ميکند.-5سياب ميکند.آ -4اره ميکند.-3مي سازد.-2سوار ميکند.-1

 يرد.مي گناخن  -14مسواک ميزند. -13درو ميکند.-12سم اشي ميکند. -11رنگ مي کند. 

 به -3د. دهتنهائي نقاشي ساخفمان انجام مي  به -2تنهائي تراشکاري مي کند.  به -1

تنهائي مي سازد. 

 "انجام عمل بدون کمک گرففن از ديگران "اجراي مسفقل  -2

گچکاري -4رفو ميکند. -6      صحافي ميکند.-5لحيم ميکند. -4فنر ساعت را جا ميزند.-3ب بندي ميکند.آ -2ميکند.با مفه سوراخ -1

 سيم کشي مي کند.-10ميکند. دهحدي-9کاشيکاري ميکند. -4ميکند. 

با  -3با دقت راديو تعمير مي کند.  -2با دقت موتور مولد را سيم پيچي مي کند.  -1

دقت جوشکاري مي کند.

 "انجام عمل با صحت، دقت و ظرافت کافي "دقت  -3

دوچرخه سواري مي  -6     اسکي مي کند. -5شيرجه مي رود.  -4شنا مي کند.  -3بشار مي زند. آ -2با چرخ خياطي مي دوزد.  -1

 تير اندازي مي کند.  -9ويولن مي زند.  -4سُر مي خورد  -4کند. 

با هماهنگي چشم و دست  -2سازد. با هماهنگي چشم و دست مجسمه مي  -1

با هماهنگي دست و چشم و گوش ارکسفر را رهبري مي کند. -3مي سازد.  چکش

ميخفن بيش از يتتک مهتتارت و انجتتام آ "همتتاهنگي حرکتتات  -4

 "نهاآ هماهنگ

)با مهارت(  -3مي سازد   )با مهارت( -3کار مي اندازد. به) با مهارت( چرخ خياطي را  -2د. دههمزمان ترمز و کالچ را فشار مي  -1

 تعمير مي کند و غيره.

با مهارت قالي  -3با مهارت تراکفور شخم مي زند.  -2با مهارت رانندگي مي کند.  -1

 .مي بافد

ساني و بطور آ بهانجام کامل يک مهارت يا بيشفر  "عادي شدن  -5

 "خودکار
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 كراتول -ه  ناختي بلوم حيطتقسيم بندي جديد  -

ورت صبه بندي حوزه شناخفي بلوم ارائه دادند که  اي از طبقهده شبندي تجديد نظر  ندرسون و کراتول طبقهآ 2001سال  در

 است: دهيند شناخفي در نظر گرففه شآ بعد ديگر فرن دانش و آ باشد که يک بعد يک جدول دو بعدي مي

 
 2449بندي جديد حوزه  ناختي بلوم  تقسيم 5-2جدول 

 بعد دانش
 ييند شناخفآ بعد فر

 فريدنآ  ارزشيابي کردن تحليل کردن کار بسفن به فهميدن موردنآ ياد به

       دانش امور واقعي

       دانش ماهومي

       دانش روندي

       فراشناخفيدانش 

 

ه شش طبق بهيند شناخفي آ چهار طبقه و فر بهکه دانش  کراتول و همکاران عالوه بر اين ندرستون، آ بندي دو بعدي در طبقه

 است. دهطبقه تشکيل ش دهها نيز از تعدادي خر ها يا سطح اند، هر يک از طبقهده تقسيم ش

 

 بعد دانش

 ن.آ بهشنا شدن با يک رشفه علمي يا حل مسائل مربوط آ براي دهدانش عناصر مورد نياز يادگيرن :مور واقعيا الف( دانش

 ( دانش اصطالحات علمي1-الف

 مهم( ده ايها ورويدا ( دانش اجزا وعناصر خاص)نامها مکان2-الف

 ها نآ انيمها وروابط  ها،طبقه ب( دانش ماهومي :دانش مقوله

 ها )دانش انواع گوناگون ادبيات( ها وطبقه بندي ( دانش طبقه1-ب

 ها )دانش قوانين اساسي فيزيک( ها وتعميم ( دانش اصل2-ب

 ها )دانش ساخفارمديريفي حکومت محلي( ها:الگوها وساخت يه( دانش نظر3-ب

 پ( دانش روندي:دانش چگونه انجام دادن کارها

 (برنگآ رد نياز در نقاشيهاي مو هاي خاص يکرشفه )دانش مهارت ها والگوريفم ( دانش مهارت1-پ

 (اي پژوهش مفناسب با علوم اجفماعيه هاي خاص يک رشفه )دانش روش ها وروش ( دانش فن2-پ

 فرد درباره خودش دهي تعيين زمان اسفاامعيار ها( دانش 3-پ

 کلي ودانش فرد درباره شناخت خودشطور بهدانش شناخت :ت( دانش فراشناخفي

 هاي حاظ اطالعات است( که تکرار اطالعات يکي از روش اين به( دانش راهبردي )اسفراتژيک(:)علم 1-ت

رک کفاب تخصصي از کفاب عمومي که د اين به؛شتامل دانش موقفي ومشتروط )علم   تکليف شتناخفي  به( دانش مربوط 2-ت

 تر است( سخت

 اطالع است ( ها بي که فرد در بعضي از زمينه ( دانش خود )دانش اين3-ت
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 يند  ناختي :آ بعد فر

 وردن: بازيابي اطالعات از حافظه دراز مدتآ ياد بهالف( 

 ( بازشناسي )تشخيص نام نويسندگان مشهور(1-الف

 هاي جهاني( وري تاريخ جنگآ ( بازخواني )بازيابي(:)ياد2-الف

 ب( فهميدن: ساخفن معني از يک ارتباط

 (فارسي بهانگليسي وترجمه )برگرداندن يک جمله از:تاسير؛ بيان معني ( تاسير کردن1-ب

 هاي مخفلف نقاشي( هايي از سبک بردن نمونهوردن )توضيح دادن()نام آ ( مثال2-ب

 يا توصيف( دهاساس مشاهبندي انواع اخفالل رواني بر بندي کردن )طبقه ( طبقه3-ب

 اند( دهش دهصورت تصوير نشان دا بهکه  ( خالصه کردن )خالصه کردن وقايعي4-ب

 ها در يادگيري زبان خارجي( ( اسفنباط )اسفنباط اصول دسفوري از مثال5-ب

 (بههاي مشا ها با موقعيت نآ صورت مقايسه بهتاريخي  ده اي( مقايسه کردن )درک رويدا6-ب

 م(دهثر در ظهور پروتسفانيسم در قرن شانزؤهاي م ( تبيين)بيان علت4-ب

 از يک روش خاص در يک موقعيت خاص دهکار بسفن:اسفاا بهپ( 

 يک چند رقمي ديگر( به( اجرا کردن)تقسيم يک عدد چند رقمي 1-پ

 قرار دادن)توانايي حل کردن مسائل مالي مخفلف شخصي( ده( مورد اسفاا2-پ

 ها نآ انيم روابط وتوصيف دهنده عناصرتشکيل به مواديامطالب شکسفن ت( تحليل:

 هاي حقيقي( سازي )تعيين نکات مهم وغير مهم در گزارش ( مفمايز کردن يا ويژه1-ت

 دانشجويان دانشگاه( به(سازمان دادن )بيان يک اسفدالل حاوي مطالب مخالف وموافق درباره پرداخت دسفمزد 2-ت

 اش راجع اخالق( محفواي مقاله بهبا توجه  دهنويسنهاي مذهبي يک  (نسبت دادن)تعيين ارزش3-ت

 از معيار يا مالک: هدج( ارزشيابي با اسفاا

 زمودن(آ (وارسي کردن )1-ج

 تر است( ها مناسب دهموجود براي تحليل دا ماريآ هاي يک از روش که کدام (نقد )داوري( کردن)قضاوت درباره اين2-ج

 نو ساخفار يا الگو دريک اجزا يا عناصر قراردادنفرينش )خلق کردن(:آ چ(

 (دهش دههاي مشاه دهدا يهبراي توج يهفرض)ساخفن يک ساخفن(  يه(توليدکردن )فرض1-چ

 (موزشآ هاي برنامه ارزشيابي براي تعيين اثربخش بودن برنامه ريزي کردن )طراحي يک طرح(2-چ

 هنر در يک مدرسه(
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 يه بقه بندي  ان -

 هاي جديد روانشناسان شناخفي حاصل فعل واناعاالت وپردازشي است که روي اطالعات يادگيري براستاس ياففه  يهنظر گان به

فقد شود و مع بشر در پنج نوع قابليت خالصه مي هاي يادگيري يهود وي معفقد است که کلش ذهن افراد انجام مي به دهوارد ش

 .ها در ماهيت با هم تااوت دارد نآ يادگيري ونحوه يادگيري است که شرايط

هاي خود  ها بدون طالع از قواعد دسفوري مهارت نشتانه کارگيري عالئم و به)مانند درک قوانين نيوتن (،ي ذهنيمهارت ها-

 ترين مهارت ذهني است. دهباشد تشخيص سا قواعد ميشامل:تشخيص،مااهيم،

يا تصويري ذهني است که ها تصور  دهاي ت زيادي دارد مااهيم وفراگير اهميّ يهيادگيري اول،اندازه و...در شتکل ،تشتخيص رنگ 

 ماهوم مانند شود مي بيان کلمه صورتبه  معموالًبا خصتوصتيات ويژه است که   ها دهاي يا گروهي از اشتياءيا پدي  معرف طبقه

 ها قوانين نيز مي نآ به و کنند مي رابيان ماهوم چند يا وبين د طهبرا قواعد زند مي زنگ هوا درمجاورت هنآ يا درخت،

 .روند کار مي بهطور تلايقي وترکيبي  به،چند قانون گاه براي حل مشکل .گويند

 شناخفي مهارت يراهبردهابشر است  دهموخفه شآ هاي ترين مهارت تاهميّها از جمله پر :اين مهارت ناختي يراهبردها-

. ندپرداز تاکرمي و وريآ ياد توجه،يادگيري ود مانند :خ ذهن دروني تنظيم به ها نآ از دههايي هستتفند که فراگيران با استتفاا

 نمي درک را مطلب که ميشويم مفوجه مطالعه نگامه دنيسفن ها دانستفني  از خاصتي  حيطه به منحصتر  شتناخفي  دهايراهبر

 ناين حال ذه در نامد مي شناخفي دهايراهبر زنمونه ا يک نراآ يهگانست که ا فعاليفي انجام مادرحال ذهن حقيقت در. کنيم

 .در فعاليت درک مطلب نظارت دارد

  تل يا جمله به صورتنراآ افراد و شود مي فراگرففه زندگي طول ميزان زيادي در بهن دسفه از معلوماتي که آ :ا ال ات ل وي

به  خود ت ل وياطالعا دانستتفن.خاص هاي ازنام بستتياري و کشتتورهاشتتهرها،، ها ماه افه،ه يروزها نام مانند برند، مي کاربه 

 مي فراهم رانيز ديگر هاي مهارت ها، دانش جزء اطالعات زاين زيرابسياري است، ضتروري  و الزم رفرديه يبرا منارد صتورت 

 دراين معلومات انفقال و فراگيري ازملزومات نيز غيره و پزشکي مانند اي حرفه هاي تخصص و ها رشفه در ل وي اطالعات. وردآ

 .هاست رشفه

 مقرر انجام در موعد ،بلکه وقفي فعاليت منظم وانجام يک فعاليت نيست هاي يدي صترفاً  ري مهارتگييادهاي يدي: مهارت-

ر و ت دهر يدي با تمرين و گذشتت زمان سا همين دليل که امو بهاستت و  دهتوان گات که فعاليت يدي يادگرففه شت  مي شتود، 

 .شود تر انجام مي دقيق

العه طوقفي شاگردي م ،نبرايهاي قبلي وي است بنا ثر از يادگيريأفانفخاب يک فرد در شرايط مشخص است که م:ها  رايش

 اين حالت دروني را گرايش مي يهاناست.گ دهگيري قبلي وي انجام شاين ترجيح براساس ياد،دده را بر کاري ديگر تر جيح مي

اي ه بهطي تجر ها در طول زندگي و گرايش.گذارد ثير ميأافراد يا حوادث ت اشتتياء، بهاين گرايش بر رففار فرد نستتبت  .نامد

 تشد به افراد رففار. تسا عملي بازتاب و شناخفي احساسي، اجزاي شامل گرايش. گيرد شود يا شکل مي موخفه ميآ شتخص 

 .سازد مي قادر ها ايشگر صيفتو و تشريح به نراآ محقق که است رففار در گرايش ثيرتأ همين و است نانآ هاي ازگرايش ثرمفأ

 
 بندي مري   بقه -

 عنوان عملکرد نام بهن آ از و دهموزش در نظر گرففه شتتآ عنوان نفيجه و حاصتتل بهتنها يک نوع عملکرد  يهبندي گان هدر طبق

تواند سطوح مخفلف داشفه باشد سه نوع  د که عملکرد براي اهداف مخفلف ميدار که مريل اظهار مي در حالي .است دهش دهبر
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تمام  دهنهدالبفه معفقد است که عناصر اصلي تشکيل  و کار بسفن و کشف و ابداع نام دارد بهبرد يا کاروري،آ ياد عملکرد مريل،

 .و اصول يا قوانين روش کار مااهيم، حقايق، دارد: لشکوع نچهار مو ضوعات تنها 

   سطوح  ملکرد

ه ياففرا باز دهموخفه شآ زد تا اطالعاتداپر جو در حافظه خود ميفجس بهن آ نجامعملکردي است که فراگير براي ا:وريآ ياد- 

 با ساخفاري جديد ارائه نمايد. همان صورت يا بهو 

 بندد. کار مي بهکند يا  هاي جديد اعمال مي موقعيت بهرا  دهموخفه شآ گير موضوعاتعملکردي است که فراكاربرد:-

 نيمع نآ به ناميم اين عملکرد را عملکرد در سطح کشف و ابداع ميبندي جديد  موضوع و جمع بهدستفيابي   و ابداع:كشف 

 اص،خ وضعيت در و خاص شاگرد براي بلکه است، پذيرففه صورت انشد هانج در بار اولين براي دهش کشف موضوع که نيست

 .است ابداع و کشف سطح در عملکرده ک فرمولي يک به دسفيابي

  ناصر م توايي

 وري دارند.آ ايق عملکرد کشف ندارد و تنها کارکرد يادباشد حق مي يهبندي گان همان اطالعات ل وي بر طبقه:حقايق- 

        مااهيم هسفند. دهها با خصوصيات ويژه يا نام مشفرک.بيشفر کلمات نماين دهديي اشياءحوادث و پ مجموعهم اهيم:-

   شود . کار گرففه مي بهاهداف يا حل مسائل  بهي نظامند اعمالي که براي نيل  مجموعهروش كار: -

 د اغلب.ماننرود کار مي بهها و شترايطي که براي تاسير و تبيين حوادث   دهروابط علت و معلولي بين پدياصول يا قواني : - 

 .هايرياضيوفيزيک فرمول
  

 ب( رايط

چه  نآ بهي چه يادگير نآ بهرستتد تجارب يادگيري  نظر مي بهگيري ضتتروري تعريف ماهوم تجارب ياد،پس از طراحي اهداف

گيرد شرايط  در برمي رسمي راهم موارد غير.که البفه هم موارد رسمي وشود گيرد گافه مي موزشي ياد ميآ فراگير در محيط

راين بحث د اهداف مورد انفظار برسد يکي از موارد قابل بهموز آ که محيط مدرسه باعث شود تا دانش باشد گونه اي بهبايسفي 

ورد ودسفيابي آ دست بهتواند  مينهايي ت بهموز آ که چه اهدافي را دانش موزان است.اينآ هاي دانش ي گروهدهزمينه ستازمان 

ن مسابقه فوتبال بيدر:دف معلم ورزش مدرسه الف چنين است:هيادگيرندگان دارد مثالچه اهدافي نيازمندتعامل بين معلم و به

شتدن در مسابقه نشان   دهي الف توانايي خود را در انجام بازي فوتبال با برن اهنمايي الف وب تيم فوتبال مدرسته ي ر مدرسته 

 داند. ف زير را ضروري مياهدا بهاين هدف معلم رسيدن  بهد. براي رسيدن ده

 .کسبکنند(هاومقرراتخطاتبال )اطالعات کلي را در مورد بازي فو موزان بايدآ دانش-1

 .نددهنياز بازي فوتبال را انجام  موزان حرکات بدني موردآ دانش-2

 منافعو نيانديشند ودبه خ تنها، کنند مي بازي تيم صورتبه  وقفي که نگونهآ برقرارباشد همکاري يهموزان روحآ بين دانش -3

 (. نکنند تکروي.)درنظرگيرند را گروهي

  ياد يري–هاي تدريس   روه
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 بستتيارکوچک و کوچک هاي گروه روان حرکفيه حيط محفواي انفقال براي کرد منفقل بايد موزانآ دانش به راچگونه تجارب 

 ها طهيالبفه اين ح. نار (15-020) بزرگ هاي گروه شتتناخفي حيطه و( نار5-15) مفوستتط هاي گروه عاطاي حيطه(نار5-1)

 فر است.بهها  ها براي هر يک از اين حيطه که اين گروه دهموزشي تجارب نشان داآ قطعي نيست ولي در تکنولوژي

 
 (9319-)ترجمه كردنوقابيبندي مارزانو و كندال  بقه -

موزشي الگوي رففاري آ هاي بندي از هدف ارائه شد. اساس اين طبقه و کندال توستط مارزانو  2004بندي در ستال   اين طبقه

 است. 3-4در شکل  دهارائه ش

 
 2442كندال  –بندي مارزانو   بقه -3-2 ک  

 

وجود دارد: نظام شتخصتي، نظام فراشناخفي، و نظام شناخفي. مؤلاة چهارم در اين الگو دانش    در الگوي فوق سته نظام ذهني 

 د مداخله در يک تکليف جديد مصلحتهم است که در مور بهاست. نظام شخصي شامل چارچوبي از اعفقادات و اهداف مرتبط 

کنندة اصلي ميزان انگيزش فرد براي انجام يک تکليف است. اگر تکلياي مهم ارزيابي  ظام شتخصتي تعيين  کند. ن يشتي مي اند

 د.ن برانگيخفه خواهد شآ لحاظ هيجاني اثر مثبفي توليد کند، فرد براي انجام بهن نيز باال باشد و آ شود، احفمال موفقيت در

که نظام  ماتيکند. يکي از اولين اقدا فعاليت مي بهظام فراشناخفي شروع يک تکليف تصتويب شتد ن   بهکه ورود  محض اين به

ف اهدا بهي را که براي دستتفيابي دهايد تعيين اهداف مرتبط با تکليف جديد استتت. اين نظام راهبرده فراشتتناخفي انجام مي

 رد در تعامل است.طور مداوم با نظام شناخفي ف بهکند. نظام فراشناخفي  الزم است نيز طراحي مي دهتعيين ش

انجام رستتاندن تکليف ضتتروري استتت. اين نظام عمليات  بهول پردازش اثربخش اطالعاتي استتت که براي ئنظام شتتناخفي مستت

در  که موفقيت کند. و در نهايت اين دادن اطالعات موجود را هدايت مي بندي و ترجيح ليلي نظير اسفنباط، مقايسه، طبقهتح

ن تکليف استتت. هر چه دانش فرد از يک موضتتوع کاملفر آ ميزان دانش فرد در مورد بهوابستتفه  انجام يک تکليف تا حد زيادي

 مدتر انجام ميآ فر و کاربهن را آ بههاي شتتخصتتي، فراشتتناخفي، و شتتناخفي وظايف خود در مورد تکليف مربوط   باشتتد نظام

   ند.ده

 است. دهشود تنظيم ش مي دهمشاه 3-4طور که در شکل  نآ هاي پرورشي بندي جديد هدف بر اساس اين الگو طبقه
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 مارزانو يبند  بقه -3-2 ک  

 

 

 بعد است که يک بعد 2پرورشي داراي آموزشي و هاي  بندي جديد هدف شود طبقه مالحظه مي 3-4طور که در شکل  همان

نايي در جايي که اصل زيرب نآ شود. از سه حيطة دانش مربوط مي بهد ديگر ذهني است و بع يفرايندهاطبقه از  6ن شتامل  آ

ه بر يارانرويم ميزان کنفرلِ هوش سطوح باالتر مي بهچه از سطح اول بندي ميزان کنفرل بر عمليات ذهني استت هر   اين طبقه

 يشتخص  نظام رحاليکهد رديگ مي گاهانه صتورت آ طور خودکار و نا بهيابد مثالً بازيابي )ستطح اول(   فرايند ذهني افزايش مي

  .ستنهاآ هوشيار کامالً ذهني فعاليت يک( ششم سطح)
  

 بعد دانش

يک  دهندهزمان گويند نوعي از دانش استتتت که جزئيات و عقايد ستتتا م ميه ين دانش بيانآ بهکه  اطالعاتالف( ا ال ات:

 واژگان در پايينن علم است. آ انيهاي زم ها، و تستلستل   گيرد. جزئيات يک علم شتامل واژگان، واقعيت  موضتوع را در بر مي 

ها، و  ها، تاريخ اشتتخاص، مکان بههستتفند که اطالعات مربوط  ن واقعياتآ گيرند. پس از ار ميترين ستتطح اين نوع دانش قر

 هبو با ترتيب مشخص  ا و اتااقاتي هسفند که در يک محدودة زمانيدههاي زماني رويدا شتوند. تسلسل  ا را شتامل مي دهرويدا

 اند. وقوع پيوسفه

 مثالًيک. گيرند ميجزئيات در بر بهتري را نستتبت  ااهيم کليها و اصتتولي هستتفند که م شتتامل تعميم دهندهستتازمان عقايد 

 پردازد. بنابراين تعميم ها مي طبقات اشخاص و مکان بهکه يک تعميم  يا مکان خاصي اشاره دارد در حاليشخص  به واقعيت

 د.شون دهها و اشخاص نيز اسفاا ها، زمان توانند در ساير مکان نيسفند و ميان، زمان و شخص خاصي مک بهها و اصول وابسفه 

با گويند از نظر شتتتکلي و کارکردي  م ميه يها دانش روند نآ بهقات او گاهي که ذهني دهاي: رونذهني دهايب( رونال 

دانش چگونه انجام دادن کارهاست، در مقابل دانش ماهومي و  دهگيرندر بر"اند. دانش روندي  اطالعات يا دانش بياني مفااوت
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دانش  دهندهستخن ديگر دانش روندي نشان   بهدانش امور واقعي ]اطالعات يا دانش بياني[ که معرف چه چيزي بودن امورند. 

 ."(1344)سيف، "سر و کار دارند دههومي با فراورمخفلف است اما دانش امور واقعي و دانش ما يفرايندها

 ذهني هسفند که مي دهايسفه از رونن دآ ها ا. مهارتدهها و فراين ذهني خود شتامل دو طبقه است: مهارت  دهايحيطة رون

از  دهاز قواعد، اجراي مراحل حل يک مستئله يا اسفاا  دهطور خودکار يا با حداقل هوشتياري اجرا شتوند مانند استفاا    بهتوانند 

اسفان ، مقاله يا دءد نيازمند کنفرل استت. مانند نوشفن يک مفن صحيح مانند يک انشا ها. اما اجراي يک فراين فنون و تاکفيک

 کنفرل و هوشياري بااليي نيازمند است. بهکه 

 دهاز حيطة شناخفي جدا ش روان ت حرکفيهاي حيطة  هدف شبندي بلوم و همکاران : در طبقهحركتي -روان  دهايج( رون

اند  دهفه شدو دليل يکي از انواع دانش در نظر گرف به روان ت حرکفيهاي  ( هدف2004کندال )بندي مارزانو و  اند اما در طبقه

که  شتتوند و دوم اين ذهني در حافظه ذخيره مي روندهاي همان ستتبک بهحرکفي  -رواني  روندهاياين دليل که  بهنخستتت 

 دو طبقة مهارت بههم  روان ت حرکفي دهاياست. رون بهها مشا حرکفي با اکفساب ساير دانش -روان  روندهايمراحل اکفساب 

ا دهشوند و فراين را شامل مي دهو حرکات ترکيبي ستا  يهحرکفي پا روندهايها  شتوند. طبقه مهارت  ا تقستيم مي دهها و فراين

 هسفند. دهحرکات ترکيبي پيچي بهمربوط 
  

 هاي ذهني( بعد سطوح پردازش )نظام

 برداري از دانش. رهبهبازيابي، فهميدن، تحليل، و  اند از: ترتيب عبارت بهسطح است که  4امل ش نظام شناخفي نظام شناخفي:

 الًحافظة کوتاه مدت )حافظة کاري(. اين عمل معمو بهبتازيابي يعني انفقال دانش از حافظة بلندمدت   ازيابي:بال  سالالطح اول:

طبقه را شامل  دهاين سطح سه خرسطح در حداقل است. گيرد و ميزان هوشتياري فرد در اين   گاهانه انجام ميآ بدون کنفرل

 شود: بازشناسي، بازخواني، اجرا کردن.  مي

عات ها را از بين ساير اطال نآ هاي اطالعات را بازشناسي کنند )يعني توانند ويژگي موزان ميآ بازشناسي: در اين سطح دانش

 ند.دهمهم تشخيص هاي مهم را از غير د و يا مؤلاهفار دانش را درک کننتوانند ساخ ند( اما ضرورتاً نميدهتميز 

ورند اما در اين ستطح هم ممکن است  آ خاطر بههاي اطالعات را  توانند ويژگي يموزان در ستطح بازخواني م آ بازخواني: دانش

 ند.دههاي مهم را از غير مهم تشخيص  ساخفار دانش را درک کنند و مؤلاهنفوانند 

 موز ميآ است. در اين سطح دانش روان ت حرکفيذهني و  روندهايهايي از نوع  بازيابي دانش بهاجرا کردن: اجرا کردن مربوط 

 شود. کند و چرا اجرا مي کند که اين روش چگونه عمل مي مي اجرا کند اما ضرورتاً درک نميتواند روشي را بدون خطاي مه

ي ا ة پايداراست. حافظة پايدار حافظههاي اصلي اطالعات در حافظ ره کردن ويژگيذخي ،: فرايند فهميدنسطح دوم: فهميدن

ند در خود دههاي دانش را تشتتکيل مي  ي را که حيطهيفرايندهاها، و  ، مهارتدهندهاستتت که همة اطالعات، عقايد ستتازمان 

يم در حافظة پايدار ذخيره مي دهنچه که ما درک مي کنيم و مي دانيم چطور انجام آ عبتارت ديگر، همة  بته د. دهت جتاي مي  

بايسفي دانش را طوري ترجمه کند که قابل ذخيره شدن در حافظه باشد. بر اين اساس فهميدن  دهشوند. براي اين کار يادگيرن

موز قادر مي شود ساخفار اصلي دانش را آ و نمادپردازي. در فرايند يک ارچه سازي دانش شامل دو فرايند است: يک ارچه سازي

نماد  بهرا  دهموخفه شآ موز دانشِآ ز قائل شود و در نمادپردازي دانشستايي کند و بين خصتوصيات مهم و غير مهم تماي  شتنا 

 توانند کالمي، تصويري، عددي و از اين قبيل باشند. ا ميدهکند. اين نما تبديل مي
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دي . يعني توليد اطالعات جديمعني بسط و گسفرش مسفدل دانش است بهبندي جديد  در طبقه : تحليلسطح سوم: ت لي 

جوركردن، دسالالته بندي، خطاهاي ت لي ، تعميم، که فرد تاکنون نداشتتفه استتت. در اين ستتطح پنج فرايند تحليلي وجود دارد:   

 مشخص كردن.

 موز براي دسفهآ د. دانشدهن اجزاي دانش را تشخيص هاي بي ها و تااوت موز براي جورکردن بايستفي بفواند شباهت آ دانش

 تواند خطاهاي موز ميآ اسايي کند. در خطاهاي تحليل دانشدانش را شن بهبندي نياز دارد جزئي و کلي بودن طبقات مربوط 

تواند اصول و قواعدي را بر مبناي دانشي  موز ميآ د. در فرايند تعميم دانشدهتشخيص از دانش را  دهموجود در ارائه يا اسفاا

 پيامد هاي خاص يا  يکاربرد هاموز قادر خواهد بود آ ند و در اخفصتتاصتتي کردن دانشخراج کاستتت استتف دهاو ارائه شتت بهکه 

 منطقي دانش را درک کند.

 طور که از نام برداري از دانش است که همان رهبهرين ستطح نظام شناخفي فرايند  خآ :برداري از دانش رهبهسطح چهارم: 

 طبقه تقسيم مي 4 بهداري از دانش بر رهبهيف خاص و حل مسائل است. سطح از دانش براي انجام تکال دهن پيداستت استفاا  آ

 زمايش کردن، بررسي کردن.آ گيري، حل مسئله، اند از: تصميم ترتيب عبارت بهشود که 

د. در کن دهد اسفااهاي موجو فرين گزينه از بين گزينهبهنفخاب شود از دانش خود براي ا موز قادر ميآ گيري دانش در تصميم

ند توا موز ميآ زمايش کردن دانشآ کند. در ش خود را در حل يک مسئله پيدا ميکار بسفن دان بهموز توان آ حل مسئله دانش

برداري کند و در بررسي  رهبههاي جسماني و روانشناخفي  دهمنظور درک پدي بهن آ زمونآ و يهاز دانش خود براي توليد فرض

کار  به دهينآ ي در گذشتتفه، حال، وده ايدانش خود را براي طراحي يک پژوهش دربارة رويداشتتود  موز قادر ميآ کردن دانش

 بندد.
  

 سطح پنجم: نظام فرا ناختي

کنفرل  فعاليت اين نظام بهول بازبيني، ارزشيابي، و تنظيم کارکرد همة انواع تاکر است که گاهي اوقات ئمس نظام فراشتناخفي 

مشخص كردن اهداف، نظارت بر فرايند، نظارت بر رو ني، گويند. نظام فراشناخفي داراي چهار کارکرد است:  هم مي اجرايي

 نظارت بر ص ت.
اي  ريزي برنامه هاي نظام فراشتتناخفي تدوين کردن اهداف روشتتن يادگيري براي انواع خاص دانش و طرح وليتئيکي از مستت

طور  به ها را ها و کيايت اجراي روش هدف بهنظام فراشناخفي مراحل دسفيابي  هاست. در بازبيني فرايند نآ بهبراي دسفيابي 

تواند تعيين کند چه مقدار از دانش ارائه  موز ميآ کمک بازبيني روشتني و صحت دانش  بهد و ده مداوم مورد بازبيني قرار مي

 موخفه است.آ درسفي و با دقت کامل بهبرايش روشن است و نيز چه مقدار از دانش را  دهش

وشني و ر را از نظر دهگيرند که تکليف ارائه ش گاهانه تصميم ميآ طور کامالً بهنظام فراشناخفي يک نظام خودکار نيست. افراد 

نقلِ مارزانو و کندال،  به؛ 1991ند. چنين فعاليت ذهني با هوش باال در ارتباط استتت )کاستتفا، ده دقت مورد بررستتي قرار مي

 گيرد. نظام شناخفي قرار مي بهتري نسبت لحاظ سطح هوشياري نظام فراشناخفي در جايگاه باال هب(. بنابراين، 2004
  

 سطح  شم: نظام  خصي

ها، باورها، و  ها، باورها، و هيجانات استتت. تعامل اين نگرش اي از نگرش هم پيوستتفه بهرايش آ دربرگيرندة نظام شتتخصتتي 

کند که فرد  کند. نظام شتخصي مشخص مي  تعيين مي دهخورد با دانش ارائه شت هيجانات ميزان انگيزش و توجه فرد را در بر

د را نيز ليف بايد صرف کنبشود يا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ مقدار انرژي که فرد براي انجام تک دهدرگير تکليف ارائه ش
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، هاي فراشناخفي ناصر تاکر )نظامکند. هنگامي که نظام شتخصتي اجازة مداخله در يک تکليف را صادر کرد ساير ع   معين مي

 شوند. هاي دانش( مش ول فعاليت مي شناخفي و حيطه

 از: کند که عبارتند يا عدم مداخله در تکليف جديد براساس چهار نوع تاکر اتخاذ مي نظام شخصي تصميم خود را براي مداخله

 انگيزش. زمودن سطحآ هاي هيجاني، و زمودن پاسخآ مدي،آ زمودن کارآ زمودن اهميت،آ

 اي براي دريافت دهکنن يا داليل قانعآ براي او مهم است.روست که اين تکليف چقدر  بهزمودن اهميت با اين سؤال رو آ فرد در

مدي شتتخص توانايي و صتتالحيت خود را در انجام يک تکليف و يا در آ زمودن کارآ و يادگيري چنين اطالعاتي وجود دارد؟ در

و داليل اين  دهدانش ارائه شتت بههاي هيجاني  زمودن پاستتخ هيجاني واکنشآ د. درده ار ميهم يک دانش مورد بررستتي قرف

 يا احساس فرد در رابطه با اين تکليف مثبت است يا مناي. افراد در تاکر نوع چهارم يعنيآ شود. يعني ها بررستي مي  واکنش

 کنند. اين صتتتالحيت در يک تکليف ارزيابي ميش زمودن ستتتطح انگيزش مقدار انگيزش خود را براي يادگيري، فهم و افزايآ

 هدتوسط فرد مهم تشخيص دا دهگيرد. اگر دانش ارائه ش از سه بررسي قبلي انجام مي دهمآ دستت  بهنفايج  بهارزيابي با توجه 

 انگيزشن موجود باشد سطح آ هاي هيجاني مثبفي در ارتباط با مدي در اين دانش کافي باشد و پاسخآ شتود، ميزان خود کار 

 ها نفايج مناي ارائه کنند ميزان انگيزش کاهش خواهد يافت. باال ارزيابي خواهد شد و در صورتي که هر کدام از بررسي
  

 ندرسون:آ هاي بلوم و بندي بندي جديد با  بقه ت اوت  بقه

 ن )آ نظر شدة( و تجديد1364و همکاران،  بندي بلوم )بلوم طبقه بهموزشي آ هاي بندي جديد هدف ايرادي که طراحان طبقه

موزشي است. در طبقه آ هاي بندي هدف قرار دادن ستطح دشتواري براي طبقه   گيرند مبنا ( مي2001ندرستون و همکاران،  آ

نيم ک طبقات باالتر حرکت مي بهقه دانش ن است. هر چه از طبآ بندي بلوم تااوت هر طبقه با طبقات ديگر در ميزان دشواري

وارتر هاي تحليل دش هاي تحليل و فعاليت هاي سطح ترکيب دشوارتر از فعاليت شود. فعاليت ها دشوارتر مي هدف بهبي دسفيا

 ذهني براي يک طبقه يفرايندهااري از سطح دشو ده( اسفاا2004خر. بر استاس نظر مارزانو و کندال ) آ کاربستفن و الي  بهاز 

 ني را ميذه يفرايندهاترين  دهروانشناسي حفي پيچي دهثابت ش صل کامالًشتکست است زيرا مطابق با يک ا  بهبندي محکوم 

ليت اعنوان مثال رانندگي در ترافيک ستتنگين از نظر فع بهگاهي انجام داد. آ گاهانه و يا با حداقلآ گونه تالش توان بدون هيچ

د و حفي ممکن ده في انجام ميراح بهن را آ گاهانهآ شود. اما يک رانندة ماهر بدون توجه ذهني يک عمل دشوار محسوب مي

د که مربيان ده هاي انجام گرففه نشتتان مي د. عالوه بر اين، پژوهشدهاستتت همزمان فعاليت شتتناخفي ديگري را هم انجام  

؛ 1945دانند )فيربرادر،  تر نمي سطوح پايين بهر از سؤاالت مفعلق ستطوح باالي شتناخفي را الزاماً دشتوارت    بهستؤاالت مربوط  

 (.2004نقلِ مارزانو و کندال،  به؛ 1954؛ اسفنلي و بولفون، 1942پوله، 

 شکل سلسله بهدشواري ستطح   بهتوان با توجه  ذهني را نمي يفرايندهاکه هر چند بندي جديد فرض بر اين استت   در طبقه

 يفرايندهااز  مرتب نمود. ميزان کنفرلي که بر هر يکها را بر حستتتب ميزان کنفرل  نآ توان بندي کرد اما مي مراتبي طبقه

 بهت. ان نيسهاي ذهني مفااوت يکس عبارت ديگر سطح هوشياري در فعاليت بهشود با يکديگر مفااوت است.  ذهني اعمال مي

رند درحالي گي طور خودکار انجام مي بههاي سطح دانش هوشياري زيادي نياز ندارند و  بندي بلوم هدف عنوان مثال، در طبقه

 که يک هدف ترکيبي نيازمند کنفرل و هوشياري بسيار بااليي است.

 بندي مي طلبند طبقه موزشتي براساس ميزان هوشياري که مي آ هاي ( هدف2004بندي مارزانو و کندال ) بنابراين، در طبقه

ن آ و کنفرل ذهني بيشفري بر دهن هوشتيارتر شت  آ بهنستبت   دهشتود يادگيرن  تر مي شتوند. هر چه يادگيري يک هدف عميق 



155 

ر موخفه است در نظام شخصي بيشفآ د يا دانشي کهده گاهي فرد بر فعاليفي که انجام ميآ کند. سطح کنفرل و دانش پيدا مي

 از نظام فراشناخفي و در نظام فراشناخفي بيشفر از نظام شناخفي است.

ه ک نظام شناخفي است. چيزي بهخفي و نظام فکري شخصي افزودن نظام فکري فراشتنا  ،بندي جديد نکفه مهم ديگر در طبقه

هاي اخير در داخل و خارج  بود. تحقيقات بستتياري در ستتال دهنشتتن آ بههاي پرورشتتي توجّهي  بندي بلوم از هدف در طبقه

ي رموزش و يادگيآ يايتي مرتبط با نظام شخصي و فراشناخفي بر کمف يرهااستت که بر اثربخشتي    دهکشتور ايران انجام شت  

 برروي را ده ايبستتيارگستتفر  فراتحليل (2004نقل مارزانو و کندال،  به؛ 1993، وال برگ) ، هيرتل اند. وانگ دهصتتحه گزار

ي راهبردهابودند انجام دادند. نفايج اين پژوهش نشان داد که  دهموزشي را مورد بررسي قرار داآ مف ير 30 ايکه مطالعه 22000

موزان آ ر پيشرفت تحصيلي دانشبودند از نظر تأثيرگذاري ب دهنظام شخصي و فراشناخفي تمرکز کر يفرايندهاموزشي که بر آ

 است(. دهمديريت کالس بو بهي مرتبط مف يرها بهاند )جايگاه اول مفعلّق  جايگاه دوم را داشفه

 ي در افراد ميدهتوانايي خود نظم شناسان بر رشد  اي بخصتوص از طرف روان  دههاي اخير تأکيد فزاين عالوه بر اين در ستال 

ند. وش ن محسوب ميآ هاي اصلي کر مبفني بر نظام شخصي جزء مؤلاهي فرايندي است که فراشناخت و تاده شود. خود نظم

ي خودش بسنجد، و در معيار هاها را با  نآ د تا بر رففارهايش کنفرل و نظارت داشتفه باشتد،  ده فرد امکان مي بهاين توانايي 

 موزش و پرورش تجهيز دانشآ بنيادييک هدف "نويستتد:  ( مي2000اعمال کند. بندورا ) يهبص خود تقويت و تنمورد شتتخ

نه تنها سهمي  ند. راهنماي خود بودندهسازد خودشان را پرورش  ها را قادر مي نآ ي است کهده قابليت خود نظم بهموزان آ

 "شود. هايي براي تمام طول زندگي مي دگيريموزشي دارد بلکه موجب ياآ يهاي رسم در موفقيت در محيط

 نويسد: ن چنين ميآ موزشآ ي و ضرورتده تباط با اهميت خود نظم( در ار1346سيف )
  
خود  بهموزش معلم جاي مهمي آ ي يا خود تنظيمي( در روانشتتناستتي پرورشتتي وده تازگي ماهوم خودستتاماني )خود نظم به

 د يادگيري افزايشدر فراين دهن نقش يادگيرنآ کند که در بر اين ماهوم روندي را معرفي مي است، زيرا تأکيد دهاخفصتاص دا 

 بهتوان خود ساماني را  ها مي نآ کمک بهاند که  دههاي مفعددي تدوين ش هاي اخير برنامه همين منظور در سال بهيابد.  مي

 (144و 143موزش داد. )ص آ موزانآ دانش
  
ا نظير فرا ادراک، فرا دهي مرتبط با اين فراينمف يرهاهاي فراشتتناخفي و نظام شتتخصتتي و   ن بر مهارتنابراين تأکيد روزافزوب

 د.ده گافار ذکر شد بيش از پيش نشان مينچه را در اين آ هايي نظير بندي از طبقه دهضرورت اسفاا دهحافظه، فرا خوانن

 

 پرور ي:آموز ي و هاي  بندي هدف بندي جديد در تدوي  و  بقه كاربرد  بقه

بندي جديد فرايند نسبفاً روشني دارد. اولين گام مشخص کردن نوع دانشي است  هاي پرورشتي براستاس طبقه   طراحي هدف

ن آ هبهدف  بهموز براي دسفيابي آ ن سطح فرايند شناخفي است که دانشن تعييآ استت و پس از  دهن تمرکز کرآ که هدف بر

 شود. ن ذکر ميآ هاي هر يک از سطوح شناخفي و زير بخش هاي پرورشي هدفنياز دارد. در ادامه شکل کلي 

 سطح اول: بازيابي

درک ساخفار دانش و د )اما دههاي اصلي اطالعات را تشخيص  بخش بهبفواند جمالت صحيح مربوط  موزآ : دانشباز ناسي

 هاي مهم از غير مهم ضروري نيست(. يا تميز مؤلاه
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هاي مهم از  درک ساخفار درس و يا تميز مؤلاه وري کند )اماآ هاي اصتلي اطالعات را ياد  بفواند بخشموز آ : دانشوريآ ياد

 مهم ضروري نيست(يرغ

کند و چرا  ن روش کار ميگونه ايدرک اين که چموز بفواند يک روش را بدون خطاي مهمي اجرا کند )اما آ دانش اجرا كردن:

 ضروري نيست(

 سطح دوم: فهميدن

 هاي ژگيد و ويدهحرکفي را تشخيص  -موز بفواند ستاخفار اصلي اطالعات، روند ذهني يا روند رواني آ دانش سازي:يکپارچه 

 د.دهمهم و غير مهم را از هم تميز 

ن عناصر مهم و آ بسازد که در حرکفي -روان موز بفواند يک نظام نمادين از اطالعات، روند ذهني يا روند آ دانشنماد پردازي:

 اند. دهش دهز يکديگر تمايز داغير مهم ا

 سطح سوم: ت لي 

را  حرکفي -روان هاي مهم و مرتبط با اطالعات، روند ذهني يا روند  هتا و تااوت  موز بفوانتد شتتتبتاهتت   آ دانش جور كردن:

 د.دهتشخيص 

 د.هدرا تشخيص  حرکفي -روان موز بفواند طبقات کلي و جزئي مرتبط با اطالعات، روند ذهني يا روند آ دانش :بندي دسته

 د.دهد تشخيص ده ها رخ مي نآ از دهموز بفواند خطاهايي که در ارائه اطالعات يا اسفااآ دانشخطاهاي ت لي :

 تعميم يا اصول جديدي توليد کند. حرکفي -روان اساس اطالعات، روند ذهني يا روند موز بفواند برآ دانشتعميم:

 د.دهحرکفي را تشخيص  -هاي منطقي اطالعات، روند ذهني يا روند رواني موز بفواند پيامآ دانشمشخص كردن:

 از دانش دهسطح چهارم: است ا

در  گيري کند و يا تصميمي تصميم حرکفي -روان هني يا روند از اطالعات، روند ذ دهموز بفواند با اسفااآ دانش يري: متصمي

 بگيرد. حرکفي -روان مورد اطالعات، روند ذهني يا روند 

مسائلي را حل کند و يا مسائل مربوط  حرکفي -روان از اطالعات، روند ذهني يا روند  دهموز بفواند با اسفااآ دانش  مسئله:ح

 را حل کند. حرکفي -روان اطالعات، روند ذهني يا روند  به

ند زمون کآ را توليد وهايي  يهفرض حرکفي -روان هني يا روند از اطالعات، روند ذ دهموز بفواند با اسفااآ دانشزمايش كردن:آ 

 .کند زمونآ و توليد روان حرکفي روند يا ذهني اطالعات،روندهايي در مورد يهو يا فرض
  
  

 سطح پنجم: نظام فرا ناختي

بنويسد و طرحي را  حرکفي -روان موز بفواند يک هدف مرتبط با اطالعات، روند ذهني يا روند آ دانش مشخص كردن اهداف:

 د.دهن هدف ارائه آ براي تحقق

موز بفواند بر ميزان پيشرفت خود در جهت تحقق يک هدف خاص مرتبط با اطالعات، روند ذهني يا آ دانش نظارت بر فرايند:

 نظارت کند. حرکفي -روان روند 

روشن و  چه مقدار براي او حرکفي -روان موز بفواند تعيين کند که اطالعات، روند ذهني يا روند آ دانش نظارت بر رو الني: 

 ام هسفند.بهبدون ا
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 طور صحيح بهرا  حرکفي -روان ن کند که تا چه حد اطالعات، روند ذهني يا روند يموز بفواند تعيآ دانش نظارت بر صال ت: 

 موخفه است.آ

 سطح  شم: نظام  خصي

مهم هسفند و داليل د که اطالعات، روند ذهني يا روند حرکفي چقدر براي او دهموز بفواند تشخيص آ دانش زمودن اهميت:آ 

 ن ذکر کند.آ خود را براي

بود صتتتالحيت خود و يا مقدار فهمش از بهاش براي  رباره تواناييموز بفواند باورهاي خود را دآ دانش زمودن اثر بخشالالي:آ 

 ن ذکر کند.آ د و داليل خود را برايدهاطالعات، روند ذهني يا روند حرکفي تشخيص 

اش را درباره اطالعات، روند ذهني يا روند حرکفي تشخيص  هاي هيجاني بفواند پاستخ  موزآ دانش زمودن پاسالا هيجاني: آ 

 د.دهد و داليل خود را براي اين پاسخ هيجاني توضيح ده

بود و صتتتالحيتتت خود ويتتا مقتتدار فهمش بهموز بفوانتتد ستتتطح کلي انگيزش خود را دربتتاره آ دانش زمودن ان يزش:آ 

 .دده توضيح انگيزش سطح اين رابراي خود داليل و دده تشخيص حرکفي ياروند ذهني اطالعات،روند از

  

 SOLO(Structure of Observed Learning Outcomes)بندي حيطه  ناختي  تقسيم- -

ار گرففه کبه موزش عالي آ بندي حوزه شناخفي بلوم در نظر گرففه شود که در تواند جايگزيني براي طبقه بندي مي اين طبقه

ندي ب ي ارزشيابي و تقسيممعيار هاکه در موزشي مناسب است بلآ هايده بندي نه تنها براي نوشفن باز است. اين طبقه دهش

 نهباشد و از دام و داراي پنج مرحله مي دهاي بو بندي بلوم مرحله بندي نيز همانند طبقه رود. اين طبقه کار ميبه ها نيز  جواب

 کند.  بدون شايسفگي تا خبرگي ت يير مي
 ي سولوتسطوح حيطه  ناخ 6-2جدول 

 سطح ويژ ي ها بعضي افعال

 پيش ساختاري بدون اطالع از موضوع بدون شايسفگي، -

 تک ساختاري مرتبط  بهدانش يک جن فهرست کردن, نام بردن

بندي ترکيب  توصيف کردن طبقه

 کردن

 چند ساختاري مسفقل در ارتباط با موضوع بهدانش چند جن

تلايق تحليل کردن توصيف کردن 

 نمودن

 ي از دانش در يک ساخفار تلايق ميهابه جن

 شود
 اي رابطه

 هينظر بيني کردن, انعکاس دادن، پيش

 دادن

 انتزا ي  سترش يافته شود مي دهموضوع جديد تعميم دا بهانش د
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 روان حركتيحيطه بندي   بقه 2-2-2-3

 ها چيست؟ با دي ر حيطه روان حركتيوت حيطه اي است؟ ت ا چه حيطه روان حركتيحيطه  •

 الزم است. روان حركتيهاي  زات و يا ابزار براي انجام مهارتاست. تجهي روان حركتيسر ت يک  ام  در حيطه  -9

 زمون كاغذي و مداد نياز دارد.آ بيش از بهسنجش در اي  حيطه  -2

 با د.  دن مي دهمند انجام  رفت  و مشاه  مقدار تسلط نيازبراي تعيي روان حركتيهاي  مهارت -3

 

 هاي مهارت ها و  اخص ويژ ي •

 سرعت •

 دقت •

 پذيري تکرار •

 تنوع شرايط و کاربرد •

 تنوع وسايل و تجهيزات •

 کنفرل حرکت •

 کنفرل مکان •

 کنفرل نيرو •

 اي يادگيري تدريجي و مرحله •

 دهمبفني بر تجارب گسفر •

 پايداري •

 محورسازگار با يادگيري م ز  •

 مف يرهاکنفرل  •

 عنصر اصلي شايسفگي •

 

 

, DAVE(1967) ,Simpson(1972)باشند.  يادگيري مي يهاين حيطه داراي نظرعالوه بر بلوم افراد ديگري در 

Harrow(1972) ,Romiszowski(1999) بندي  باشند. تقسيم از جمله اين افراد ميDave ترين ده در اين حيطه از سا

سون بندي هارو و سيم  شود. طبقه مي دهسازي بلوم اسفاا بندي در طبقه از اين تقسيم د. و معموالًباش بندي مي نوع تقسيم

ها در  بندي ست. در جدول زير مقايسه اين طبقهتر ا موزش نوجوانان و کودکان مناسبآ وساالن  موزي بزرگآ براي مهارت

 شود: مي دهدي روان حرکفي حوزه
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 حيطه هاي روان حركتي مقايسه تقسيم بندي  7-2جدول 

Aziz Dawson Romiszowski Harrow Simpson Dave 
 تقليد ادراک حرکت هاي بازتابي دانش اکفسابي دهمشاه تشخيص ابزار و مواد

با ابزار و  دست ورزي

 مواد

 اجراي مسفقل تنظيم اساسي-حرکفهاي مقدماتي اعمال اجرايي زمون )سعي(آ 

 دقت دهپاسخ هدايت ش هاي ادراکي توانائي انفقال تکرار با ابزار دهکار سا

شايسفه در کار با 

 ابزار

 هماهنگي حرکات مکانيزم هاي جسماني توانائي خودکار سازي اصالح

خبرگي در کار با 

 ابزار

 سازي عادي هدشکار پيچيآ پاسخ هاي ماهرانه حرکت تعميم اسفحکام

ريزي فعاليت  برنامه

 هاي کاري

 - سازگاري گافاري ارتباط غير - تسلط

ارزشيابي خروجي و 

 بودبهريزي  برنامه

 - ابفکار - - 

 

  )DAVE(وِبندي دَ  بقه

 کند. مي دهنظر است را مشاهمهارت مورد بهمربي که مش ول عمل وتقليد:شاگرد رففار  دهالف( مشاه

 هدايت و نظارت مربي الزم است.جا که فقط  نآ شود تا مربي ناچيز مي بهوابسفگي شاگرد ب( اجراي عمل بدون کمک:

 ها گاهانه دسفورالعملآ ( اجراي1-ب

 ها فرين روشبه( انفخاب 2-ب

 ( اجراي مکرر عمل بدون کمک)تثبيت(3-ب

 د.دهج( دقت در عمل:دراين مرحله شاگرد بايد مهارت مرحله قبل را با سرعت ودقت انجام 

 ورد.آ دست مي بهطور همزمان  بهدراين سطح شاگردتوانايي انجام دادن چندين حرکت را  :د( هماهنگي حرکات

هاي اوبدون  کند .واغلب فعاليت دقيق عادت ميانجتام کارهاي موزون و  بته ه( عتادي شتتتدن عمتل:شتتتاگرد در اين مرحلته    

 (159-156صص 1341گيرد)شعباني انعکاسي انجام مي و طور خودکار بهترديد،راحت و

  

 بندي هارو ه بق

 اففد. گاهانه اتااق ميآ نا، ها الف( حرکات بازتابي:اعمالي که درحضوربعضي محرک

هاي  هاي بازتابي که اساس حرکت اي ازحرکت ياففه از مجموعه هاي استاستي تشکيل   ب( حرکات مقدماتي استاستي:حرکت  

 ند)مثل راه رففن ودويدن(ده را تشکيل مي دهماهرانه پيچي

 ازراه حواس دهاطالعات دريافت ش بههاي ادراکي:دادن پاسخ مناسب  ج( توانايي

 وچاالکي پذيري هاي اسفقامت،قدرت،انعطاف کلي در زمينههاي هاي جسماني:رشدتوانايي د(توانايي
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 اي ازمهارت يا تسلط با درجه دهانجام اعمال پيچيهاي ماهرانه: و( حرکت

 ل ميافردي ديگر انفق بهاي که احستتتاس نياز يا عالقه فرد را  دههاي پيچي گافاري:ايجادارتباطاز طريق حرکتي( ارتباط غير

 (454-456صص1344د.)سيفده

  

 بندي سيمپسون  بقه

 عمل بهتبديل دريافت -3انفخاب عالمت -2تحريک حسي -1گاهي از کيايت اشياء(: آ الف( دريافت)

وردن بدن آ در دهماآ حالت بهکردن، دهماآ مادگي بدني)آ -2مادگي ذهني)اطالع داشتتفن از مراحل انجام کار( آ -1مادگي:آ ب(

 کارگيري ابزار( بهمادگي رواني)ميل آ -3ن کاري(براي انجام داد

خطا )تکرار کار تا انجام  بهتجر-2(دهنمونه ارائه شتت يهتقليد)انجام يک کار شتتب -1نظر مربي(:)رففار زير دهج( پاستتخ هدايت شتت

 صحيح(

 دهرففار ياد گرففه شد( خودکار شدن عمل:عادي شدن 

رففار  -2رفع عدم اطمينان )رففار بدون تزلزل (-1يد(:آ دست مي بهانرژي و( رففار مرکب)رففار ماهرانه وبا صرف حداقل وقت و

 (شود مي انجام ها ماهيچه وکنفرل مرکب خودکار )حرکات با نرمي

 ت يير وضعيت( بهه( تطبيق وابداع )ت يير رففار با توجه 

 
 

 موزشي وجود دارد:آ يندآ بندي سه سطح يا گام در انجام فر از نوع طبقهصرف نظر 
ات د. اي  سطح زماني است كه ا ال ده  ذارد و مهارت را ارائه مي ا تراک مي بهدر اي  سطح مربي، م توي دانش را  تقليد: -9

با د.  مالحظات ايمني و از اي  قبي  مي ود. اي  ا ال ات  ام  حقايق، ا ال ات زمينه اي،  اساسي در مورد مهارت ارائه مي

م تقليد و انجا ها را كپي، نآ د كهده اجازه مي دهفرا يرن بهن آ ارائهكند و با  م ميمراح  كوچک تقسي به اهار سپس مربي مهارت

 ند.ده

 دهفرا يرن به تمري   ود يا با كمک مربي چندي  بار مهارت،نهايي ت به ود  مي دهاجازه دا دهفرا يرن بهسطح  در اي  تمري : -2

 تسلط يابد.  يهمهارت پا به ود تا  دهبازخورد دا

صورت  بيعي يا به انجام مهارت است.  ملکرد مهارت  بهدر سطح خبر ي قادر  دهخري  سطح زماني است كه فرا يرنآ  ادت: -3

  ردد. مي (Second Nature) يه بيعي ثانو

 فهم دهنرکند. و در نهايت فراگي ادامه پيدا مي دهطوح باال و پيچيس بهشوند و  ها و دانش از سطوح پايين شروع مي مهارت

 انفقادي از عملکرد را خواهد داشت.
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يزيکي مرتبط باشتتتد ولي امروزه در ارتباطات از قبيل هاي ف در ابفدا با حوزه فعاليت روان حرکفيحيطه  استتتت اگرچه ممکن

 گيرد. قرار مي دهود اطالعات مورد اسفاااي و ور هاي تلاني، گافگوي عمومي، عمليات رايانه مهارت
 

Fiبندي   بقه- nk (2003,2009) 

جز به ) يمخفلف يادگيرهاي  ن حيطهآ باشد. عالوه بر بندي سلسه مراتبي نمي هاي پيشتين اين تقسيم  بندي برخالف طبقه

ي فراشناخفي )يادگيرن بر فرايند آ کيدبندي اندرستون تأ  بندي همانند طبقه د. اين تقستيم ده حرکفي( را پوشتش مي  -روان

 باشد.  يادگرففن( مي
 تقسيم بندي ياد يري فينک 2-2جدول 

 بعضي از افعال •
 ابعاد • توصيف •

 يهدانش پا • وريآ ياد بهفهم و  • نام بردن فهرست •

 کاربرد • لهت کر انتقادي خالق, ح  مسأ • كاربرد ت سير ت لي  •

 تلايق • ها موضو ات و افرادده ايجاد ارتباط بي  اي • توصيف تل يق •

 ابعاد انساني • تعام  با دي ران  ناخت خويش، • ارزيابيخود •

 مراقبت • هاي  خصي تشخيص و ت يير احساسات،  الئق و ارزش • خود  ناسي •

 يادگيري چگونه يادگرففن • دهخود ياد يرن سؤاالت، به ري، پاسا  پرسش • ت لي  انتقادي •

•  
 چرخه ياد يري فينک 1-2 ک  

درک انتقادي از  توانائي هاي سطح باال هاي پيچيدهمهارت مهارت و دانش پايه

  ملکرد
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 نآ هاي بندي اي    لي و  بقه  ايست ي حرفه 2-3

 انواع كار:

 فنيهاي غير کار مبفني بر شايسفگي -ي بر دانشاي مبفن کار حرفه-بر مهارت عملي اي مبفني  کار حرفه
  هدش اس اسفاندارد از قبل تعييناسو کارا در يک محيط واقعي کار بر ثرطور مؤبه توانائي انجام کار  تعريف  ايست ي:

 

 (2442 )وهبا(وهاببندي  ايست ي  سطح

 باشد: باشد که شامل موارد زير مي اي مي صورت چهارمرحلهبه اي  هاي حرفه بندي شايسفگي يکي از انواع سطح

 
، تعيي ، فهرست يهفهم سطح پا – اهي و توانائي كار تنها ت ت سرپرستي آ ، داراييههاي پا : دانستني(Awarness) اهي آ  -9

 .ي كسب ا ال ات و نيازمند سرپرست بودنيتوانا نمودن، تشخيص، سؤال نمودن،

ار با ك  ور مستق ، توصيف، مشاركت، توضيح،به توانائي انجام كار بدون سرپرستي  : دانش فني انجام كار،(Knowledge)دانش  -2

 راهنم. بهست  در مورد زمان ارجاع از خطوط راهنما و دان دهاست ا

سر و كار دا ت    وئي در برابر كارهاي خود، ، پاسا ريزي و ت لي  ايت دي ران، برنامهموزش و هدآ به: ماهر و قادر (Skill)مهارت  -3

و دي ران،فراهم نمودن خطوط راهنما و هدايت، ارائه  جهت افزايش مشاركت خود ها ها، كشف راه با سطح وسيعي از كارها و فعاليت

 .انداز بيروني دي ران، تعيي  چشم به ايست ي 

 يابي، هدايت و راهنمايي دي ران، اقتباس وري، ساز اري،  يبآ موزش دي ران، ايجاد، نوآ ر ي در انجام كار و: خب(Mastery)تسلط -1

 .مدتانداز بلند چشم

 

 (9114بندي  ايست ي )ميلر  سطح

 عملکرد و فعاليت از سطوح اين ،شايسفه باشد. سطح دانش، گي نيز چهار سطحي سلسه مراتبي ميبندي شتايستف   اين ستطح 

ري زير هرم يادگي شود. در شکل مي دهبندي اسفاا باشد. در حوزه حرفه پزشکي، پرسفاري و ... از اين سطح بندي مي يمتقست 

 .شود مي دهميلر مشاه
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 لريم يست ي ا يبند سطح 5-2 ک  
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 يرياد يسطوح اهداف  به يست ين ا ت سطوح  ا يال وها 2-3

 يشنهاد مينگاشت پ يها سه الگو يسفگيهمراه ستطوح شتا   به يو عملکرد يريادگيدر اهداف  دهان شت يستطوح ب  بهبا توجه 

 توصيه مي گردد. 1 يالگو ياخلو تجارب د يا و حرفه يفن يها موزشآ در کشورهاساير  تجارب  بهتوجه  گردد. با
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 رحواره اجزاء  ايست ي و ارتباط آنها با سطوح  ايست ي -9ال وي  6-2 ک  

دريافت

واکنش

ارزش گذاري

سازمانبندي

تبلور

تقليد

اجراي مسفقل

دقت

هماهنگي

 حرکات

عادي شدن

به ياد آوردن 

فهميدن

به کار بسفن

تحليل کردن

ارزشيابي

دانش امور واقعي 

دانش ماهومي 

دانش روندي

فراشناخت

دانش امور واقعي 

دانش ماهومي 

دانش روندي

فراشناخت

جزء شايسفگي- باور و ايمان )نگرش(جزء شايسفگي- تاکر و عمل  ) مهارت(جزء شايسفگي- علم ) دانش(

الگوي 1- طرحواره اجزاء شايسفگي و ارتباط آنها با سطوح شايسفگي

آفريدن
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  رحواره اجزاء  ايست ي و ارتباط آنها با سطوح  ايست ي  -2ال وي  7-2 ک  
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 اي و سطح آن ارتباط اجزاء  ايست ي حرفه -3ال وي  2-2 ک  

 ابزار )ماشين(
 عملگر

 عادت-دقت-مسفقل ياجرا-ديتقل

م صول 

 موجود

 مداخله

م صول 

 مطلوب

 مداخله

 حسگر )دريافت و پايش(

 تشخيص -دقت -توجه

 مداخله

 (درک و فهم-ره دانشي)ذخحافظه 

 اسفاندارد-قواعد-فميالگور-ميمااه-قيحقا
 )کيايت(

 مداخله

 پردازشگر 

 ارزشيابي-ترکيب-تجزيه و تحليل

 مداخله

 مهار گر

 فرعي-اصلي
 مداخله

 مهارت

 دانش

 مانياباور و 

 

 

  يست ي ا

 م يط كار

ا توجه به است که بايمان و  مهارت، دانششود. شايسفگي، نظامي از اي( جهت توليد يک محصول گافه مياي به توانائي انجام يک تکليف کاري )براساس يک حداقل توافق شده  شايسفگي حرفه

شود. دانش مف يري بيشفر کمّي اما مهارت و ايمان مف يرهايي بيشفر بندي ميتقسيماحسن  و تبحر)مهارت(، خبرگي، آگاهياي به چهار سطح ، اخالق حرفهکارگيري نوع اسفاندارد عملکرد و نحوه به

جه به اي است که با توها حرفهاي از شايسفگيمجموعهاي، کياي هسفند. سطح شايسفگي و ارتباط اجزاء با اهداف عملکردي به ترکيب مورد نظر خبرگان دنياي کار بسفگي دارد. صالحيت حرفه

 ثير مثبت يا مناي از علت بيروني در انجام يک فرآيند است.أمحصول شامل کاال و خدمات به ماهوم عام است. مداخله ت ها به سطوح ديگر تقسيم خواهند گشت.سطح، نوع و وسعت آن

 محيط کار
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 نآ و اجزاء يست ي ا و نوع سطوح بهسنجش با توجه  يانتخاب ابزارها

   يست ياساس سطح  اانتخاب ابزار بر 2-1-2

رگ نمون ب بهباشد. با توجه  يار مهم ميسنجش بس بهنقطه شروع  بهتوجه  كار يايدندر هنگام انفخاب ابزار ستنجش در  

موزش شروع سنجش از عناصر آ يايباشد. اما در دن يجزء م يها يستفگ يشتروع ستنجش از شتا    چهارم  يشتنهاد يپ 9-1

. کل شايسفگي هاي درون يک حرفه  )شايسفگي هاي فني، غير فني و عمومي( )دانش، مهارت و نگرش( است يسفگيشتا 

 ارزشيابي مي گردند. براي ش ل گواهينامه و براي حرفه در سطح صالحيت ملي مدرک صالحيت صادر مي گردد. 

 
 

ء آن در ارز يابي انواع  ايست ي ها و اجزا 1-2 ک  
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   يست ياساس سطح  اانتخاب ابزار بر 2-1-2

ح سطو بهها  يست ين ا الت سطوح  ا موزان و آ عملکرد و رففار کار يريگ در اندازه يتجارب علوم رففار به با توجه
 يشنهاد ميپ يبا اقفباس از اهداف عملکرد يکل يستفگ يستنجش شتا   يانفخاب ابزارها يل برايموارد ذي ملکرداهداف 

 گردد:
 ي ناختابزارهاي اندازه  يري و سنجش حيطه  1-2جدول 

 يند شناخفيآ بعد فر 

 يشناخف يها مهارت دانش
بعد دانش و 

مهارت 

 يشناخف

 ادي به

 وردنآ
 دنيفرآ  کردن يابيارزش ل کردنيتحل کار بسفن به دنيفهم

 الف:

دانش امور 

 يواقع

 +
× 

 +
 

 + ×   

ب: دانش 

 يماهوم
 +

× 
 +

× 
× 

 +
▲ 

▲ ▲ 

 ج:

 يدانش روند
+  +   +

 
   

 د:

دانش 

 يفراشناخف
+     ● 

 
  روان حركتيابزارهاي اندازه  يري و سنجش حيطه  94-2جدول 

 شدن يعاد حرکت يهماهنگ دقت مسفقل ياجرا ديتقل

● ● ● ● ● 
 

  ا  يابزارهاي اندازه  يري و سنجش حيطه  99-2جدول 

 تبلور يسازمانبند يارزشگذار واکنش افتيدر

● ● ● ●◊ ●◊ 
 

 سنجش:زمون و آ يابزارها

 ينه ايچند گزپاستتتخ-زمون کوتته آ   يحيزمون تشتتترآ  يزمون جور کردنآ ×غلط -حيزمون صتتتحآ +

پرسش ♦ بهمصاح ◊ينقشه ماهوم▲ يفهرستت وارست   ●کيروبر■کارپوشته     يستنجش عملکرد  دهمشتاه 

ارائه محک زني   پژوهش موردي  گزارش  درجه 360زمونآ   پروژه  نمونه کار  يشتتتااه

ايااي نقش  کارگروهييخودسنج  
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 9-2  نمون برگ يتکم 2-6

 

موزش و پرورشآ وزارت  

موز يآ سازمان پژوهش و برنامه ريزي  

دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و 

 كاردانش

 

  الستاندارد ملکردكاريت ل – 9-2نمون برگ 

 اول:نوبت  : تاريا ارز يابي   ي ماره مل   نام و نام خانواد ي

   استاندارد  ملکرد كار:   سطح صالحيت    حرفه :   كد حرفه 
 

  ي روه كار   وظي ه:    كد وظي ه 

   كار:   كد كار
سطح 

    ي ايست 

  

  رايط انجام كار :-9

 

 استاندارد  ملکرد كار:  ياصل يها ص اخ – 2
 

 

 

 

 :SOP مراح  پروژه رويه انجام كار نقشه كار  نمونه -3
 

 ابزار ارز يابي: -1

 

 از انجام كار:يتجهيزات مورد نابزار و  -5
 

 

 

 :يمرتبط در  روه كار يف كاريتکال -6
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 استاندارد ارز يابي حرفهتدوي  

  

Evaluation Occupational Standard Development 
 

 

 

 

رد ارزش ي تدو:ماهن مرحله نهم ي پ   کار ياب ين استاندا
  

Task ٍEvaluation Standard Development 

 

 

 

 

 

ا، ه بندي جزء  ايست ي سطح ردد. اي  مرحله  ام   تکاليف كاري تدوي  مي ارز يابي در اي  مرحله استاندارد

  و تعيي به ردد. م اس كار، ابزار و  يوه سنجش مشخص ميمعيار ارز يابي و قضاوت در مورد  ايست ي انجام 

 (: 9-1پذيرد. )تکمي  نمون برگ  افزار انجام مي معيار قضاوت و ارز يابي توسط نرم به ايست ي با توجه 

 

 
 بي  ايست ي حرفهارز يا -اي به بندي رت مقياس 9-1جدول 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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 روه بندي  ايست ي ) مقياس

 كاري(

بندي  مقياس -انتظارات دهم دو بندي  ايست ي )كار( مقياس

  ايست ي جزء

بندي  ايست ي  مقياس

 جزء

 رديف

معيار موزش: نداشتتفن آ نيازمند

 شايسفگي کار بهي مربوط ها

ي معيار هاشتتايستتفه: داشتتفن  

 شايسفگي کار بهمربوط 

 معيارموزش: نداشفن آ نيازمند

 شايسفگي کار بهي مربوط ها

ي معيار هاشتتايستتفه: داشتتفن 

 شايسفگي کار بهمربوط 

عدم شتايستتفگي: کسب نکردنحداقل  

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   45

 شايسفگي مورد نياز

درصتتد  45شتتايستتفه: کستتب حداقل 

انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد 

 نياز

 9 خير -بلي 

 موزش: کستتتب نکردنآ نيازمند

درصتتد انفظارات در  60حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه: کستتب  

درصتتتد  45حداکثر  درصتتتد و

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

شتايستفگي کامل: کسب کردن   

درصتتد انفظارات در  45حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

موزش: کسب نکردن آ نيازمند

درصد انفظارات در  60حداقل 

 ايسفگي مورد نيازسطح ش

 60حداقل  شتتايستتفه: کستتب

درصتتد  45حداکثر  درصتتد و

انفظارات در ستتطح شايسفگي 

 مورد نياز

شايسفگي کامل: کسب کردن 

درصد انفظارات در  45حداقل 

 سطح شايسفگي مورد نياز

: کسب نکردن حداقل 1سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   60

 شايسفگي مورد نياز

 60قل حدا : کستتب2ستتطح مقياس 

درصد انفظارات  45حداکثر  درصتد و 

 در سطح شايسفگي مورد نياز

: کسب کردن حداقل 3سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   45

 شايسفگي مورد نياز

 2 3, 2, 9مقياس هاي 

موزش: کستتتب آ کامال نياز مند

درصتتتتد  40نکردن حتتداقتتل 

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

حداقل  موزش: کستتبآ نيازمند

درصد  60حداکثر  درصتد و  40

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه : کستتب 

درصتتتد  45حداکثر  درصتتتد و

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

شتايستفگي کامل: کسب کردن   

درصتتد انفظارات در  45حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

موزش: کستتب آ نيازمند کامالً

درصتتتد  40نکردن حتتداقتتل 

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

حداقل  موزش: کسبآ نيازمند

درصد  60حداکثر  درصد و 40

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه : کستتب

درصتتد  45حداکثر  درصتتد و

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

شايسفگي کامل: کسب کردن 

درصد انفظارات در  45حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

: کسب نکردن حداقل 1سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   40

 شايسفگي مورد نياز

 40حداقل  : کستتب2ستتطح مقياس 

درصد انفظارات  60حداکثر  درصتد و 

 در سطح شايسفگي مورد نياز

 60حداقل  : کستتب3ستتطح مقياس 

درصد انفظارات  40حداکثر  درصتد و 

 زدر سطح شايسفگي مورد نيا

 40حداقل  : کستتب4ستتطح مقياس 

درصد انفظارات  90حداکثر  درصتد و 

 در سطح شايسفگي مورد نياز

: کسب کردن حداقل 5سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   90

 شايسفگي مورد نياز

 2, 9مقياس هاي 

 5و1و3,
3 
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 روه بندي  ايست ي ) مقياس

 كاري(

بندي  مقياس -انتظارات دهم دو بندي  ايست ي )كار( مقياس

  ايست ي جزء

بندي  ايست ي  مقياس

 جزء

 رديف

موزش: کستتتب آ کامال نياز مند

درصتتتتد  40نکردن حتتداقتتل 

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 نيازمورد 

حداقل  موزش: کستتبآ نيازمند

درصد  60حداکثر  درصتد و  40

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه : کستتب 

درصتتتد  45حداکثر  درصتتتد و

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

شتايستفگي کامل: کسب کردن   

درصتتد انفظارات در  45حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

موزش: کستتب آ کامال نياز مند

درصتتتد  40نکردن حتتداقتتل 

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

حداقل  موزش: کسبآ نيازمند

درصد  60حداکثر  درصد و 40

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه : کستتب

درصتتد  45حداکثر  درصتتد و

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

شايسفگي کامل: کسب کردن 

درصد انفظارات در  45قل حدا

 سطوح شايسفگي مورد نياز

: کسب نکردن حداقل 1سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   60

 شايسفگي مورد نياز

 60حداقل  : کستتب2ستتطح مقياس 

درصد انفظارات  40حداکثر  درصتد و 

 در سطح شايسفگي مورد نياز

حداقل  کسب : کسب3سطح مقياس 

در صتتتد  40حداکثر  درصتتتد و 40

ارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد انفظ

 نياز

حداقل  : کستتتب4ستتتطح مقيتاس  

درصتتتد  90حتتداکثر  درصتتتد و90

انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد 

 نياز

: کسب کردن حداقل 5سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   60

 شايسفگي باالتر از سطح مورد نياز

 2, 9مقياس هاي 

 5و1و3,
1 

موزش: کستتتب آ کامال نياز مند

درصتتتتد  40حتتداقتتل نکردن 

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

حداقل  موزش: کستتبآ نيازمند

درصد  60حداکثر  درصتد و  40

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه : کستتب 

درصتتتد  45حداکثر  درصتتتد و

انفظارات در ستتطوح شايسفگي 

 مورد نياز

شتايستفگي کامل: کسب کردن   

ات در درصتتد انفظار 45حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

موزش: کستتب آ کامال نياز مند

درصتتتد  40نکردن حتتداقتتل 

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

حداقل  موزش: کسبآ نيازمند

درصد  60حداکثر  درصد و 40

انفظارات در سطوح شايسفگي 

 مورد نياز

 60حداقل  شتتايستتفه : کستتب

درصتتد  45حداکثر  درصتتد و

 شايسفگيانفظارات در سطوح 

 مورد نياز

شايسفگي کامل: کسب کردن 

درصد انفظارات در  45حداقل 

 سطوح شايسفگي مورد نياز

: کسب نکردن حداقل 1سطح مقياس 

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح   60

 شايسفگي مورد نياز

 60حداقل  : کستتب2ستتطح مقياس 

درصد انفظارات  40حداکثر  درصتد و 

 در سطح شايسفگي مورد نياز

حداقل  کسب کسب: 3سطح مقياس 

در صتتتد  90حداکثر  درصتتتد و 40

انفظارات در ستتطح شتتايستتفگي مورد 

 نياز

حداقل  : کستتتب4ستتتطح مقيتاس  

درصتتتتد انفظتتارات در ستتتطح  90

 شايسفگي مورد نياز

 2, 9مقياس هاي 

 1و3,
5 
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 (9شنهاد ي)پ ارز يابي كار - 9-1نمون برگ 
از  1صاحه 

1 
   نام و نام خانواد ي

 ماره 

 يمل
   تاريا ارز يابي    

كد 

 حرفه 
   حرفه :  

سطح 

 صالحيت 
L9 

 استاندارد  ملکرد كار:

كد 

 وظي ه 
 9 واحد كار   وظي ه :   

   كار   كد كار
 يسطح  ايست 

 كار
  

            

 رديف
مرحله 

 كار
 ابزار تجهيزات دهتائيد كنن  ارز ياب  ابزار سنجش نوع  ايست ي سطح  ايست ي  ايست ي)جزء (

     2   دانش       1

     2   نگرش       2

     3   مهارت       3

     4   نگرش       4

     5   مهارت       5

     3   نگرش       6

     1   نگرش       7

     1   مهارت       8

     5   دانش       9

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

     3 كارنهايي ارز يابي             
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 (2شنهاد ي)پ ارز يابي كار - 9-1نمون برگ 

   تاريا ارز يابي   ي ماره مل   نام و نام خانواد ي
نوبت 

 اول

   حرفه :   كد حرفه 
سطح 

 صالحيت 
  

   استاندارد  ملکرد كار:

.......................................... 

 G11  روه كار   وظي ه :    كد وظي ه 

   كار   اركد ك
سطح 

  ي ايست 
  

            

 مرا ح  كار رديف
 ط  ملکردي را

زات، زمان، مکان و ي)ابزار،مواد، تجه

)... 

 نمره (يده نمره يها داور ) اخصاستاندارد  ج ممک ينتا

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 يها يسفگيشا

, يمني, ا يرفنيغ

 داشت،به

ست يتوجهات ز

 و نگرش  يطيمح

          

   (يست يكار ) ا ارز يابي

 : انجام کار يسفگيار شايمع

 ...... و .......و ........  از مراحل 2کسب حداقل نمره  

 و نگرش  يطيست محيتوجهات ز داشت ،به، يمني, ا يرفنيغ يها يسفگياز بخش شا 2کسب حداقل نمره 

 از مراحل کار 2ن يگانيمکسب حداقل 
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 1شنهاد يپ -(1-9ارزشيابيكار )نمون برگ  دهل شينمون برگ تكم
از  1صاحه 

1 
   نام و نام خانواد ي

 ماره 

 يمل
    

تاريا 

   ارز يابي

كد 

 حرفه 
 ما ينکاري  مومي )كار ر ماهر( حرفه : 29294919

سطح 

 صالحيت 
L9 

هاي فعلي و  :بررسي اندازهاستاندارد  ملکرد كار

از انواع مختلف  دهاي روي قطعه كار با است ا يهزواو

 بهنقشه  بهنقشه  بهبا توجه ابزارهاي اندازه  يري 

كد  كه ابعاد حقيقي قطعه كار تعيي  و ثبت  ود.  ونه اي

 وظي ه 
 كار با ابزارهاي دستي  وظي ه :  1

واحد 

 كار
3 

 كار 149 كد كار
 يهچک كردن اندازه هاي خطي و زاو

 اي روي قطعه كار 

سطح 

 ي ايست 

 كار

 مهارت

            

 رديف
مرحله 

 كار
  ايست ي)جزء (

سطح 

  ايست ي

نوع 

  ايست ي

ابزار 

 سنجش
 ارز ياب 

تائيد  

 هدكنن
 ابزار تجهيزات

 يبل     پرسش دانش درک اي  يهو زوا گيري خطي ح دادن روش کار ابزارهاي اندازهيتوض 1 1

 بلي      دهمشاه دانش درک گيري  ن نحوه تنظيم و دقت وسيله اندازهتوضيح داد 1 2

 دانش مهارت اي و راديان  درجه -اينچي -گيري مفريک  کارگيري اندازهبه تشريح کردن روش  1 3
زمون آ 

 يکفب
 خير     

 بلي      دهمشاه دانش مهارت گيري  وسايل اندازهروش کاليبره کردن  توضيح دادن 1 4

 بلي      پرسش دانش درک يري گ يح دادن روش انفخاب وسيله اندازهتوض 1 5

 بلي      دهمشاه مهارت مهارت تعيين کردن نوع وسيله  1 6

 بلي      دهمشاه مهارت مهارت صار کردن وسيله اندازه گيري  1 7

 دانش درک گيري  روش بکاريگري صحيح وسيله اندازه توضيح دادن 1 8
زمون آ 

 يکفب
 خير     

 بلي      دهمشاه مهارت درک گيري  ضيح دادن روش گرففن وسيله اندازهتو 2 9

 خير      پرسش دانش درک توضيح دادن روش انفخاب وسيله  3 10

 بلي      دهمشاه مهارت مهارت گيري  ح وسيله اندازهيکارگيري صحبه  3 11

 بلي      دهمشاه مهارت مهارت خواندن وسيله اندازه گيري  3 12

13 3 
راديان و بر  بهدرجه  -کسري بهاعشاري  -اينچي بههاي مفريک  تبديل کردن اندازه

 عکس
 مهارت مهارت

زمون آ 

 يکفب
 خير     

 مهارت مهارت  دهش دهثبت کردن اعداد خوان 3 14
زمون آ 

 يکفب
 خير     

 بلي      دهمشاه نگرش درک دقت کردن درنگهداري ابزار و تجهيزات    15

 بلي      دهمشاه نگرش درک سکوت کردن و تميز بودن    16

 خير      دهمشاه مهارت مهارت مديريت داشفن در انفخاب مواد و تجهيزات   17

 خير      دهمشاه مهارت درک ريزي کردن و تخصيص کارها  برنامه   18

 خير      دهمشاه مهارت درک کارگيري تاکر سيسفمي به    19

 خير      دهمشاه مهارت درک ها  يهپيروي کردن از رو   20

 خير      پرسش مهارت مهارت تحليل کردن اطالعات    21

 يبل     دهمشاه مهارت درک ن آ ياساس توالانجام مراحل کار بر   22

34                 

 باشد و 3( نمره 11و4هاي )  : حداقل شايسفگييشرط قبول  
نهايي ارز يابي 

 كار
#####     

          3=<0/30مهارت +دانش 0/60+ 0/1نگرش    
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 3شنهاد يپ -(1-9ارزشيابيكار )نمون برگ  دهل شيتكمنمون برگ 
 ينام و نام خانوادگ يشماره مل ي ب خ ا  ش    

 يا ج م  و راشا    دا   ع ل ر  ک   : 

    ب      

L1 كد حرفه 72231191 حرفه: ن ابزاريكار گر ماهر ماش     ح صالح 

 فهيكد و  15 فه:يو  يارتراشكروش  به قطعات ديتول واحد ک   

 كد كار 1511 كار يروتراش ک   ي      ح ش  2

 ط عملكرديشرا شاخ  قضاوت و نمره نمره
نوع جزء 

 شايستگي
 ها شايستگيسطوح جزء 

مرحله 

 كار

 فيرد

 

2 

 10ر  خ اا    -1

 3  صد:

 20ر  خ اا    -2

 2  صد:

  وا :      خ م

 -   ا : کو   اج  

       10   ن: 

    ب  کو   ر گ شرح  و  ا دا ه  ا  

 

1 

1 

 2 کن ر  ا دا ه      خ م       

   ند  راش      شرح      ه  را  و فر  ا     

2 

3 

 4    ظ جن  و ک  بر   ب  را   ا     ده شرح ا واع     ا  

 5 ر  گ  ا     ل  ده      نظ      

 6      ه    ا  و ده و ان ا    ب ش ده  ع  نظ      

 7       ه   ا  و دها    ب ش   رو    رع     نظ      

 8      ه  را    ر   شرح ا واع ک  گ  ا  

 9 3      ه   ب         ک    ا  و         

      ه    ا  و ده  ش    ع   ب       نظ         
4 

10 

 11  3و2و1  وح       يا ج م  و راش      

       بر ن  ل ا  ب     شرح  و   ا     

5 

12 

 13  ي ا ج    چ    ده      نظ      

 14  ا  ب             ب  خ   ي        

ن  م   و  ب س ک   ي ن ن     فظ  ک   ا ا  ع  ها       ر    

    راش   

ح 
 را

  
ک

 
15 

 16 ف خو   ا    گروه  ا ج م وظ   ران  اش   و       ب      ر 

 17      ه   و  و ن    کر ن       ر 

 18 ب ص بون   وا  خ م و  ه    ا     يجو صرف    ر 

 19  راشي    جد د برا   و ح  گ ر   اهک  ب        

 20 ده راشي       ن       شا ج م  و      

 21  وض      ربي  ب ب      گو  فرا ا ن    ر 

 22  و ع        ک   خو  ح ضر شدن ب    ر 
   ره ک  ا  ش  بي %60ک   حدا    -1 كارنهايي  يابيارزش

      ش     ي ج ء 19و15و11و9و5     ا     ف 2  ره  ک   حدا    -2

ار يمع

 :يستگيشا
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موزش و پرورشآ وزارت  

موز يآ سازمان پژوهش و برنامه ريزي  

 دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

 

 ارز يابي كار – 9-1نمون برگ 

 4شنهاد يپ
 

 اولنوبت    تاريا ارز يابي   ي ماره مل   نام و نام خانواد ي

   استاندارد  ملکرد كار:   سطح صالحيت    حرفه :   كد حرفه 

 
  كار يابي روه ارز    وظي ه :    كد وظي ه 

   كار   كد كار
سطح 

    ي ايست 

  

 مرا ح  كار رديف
 ط  ملکردي را

 زات، زمان، مکان و ...(ي)ابزار،مواد، تجه
 نمره (يده نمره يها داور ) اخصاستاندارد  ج ممک ينتا

9 

     
 3 

  2 

 9 

2 

      
 3 

  2 

 9 

3 

      
 3 

  2 

 9 

1 

      
 3 

  2 

 9 

5 

      
 3 

  2 

 9 

6 

      
 3 

 
 2 

 9 

 يها يسفگيشا

, يمني, ا يرفنيغ

 داشت،به

ست يتوجهات ز

 و نگرش يطيمح

      
  

   

  

 انجام كار( يست يارز يابي كار ) ا
   يبل 

   ريخ 

 : انجام کار يسفگيار شايمع

 ...... و .......و ........  از مراحل 2کسب حداقل نمره  

 و نگرش  يطيست محيتوجهات ز داشت،به، يمني، ايفنر يغ يها يسفگياز بخش شا 2کسب حداقل نمره  

 از مراحل کار 2ن يگانيمکسب حداقل 
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 استاندارد ارز يابي حرفه

  

Evaluation Occupational Standard Development 
 

 
 

ردنهایي ن ي تدو: م ده ماهن مرحله ي پ   حرهف ياب يارزش  استاندا
  

ّFinal Development of Evaluation Occupational Standard (Final Step) 

 

 

 

 

 
 

حرفه  نياز سنجي   لي حرفه راحي  م هومي  حرفهت لي   يكارتکاليف ت لي  
تدوي  استاندارد  ايست ي  

حرفه

دنياي كار 

استاندارد  راحي م هومي  
ارز يابي حرفه 

ت لي  استاندارد  ملکرد روه بندي كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

كارها
تدوي  استاندارد ارز يابي 

حرفه
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مدرک  يا طاو  يست ي ا يها نامهي واه يجهت ا طا يكار يها ار سنجش و قضاوت  روهي  مرحله معيدر ا

 ن برگرد )نمويپذ يصورت ميابياستاندارد ارز نهايي   يسپس تدو  ردد. ي  مييتعحرفه  يبرايا حرفهت يصالح

 يمعيار هابر اساس  يا ت حرفهيو صالح يانجام  روه كار يست يو قضاوت در مورد  ا به(. م اس2-94و  9-94يها

  ود. يافزار انجام م توسط نرم ده   ييتع

 

 

 

 
 ي روه كار -يا حرفه يست ي انامه ي واه 9-94نمون برگ 

 

   يابيا ارز يتار     ي ماره مل   ينام و نام خانواد 

        L9 ت يسطح صالح   حرفه :   كد حرفه 

كد  روه نام و 

 كاري

  
      :كارها   تعداد كار

 

 دهد كننيتائ   ابيارز 
  

  

  

   نهايي  يابيارز 

 

 

 

 

 
 (9)پيشنهادي  يا ت حرفهيصالحمدرک  2-94نمون برگ 

 

   يابيا ارز يتار     ي ماره مل   ينام و نام خانواد 

        L9 ت يسطح صالح   حرفه :   كد حرفه 

      ها: نامهي واه   تعداد كار   فيتعداد وظا

 دهد كننيتائ   ابيارز 
  

  

  

   نهايي  يابيارز 
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 دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش

 مرحله دهم: تدوي  نهايي استاندارد ارز يابي حرفه-دنياي كار

 (2)پيشنهادي  مدرک صالحيت حرفه اي 2-94نمون برگ 

  تاريا ارز يابي :   ماره ملي:  نام و نام خانواد ي:

نام حرفه در سطح 

  صالحيت:
 كد:

  تعداد  روه كاري    : 
تعداد 

 كارها:
 

 سطح:

  واهينامه ها

 رديف
 نام  روه

 كاري    

كد  روه 

 كاري    
 كد كارها

 ماره 

  واهينامه

تاريا ا طاي 

  واهينامه

9      

2      

3      

1      

5      

6      

7      

2      

1      

94      

99      

92      

93      

91      

95      

نام و نام خانواد ي 

 ارز ياب:

 
 امضاء

 نام و نام خانواد ي

 تائيد كننده: 

 امضاء

نام و نام خانواد ي 

 ارز يابي نهايي:
 

 امضاء و مهر

 معيار ا طاي مدرک: پس از كسب تمام  واهينامه هاي  روههاي كاري مشاغ  زير مجمو ه مدرک ا طا مي  ردد.
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 ست اهويپ
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 : م اهيم و تعاريف9پيوست

  اي  فني و حرفه موزش و تربيتآ(TVET) 

موزش فني آ اي را گويند. مادگي، نگهداشتتت و ارتقاء شتت لي و حرفه آ ستتازي، زش در قلمرو دنياي کار جهت زمينهموآ 

ها و علوم وابسفه، کسب  ، مطالعه فناوريدهوزشتي، دربرگيرن مآ يندآ هاي از فربه جن بهاي جامع استت که   اي واژه وحرفه

هاي گوناگون اقفصتتتادي و زندگي اجفماعي،  ها را در بخش عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه هاي مهارتها و  نگرش

رستتمي و ستتازمان اي رستتمي، غير موزش فني و حرفهآ ين واژه اعم ازشتتود. ا موزش عمومي، ارجاع و اطالق ميآ رعالوه ب

 ناياففه است.
     (Job)  

 زمان و فرد کارفرما است. بهش ل محدود باشد.  مي"راي مدتي خاصو يا باستفخدام شتدن براي ارائه خدمت   "واژه شت ل  

شخص ممکن است در يک شود. يک  ست که در يک جايگاه خاص تعريف ميا  ل مجموعه از کارها و وظايف مشخصشت 

 هاي گوناگون مشاغل مفااوت داشفه باشد. حرفه در زمان
  حرفه(Occupation) 

هاي مورد نياز دارد. حرفه  اي از نظر کارها، دانش و توانائي ه شتتباهت معقوالنهستتت کاي از مشتتاغل دنياي کار ا مجموعه

دنياي کار در يک حرفه را نشان هاي مورد انفظار  اي، حداقل است. اسفاندارد حرفه مشت وليت اصتلي فرد در طول زندگي  

، مهندس دار، جوشتکار، پرسفار  انه، خحستابدار کار استت )مانند  و دنياي حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار  د.ده مي

بخش  بهمربوط  ندس معدن(ها )مه ود دارد در حالي که برخي از حرفههاي مخفلف وج ها در بخش (. اکثر حرفهساخفمان

هاي مورد نياز  اي از نظر کارها، دانش و توانائي از مشتاغل است که شباهت معقوالنه  اي يک حرفه مجموعه.خاصتي استت  

 دارد. 
 ست جاي اهپ (Post/Position)  

ين با عناو باشد. و معموالً و يا يک بنگاه اقفصادي مرتبط مي سطحي از يک ش ل يا حرفه در يک سازمان بهيک جايگاه 

لي هر جايگاه (. هر ش ل داراي يک عنوان و يک جايگاه است و3 دار سطحجوشکار درجه دو، دففر شود)مثالً مي دهنشان دا

 .ددهممکن است چندين ش ل را پوشش 
 بخش (Sector) 

بخش  -بخش معدن -فصادي هسفند)مانند بخش اقبهبخش معرف گروهي از افراد است که داراي ويژگي اقفصادي مشا

ود هاي مخفلف وج ها )حسابدار( در بخش شوند. اکثر حرفه اغلب با يکديگر خلط ميحرفه و بخش دو ماهوم کشاورزي(.

 بخش خاصي است . بهمربوط  ها )مهندس معدن( دارد در حالي که برخي از حرفه
  دانش(Knowledge): 

هاي  ها، روشيه ، اصتتول، نظراي از حقايق ه يادگيري را گويند. دانش مجموعهواستتطبه ، اطالعاتپيامد کستتب و جذب 

 مرتبط با کار يا موضوع را گويند.
 مهارت (Skill) 

کي صتتورت فيزيبه تواند  ي و حل مستتاله را گويند. مهارت ميدانش فني را براي انجام تکاليف شتت لتوانائي کاربرد دانش و 

 (. باشد. .له و ..از قبيل تاکر خالق، مهارت حل مسأ )همانند کار با ابزارها وسايل و ...( يا شناخفي )سطوح باال شناخفي
 ن رش(Attitude)  
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شتتود. توانائي  گرش مربوط مياحستتاستتي و عاطاي، ارزش، عاليق و ن بهجن بهشتتود که  هايي گافه مي توانائي بهنگرش 

 م با عالقه مثالي از اين نوع توانائي است.مشارکت فعال توأ
 وظي ه (Duty)  

يرند، گ ش لي يا حرفه براي شخص در نظر ميست از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را که در يک جايگاه ا وظياه عبارت

تعمير ستيستفم مولد قدرت، تعمير ستيسفم     بهتوان  ل از وظايف اصتلي يک تعميرکار خودرو مي وظياه نام دارد. براي مثا

 هبهاي کنفرل عددي را  رود نگهداري و تعميرات سيسفم . از تکنستين مکاترونيک انفظار مي انفقال قدرت و ... اشتاره کرد 

 د. دهعنوان وظياه انجام 
 تکليف كاري (Task)  : 

 بهه اهر وظي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً ي است که داراي ابفدا و انفها ميمشخصيک تکليف کاري فعاليت 

، تنظيم "مولد قدرتتعمير ستيسفم  "طور مثال از يکي از تکاليف کاري وظياه به شتود.   چندين تکليف کاري تقستيم مي 

 باشد. سيسفم جرقه مي
 چارچوب صالحيت ملي(NQF) 

صورتي منسجم و همگون براساس به هاي در سطوح و انواع مخفلف را  مدارک و گواهينامهها،  چارچوبي است که صالحيت

در کنار دانش  بهو تجر مهارت بهد. در اين چارچوب ده هم ارتباط مي به دههاي توافق شتت و شتتاخص معيار هامجموعه از 

 شود. زمان و مکان يادگيري ارزش کمفري دارد. مي دهاي دا ارزش ويژه
  سطح صالحيت(Level of Qualification) 

ن آ در بايدي که تکاليف کار اي ملي هاي حرفه ح حرفه يا ش لي در چارچوب صالحيتست از سطا تسطح صالحيت عبار

اي(  وجود دارد، سطح صالحيت مهندسي )حرفه کشورهاوناگوني در بين بندي گ هاي ستطح  طراحي و تدوين گردد. نظام

ي در ا باشد. صالحيت حرفه ار مياي داراي سطح چه ن تکنسين فني يا حرفهآ طبع بهکه است  دهپنج در نظر گرففه شت 

 است. دهبندي ش سطح تقسيم 4 به EQFاروپا 
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 ي تعيي  سطح صالحيت كار :معيار ها 

 توافق در بازار كار -

 استقالل انجام كار -

 حجم دانش پيش نياز -

 حجم مهارت پيش نياز -

 مسئوليت انجام كار -

 پيچيد ي انجام كار -

 بيني بودن انجام كار )روتي  بودن( قاب  پيش -

 دامنه انجام كار -

 
 سطح  ايست ي انجام كار(Level of Task Competency)  

انجام خود کار ممکن است با  شود، اي انجام مي کاري کار در چه ستطح صالحيت حرفه  که يک تکليف نظر از اين صترف 

از يک شتتخص در محيط کار را ستتطح  دهکيايت مشتتخصتتي در محيط کار مورد انفظار با شتتد. ستتطح کياي شتتناخفه شتت

ي نظام رهاکشوباشد. در بين  جام کار معيار اساسي ارزشيابي ميستطح شايسفگي ان ستفگي مورد انفظار و نياز گويند.  شتاي 

 رسد.  نظر مي بهها  نآ ترين دارد اما نظام چهار سطحي معموود جبندي شايسفگي گوناگوني و سطح

 
 اي  برنامه درسي فني و حرفه(TVET Curriculum) 

 ي ودهياد ده ايينآ ، فراده، روش، استتتفاندارد، رويکرمجموعه از اهداف، محفوااي  موزش فني و حرفهآ برنتامته درستتتي  

يدن رسموز يا مفربي را براي آ موز، کارآ ارزشيابي است که دانشموزشي، آ هاي، مواد يادگيري، تجهيزات، فضتا، شايسفگي 

Year LevelHigher 

Education

25

24

23

22

21

20

19

18

17
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4
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7

8
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Iranian National Qualification Framework(IQF)
Draft-2009

Ministry Of 

Education

Formal

TVET

Non- Formal

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Level 7

Vocational 
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Education
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149 

هاي فني  موزشآ شمول برنامه درسي در حوزه دامنهد. نماي اي هدايت مي هاي فني و حرفه موزشآ ن اهداف در حوزهآ به

نوع استتفاندارد ستته  کشتتورهاهاي فني  موزشآ در نظام گيرد. معموالً موزش را در بر ميآ ي کار و دنياياي دنيا و حرفه

 شوند: مفصور مي
، يهر و ات اد،  ايست ي يا مهارت كه توسط متوليان صنعت، بازار كا(Occupational Standard) اي استاندارد حرفه -

 ر     يا حرفه مورد توجه قرار ميهاي ه ستاندارد، وظايف، كارها و صالحيت ود. در اي  ا مي يهصنوف و ... ته

  يرد.

هاي  موزشآ ند انده اي توسط ارائه حرفه ياستانداردهاكه براساس  (Educational Standard)موز يآ استاندراد -

 هاي تدريس، تجهيزات ، روشاندارد و برنامه اهداف دروس، م تو ردد. در اي  استا مي يهاي ته فني و حرفه

 موز ي و ... در اولويت قرار دارد.آ

اي و دي ر  وام  مورد توسط  روهاي  براساس استاندارد حرفه كه (Evaluation Standard)استاندارد ارز يابي  -

  ردد.  اي مي اهينامه يا مدرک فني و حرفها طاي  و به ود و منجر  مي يههاي  ونا ون ته مشتركي از حوزه

 
  موزش و تربيت مبتني بر  ايست ي آ(CBTE): 

 ي پيامد هاعنوان  بهها را  شايسفگياي دارد.  حرفههاي  اي است که تمرکز بر شايسفگي موزش فني و حرفهآ رويکردي در

شود.  ها انجام مي نآ اساسزشيابي بر، طراحي و تدوين برنامه درستي و ار نيازستنجي گيرد و فرايند  موزشتي در نظر مي آ

 بندي ها(، غيرفني و عمومي دسفه اي از حرفه هاي فني )در يک حرفه يا مجموعه شتايسفگي  بهتواند  ها مي شتايستفگي  

اي در اين  هاي فني و حرفه موزشآ عنوان هدف بهها  شتتايستتفگي يهحداقلي از کل بهندگان فراگير يهشتتود. رستتيدن کل

 گيرد. قرار ميرويکرد مورد توجه 

 

 
 اي  استاندارد حرفه(Occupational Standard): 

اي چه موارد وجود  رد حرفهباشتد. در اسفاندا  هايي براي عملکرد در يک حرفه مي اي معياري و شتاخص  استفاندارد حرفه 

 دارد:
...  ت لي  مشاغ  و يههاي مختلف همچون ديکوم، تجز )با روش -وظايف و كارها-در حرفه فعاليت موجود  -

  ود( استخراج مي

 هاي م يط كار )فيزيکي و ...(  رايط و ويژ ي -

 هاي ت لي  كار و ....( توانائي و ن رش م يط كار )با روشدانش،  -

  ملکرد و استاندارد ارز يابي از كارهاي معيار ها -

 تجهيزات و وساي  مورد نياز ر م يط كار -

 فني م يط كارهاي م وري و غير مهارت -

 اي ك  ن ر  ي و حرفهبرنامه درسي فن(Holistic TVET Curriculum) : 
 فني در يک حوزه حرفههاي  اي است که عالوه بر شايسفگي اي برنامه هاي فني و حرفه موزشآ برنامه درسي کل نگر در

 هبهاي را  )محوري( که مرتبط با حرف گوناگون استت تأکيد دارد و اين نوع از شتايسفگي  فني هاي غير شتايستفگي   بهاي 
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و  شيموزآ ،هاي درسي ، برنامهياسفانداردهااي کار، تدوين و طراحي در دني نيازسنجييند آ لاه اصلي در فرعنوان يک مؤ

 د.ده ميارزشيابي مورد توجه قرار 

 
 المللي حرف و مشاغ   بندي بي  نظام  بقه(ISCO) 

بار منفشر  هر بيست سال يک (ILO)بندي مشاغل و حرف است که توسط سازمان جهاني کار  المللي طبقه استفاندارد بين 

 قبلي هاي شود. نگارش شناخفه مي ISCO08باشد که با  مي 2004سال  بهاسفاندارد مربوط  خرين نگارش اينآ گردد. مي

شود.  بندي مي ر اين اسفاندارد، حرف و مشاغل براساس نوع و سطح مهارت دسفهاست. د دهبو 1954و  1964، 1944ن آ

ها  ظايف و کارهاي هر يک از اين حرفهاست. و حرفه 430در حدود  ISCO08دنياي کار در  دههاي تعريف شت  تعداد حرفه

مار ايران در آ ازماناست. س دهتوسط اين سازمان منفشر ش 2004اسفاندارد اساس تازگي بر بههاي بزرگ شت لي   در گروه

 است. دهوري کرآ جمع اطالعات بازار کار ايران را 1944اساس اسفاندارد بر 1345سال 

  وضعيت ا ت ال المللي استاندارد بي (ICSE)  

است. در اين  1993خرين نگارش اين اسفاندارد براي سال آ .شتود  ستازمان جهاني کار منفشتر مي  اين استفاندارد توستط   

وارد مقوق بگيران از جمله اين ح است. کارفرمايان، خوداشف االن، دهبندي ش شش گروه تقسيم بهارد وضعيت ش لي اسفاند

 . (ICSE93)باشند  مي

 
 هاي اقتصادي فعاليت يهبندي صنعتي كل استاندارد  بقه(ISIC) 

ن در سال آ خرين نگارشآ شتود و  مي يهاجفماعي ستازمان ملل مفحد ته اين استفاندارد توستط دپارتمان اموراقفصتادي و    

 بندي حدود بيست گروه تقسيم بهاقفصادي هاي  استت. در اين استفاندارد فعاليت   دهمنفشتر شت   ISIC Rev.4با نام  2004

 باشند. بندي مي خش معدن و ... از جمله اين تقسيمبتوليد،  .بخشاست دهش

 
 ابر حرفه(  اي حرفه -ي   لي حوزه((Field of Job/Occupation) 

اي از  نظر کار يا محيط کار داراي درجه شتتود که از و مرتبط با هم گافه مي بهحرف مشتتااي از مشتتاغل و  مجموعه به

 يها م گروه برق، گروه تکنسين بهتوان  عنوان مثال مي بهباشند.  ارت مي، ارتباط کاري يا ستطح صالحيت و مه شتباهت 

 باشد. اي شامل چند حرفه در زيرمجموعه خود مي ش لي قلمداد گردند. حوزه حرفه زهتوانند حو

 

 
  ايست ي (Competency): 

برنامه درسي  
 ايست ي هاي  

فني

برنامه درسي  
تل يقي  

 ايست ي هاي  
غير فني

برنامه درسي

(ك  ن ر)جامع  

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/topics/Statusinemployment/guidelines/lang--en/index.htm
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=135
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ستتتفاندارد را گويند. استتتاس انياز جهت انجام يک تکليف کاري برمهارت و نگرش مورد  از دانش، دهمجموعته اثبات شتتت 

 مي بندي هاي فني، غيرفني و عمومي تقسيم سه دسفه شايسفگي بهاي  هاي فني و حرفه موزشآ ها در حوزه شايسفگي

 شود. شايسفگي گافه مي ياسفانداردهااست،  دهن ماهوم توجه شاي يهمهارتي که  ياسفانداردها بهشود. 

 
  چرخه  ايست ي(Competency Cycle): 

 
 

 

 
 

 ها در دنياي كار انواع  ايست ي يهنما-انواع  ايست ي 

عملگر(ماشين)ابزار 
-دقت-اجراي مسفقل-تقليد

عادت

م صول 
موجود

مداخله

م صول 
مطلوب

مداخله

(دريافت و پايش)حسگر 
تشخيص -دقت -توجه

مداخله

(ذخيره دانش)حافظه 
-الگوريفم-مااهيم-حقايق
(کيايت)اسفاندارد -قواعد

مداخله

پردازشگر 
ارزشيابي-ترکيب-تجزيه و تحليل

مداخله

مهار گر
فرعي-اصلي

مداخله

مهارت

دانش

ايمان

    ايست ي

م يط كاري

نگارش اول -( فني و غير فني)چرخه  ايست ي حرفه اي 

 و مهارت ،دانش از نظامي شايسفگي، .شود مي گافه محصول يک توليد جهت (اي شده توافق حداقل يک اساس بر) کاري تکليف يک انجام توانائي به اي حرفه شايسفگي  
 .شود مي بندي تقسيم احسن و خبرگي ،(مهارت)تبحر ،آگاهي درجه، و سطح چهار به اي حرفه اخالق بکارگيري نحوه و عملکرد اسفاندارد نوع به توجه با که است ايمان
 و نوع سطح، به توجه با که است اي حرفه ها شايسفگي از اي مجموعه اي، حرفه صالحيت .هسفند کياي بيشفر مف يرهايي ايمان و مهارت اما کمّي بيشفر مف يري دانش
.است فرآيند يک انجام در بيروني علت از مناي يا مثبت تاثير مداخله .است عام ماهوم به خدمات و کاال  شامل محصول .گشت خواهند تقسيم ديگر سطوح به آنها وسعت

محيط کار
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د  ايست ي مور
نياز يک فرد در  

زند ي

شايسفگي هاي ش لي و حرفه اي  
(زندگي در دنياي کار)

 ايست ي هاي غير
فني دنياي كار

ني شايسفگي هاي پايه غير ف
(کليه مشاغل و حرف)

ير شايسفگي هاي اخفصاصي غ
(ش لي و حرفه اي)فني 

کارآفريني

فناوري ارتباطات

مديريت منابع

کار گروهي

تاکر سيسفمي

اخالق حرفه اي

......دست ورزي و

 ايست ي هاي  مومي 

(نيازمند براي ك  زند ي)

 ايست ي هاي 
فني دنياي كار

شايسفگي هاي پايه فني 

(کليه مشاغل و حرف)

کار با ابزار هاي پايه

ايمني و بهداشت

کاربا تجهيزات پايه

شناخت مشاغل

کارهاي پايه فني در 
بخش هاي مخفلف

کار با مواد پايه

....

شايسفگي هاي اخفصاصي فني

(و حرفه ايش لي)

درون وظياه اي

درون ش لي

درون حرفه اي

فرا حرفه اي

فرا بخشي

.....

ارشايسفگي هاي خارج از دنياي ک

زند ي  خصي

زند ي اجتما ي

...
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  موزش آ المللي نظام بيISCED 97 

اين نظام در سال  -کشورهاموزشتي  آ هاي تبادل اطالعاتي و تطبيقي در نظامالمللي جهت ايجاد بستفر   استت بين  ينظام

موزش راهنمايي، مفوستتطه و کارداني آ المللي ينقرار خواهد گرفت. در نظام فعلي ب توستتط يونستتکو مورد بازنگري 2011

 است.  دهمشخص ش 5B ,2C,3C,4Bهاي اي با گروه حرفهفني و 

 



 

194 

 9314 2 9 رانيت وزيمصوب ه -يموزش مهارت و فناورآ نامه نظام  ييآ -2وست يپ

 

 مقدمه

ص من، مفخصؤم يانسان يرويت نيو ترب يانسان يها يهسرما يسازتوانمند يبرا يانيعنوان بن به يمهارت و فناور يها موزشآ 

و  يلفاعم از دو يمخفلف بوم يها ت بخشينه از ظرفيبه دهاز بازار کار با اسفاايافراد و ن ده ايبا اسفعدا ن، مفناسبيفرآ و کار

ظام ن نقشه راه نيکرد تدوين رويبا ا .در منطقه و جهان است يران اسالميا يمدآ سر يبرا يراهبرد يها تياز اولو يکييدولفريغ

با  يساخفار نظام جامع مهارت و فناور ين راسفا طراحياست. در ا دهدر برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ش يمهارت و فناور

در دسفور کار قرار گرفت که در مرحله  "اشف النظام احراز "و  "يا ت حرفهيصالح"، "يموزش مهارت و فناورآ "ر نظام يسه ز

د يآ يم يچه در پ نآ د.يمرتبط ابالغ گرد يها خانهوزرات بهران يئت وزيب هيبا تصو "يموزش مهارت و فناورآ "نخست نظام 

 ن نامه مذکور است.ييآ مشروح کامل

 يبسمه تعال

 "دل محمّآ د وبا صلوات بر محمّ"

 موزش و پرورشآ وزارت -يقات و فناوريوزارت علوم، تحق -ياجفماعوزارت تعاون، کار و رفاه 

 س جمهوريير يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه

 س جمهوريئر يانسان يهت و سرمايريمعاونت توسعه مد

و  يکصد و سياسفناد اصل  بهو يشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتما يپ بهبنا 1/4/1390ران در جلسه مورخ يئت وزيه

ران يا ياسالم ي( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور21) دهما يران و در اجرايا ياسالم يجمهور يهشفم قانون اساس

 ب نمود: ير تصويشرح ز بهرا  يموزش مهارت و فناورآ نامه نظام نييآ – 1349 -مصوب  -

 يموزش مهارت و فناورآ   نامه نظامييآ 

هنگام کردن  به، ياست که با هدف ارتقا و انفقال دانش کار و فناور ييها موزشآ شامل يفناورموزش مهارت و آ نظام :9دهما

 يها موزشآ صورت به يمهارت و فناور يليسطوح تحص يدر تمام يور رهبه دهنيش مسفمر و فزايو افزا يش ل يها مهارت

 يها تيروز و ظرف يموزشآ يها ياز فناور دهشود و با اسفاا يو اجرا م ين سطوح طراحيب يليتکم يها موزشآ و يرسم

احراز ش ل، حرفه  يبرا يا د بر اخالق حرفهيکأو با ت يش ل يها تيا و صالحدهط کار، افراد را براساس اسفانداريمح يموزشآ

 د.ينما يت ميو کسب و کار تا سطح مطلوب ترب

 باشد: ير ميبر اصول ز يمبفن يموزش مهارت و فناورآ نظام :2دهما

 موزشآ اعم از يليدر تمام سطوح تحص يباني، گسفرش، نظارت و پشفيزير ، برنامهياسفگذاريت و انسجام در سيجامع -الف 

 د.ينما دهورآ بازار کار را بر يانسان يروين ينيازهاکه  گونه اي به يلين سطوح تحصيب يليتکم يها موزشآ و يرسم يها

ق ين، اسفعداد و عاليش سرزميماآ و ي، بوميطيط محي، شرايش ل يها حوزهات يالزم مفناسب با مقفض ييايانعطاف و پو -ب 

 .يورآ اجرا و نو يها و تنوع روش دهنيآ و امکانات حال و يان، فناوريمفقاض

شور ک يساله توسعه، نقشه جامع علم پنج يها ست ساله، برنامهيانداز ب کالن، سند چشم يها استيکامل با س يهماهنگ -پ

 .يموزشآ يها ر نظاميو سا

 ن ضوابط اجرا.يو تدو يابي، نظارت و ارزي، اسفانداردسازيزي، گسفرش، مميزير ت ت اسفقالل کامل در برنامه
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 ق فرين از طرينو يو فناور يکاربرد يها ج پژوهشيبراساس نفا يموزش مهارت و فناورآ يها وهيروز بودن محفوا و ش بهث: 

 مفناسب با تحوالت نظام اشف ال. يالملل نيضمن ارتباط مسفمر با مجامع ب يموزشده اي آنيآ

 

 از حوزهين نييمراحل )از تع يدر تمام يياجرا يها دسفگاه يموزشآ ها و امکانات تيظرف يريکارگ بهج ت مشارکت، تعامل، 

 (.يموزشآ يها برنامه يو اجرا يتا طراح يش ل يها

 

 .يش ل يتخصص يها العمر افراد جامعه در حوزه مادامموزش آ نهيچ ت فراهم نمودن زم

 

ط کار يدوره را در مح ي، بخش مهارتيهو دانش پا ينمودن مراحل نظر يپس از ط يموزش مهارت و فناورآ انيمفقاض :3 دهما

 ند.ينما يم يشوند، ط يران بخش کار انفخاب ميمفخصصان و مد انيمکه از  يرنظر مدرسانيز دهش يساز يها شبيو  يواقع

 

 شود: ين ميير تعيشرح ز به يموزش مهارت و فناورآ اهداف نظام : 1 دهما

نگ ، خدمات و فرهيمخفلف صنعت، کشاورز يها از در بخشيمورد ن يانسان يروين يو اثربخش ييآ ش کاريت و افزايالف ت ترب

 يلالمل نيو ب يا منطقه يبازارها يو تقاضا ياز بازار کار داخليو ن يت بوم ي، فرهنگ ارزشيش ل ياسفانداردهاو هنر براساس 

 مفناسب با نظام اشف ال کشور.

 

 ينيرفآ و کار يي، تخصص، توانايبر اسفعداد، ذوق، دانش، مهارت، فناور يفرهنگ کسب و کار مبفن يساز نهيب ت اشاعه و نهاد

 .يا و اخالق حرفه ياسالم يها کرد ارزشيبا رو

 

 شود: ين ميير تعيشرح ز به يموزش مهارت و فناورآ نظام يها تيمأمور : 5 دهما

ز ا يريگ رهبهن با يش سرزميماآ و يکاربرد يها بر پژوهش يمبفن يمهارت و فناور يها موزشآ يايو ک يالف ت توسعه کم

با ر ثؤتقاضا محور و در تعامل مسفمر و مکرد يبا رو يو خصوص ي، تعاوني،عموميمخفلف کشور اعم از دولف يها ت بخشيظرف

 .يالملل نيب ده اينها

 

 تقاضا محور. يمهارت و فناور يها موزشآ ر دريپذ انعطاف يها ها و روش ن نمونهيو تدو يب ت طراح

 

 يمهارت و فناور يها موزشآ تيو هدا يده، سازمانيزير ن و برنامهيش سرزميماآ بر يمبفن يموزشآ مسفمر نيازسنجيپ ت 

 .يالملل نيب يموزشآ يها نظام بهبا توجه 

 

اساس و بر يردولفيو غ يق تعامل با بخش دولفيبازار کار از طر به يموزش مهارت و فناورآ النيت فارغ الفحصيو هدا يمعرفت ت 

 الن.يالفحص فارغ يها يو توانمند دهش ييشناسا يش ل يها ها و فرصت تيظرف

 

و فراهم  ياساس تحوالت فناوربر يمهارت و فناور يموزش عالآ ن سطوحيتا باالتر يش ل يها حوزه يموزشآ ازين نيمأث ت ت

 العمر. موزش مادامآ نهيکردن زم



 

196 

 .يرسم يا ه با دوره يساز و معادل يلين سطوح تحصيب يليموزش تکمآ يها ع دورهيج ت فراهم نمودن امکان تجم

 

 نيوبيا ،منطقهي،مليودرسطوحمحليوخصوصي،تعاوني،عموميدولفيها دربخشيموزشمهارتوفناورآ يها دوره:6 دهما

، ارتباطات ي، پزشکي، فناورييع غذاي، صنايصنعت )نات، معدن، انرژ يها ها در حوزه موزشآ نيشود. ا يم واجرايطراحيالملل

ارد و مو ي، زراعت و باغباني، دام زشکي، دام روريعيان، منابع طبيبزآ الت وي)ش ي(، کشاورزبهاطالعات و موارد مشا يو فنارو

( و فرهنگ و هنر )امور بهو موارد مشا يفيو امن يموزش، نظامآ ،يت و تجارت، گردشگريري)ورزش، اقفصاد، مد(، خدمات بهمشا

 شود. يف مي( تعربه، تئاتر و موارد مشايقينما، موسي، سيتجسم ي، هنرهايع دسفي، رسانه، صنايفرهنگ

 

ه ک يمهارت و فناور يسازمان مل يزير و برنامه ياسفگذاريس ي، شورايياجرا يها ن دسفگاهيب يمنظور هماهنگ به : 7 دهما

 شود: يل مير تشکيب زيشود. با ترک يم مي دهنا« شورا»اخفصار  بهن پس ياز ا

 س شورا(يئ)ر ير تعاون، کار و رفاه اجفماعيوز -1

 ر شورا(ي)دب يمهارت و فناور يس سازمان مليئر -2

 س جمهوريئر يانسان يهت و سرمايريربط معاونت توسعه مديمعاون ذ -3

 يموزش پزشکآ داشت، درمان وبهر يربط وزيمعاون ذ -4

 ر صنعت، معدن و تجارتيربط وزيمعاون ذ -5

 ير جهاد کشاورزيربط وزيمعاون ذ -6

 ير فرهنگ و ارشاد اسالميربط وزيمعاون ذ -4

 کشور يا و حرفه يموزش فنآ س سازمانيئر -4

 يو کاربرد يس دانشگاه جامع علميئر -9

 يا و حرفه يس دانشگاه فنيئر -10

 

و  يمهارت يها موزشآ يت و اعفالي، هدايک ارچه سازيمصوبات شورا،  يمسئول اجرا يمهارت و فناور يسازمان مل:2 دهما

ط احراز اشف ال يو شرا يا ت حرفهي، صالحيموزش مهارت و فناورآ رنظاميق سه زياز طر ياسفقرار نظام جامع مهارت و فناور

 باشد. يم

 

کشور، دانشگاه جامع  يا و حرفه يموزش فنآ کشور از جمله سازمان يمهارت و فناور يها موزشآ يمفول يها ت دسفگاه تبصره

 .باشند يرنظرشورامي،ز(1) دهامايدرچارچوبوظايا وحرفهيودانشگاهانيکاربرد–يعلم

 

 ل است:يذ يفرع يها نظام مشفمل بر يموزش مهارت و فناورآ نظام : 1 دهما

 يو مهارت و فناور يعال موزشآ الف ت

 (يلين سطوح تحصيب يليتکم يها )دوره يا و حرفه يموزش فنآ ب ت

 

 شود: ين ميير تعيشرح ز به يمهارت و فناور يموزش عالآ ارکان :94 دهما

 .يا و حرفه يو دانشگاه فن يت کاربرد يالف ت دانشگاه جامع علم
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 يموزشآ يها ن برنامهيعنوان مرجع تدو به يمهارت و فناور يموزش عالآ يموزشآ و يدرس يزير برنامه يب ت کارگروه هماهنگ

 يزير برنامه يرنظر شورايکه ز يمهارت و فناور يموزش عالآ نظام يبرا يموزشي آاسفانداردهاها و  وهين شيي، تعيو درس

 شود. يل ميتشک يقات و فناوريوزارت علوم، تحق يموزشآ و يدرس

 

 وزشمآ سطوح يدر توسعه تمام ياسفگذاريس يعنوان مفول به يو مهارت و فناور يموزش عالآ گسفرش يکارگروه هماهنگ -پ 

 گسفرش يرنظر شورايکه ز يمهارت و فناور يموزش عاملآ نظام ين برايش سرزميماآ بر يمبفن يمهارت و فناور يعال يها

 شود. يل ميتشک يقات و فناوريوزارت علوم، تحق يموزش عالآ

 

و  يابيت، نظارت، ارزيا، هدادهن اسفانداريتدو يعنوان مفول به يمهارت و فناور يموزش عالآ يابينظارت و ارز يت ت شورا

 .يمهارت و فناور يها موزشآ يليسطوح تحص يدر تمام يمراکز مجر ياعفباربخش

 

 ي، ماليالتيامور تشک ياسفگذاريس يعنوان مفول به يمهارت و فناور يها موزشآ يمرکز يزيئت مميامنا و ه يها ئتيث ت ه

 از مدرسان خبره خواهد شد. دهو اسفاا ييشناسا بهرا  يا ژهيو مدرسان که توجه و يعلم يها ئتي، هيو معامالت

 ونسيکم لي،تشکدهما نيمذکوردرايها ئتيه شوراهاو ها، امورکارگروه تمرکز از يريوجلوگ نهيبه يده سازمان يبرا 1 –تبصره 

 ا کارگروه مربوط مجازيد شورا ييأبا ت يمهارت و فناور يدر سازمان مل يانواسف يا ،منطقهي،مليفخصصيها هاوکارگروه ها،گروه

 است.

 شود. يصادر م يقات و فناورير علوم، تحقيتوسط وز دهن مايموضوع ا يها ئتيها، کارگروه و هشورا ياحکام اعضا 2-تبصره 

 شود: ين ميير تعيشرح ز به يمهارت و فناور يموزش عالآ ها در نظام نامهيمقاطع، سطوح، مدارک و گواه :99 دهما

و  ارشد يفناور ي، مهندسيفناور ي، مهندسيفن يب کاردانيترت بهن نظام يدر ا يمهارت و فناور يعال يها ن دورهيعناو -الف

 ينظر موزشآ در نظام يارشد و دکفر ي، کارشناسي، کارشناسيتراز سطوح کاردان ب هميترت بهخبره است که  يفناور يمهندس

 است.

ارشد و  يا حرفه ي، کارشناسيا حرفه ي، کارشناسيا حرفه يشامل کاردان ير فنيت غيبا ماه يموزشآ يها ن دورهيعناو -ب

 خبره خواهد بود. يا کارشناس حرفه

از  يموزش نظرآ ان نظاميهمانند دانشجو ينظام مهارت و فناور يليسطوح مخفلف تحص يعال يها ان دورهي: دانشجو1تبصره 

 برخوردار هسفند. يليت تحصير معافينظ يالت قانونيا و تحصيمزا

مقاطع  يرد، برايگ يشکل م ين عمليط کار که بر اساس ممارست و تمريدر مح يمهارت يها موزشآ : حداقل سهم2تبصره 

 دوره خواهد بود.، شصت درصد کل يمهارت و فناور يموزش عالآ نظام يليمخفلف تحص

 دهتراز بو از نظر ارزش هم يمهارت و فناور يموزش عالآ و نظام ينظر يموزش عالآ در هر دو نظام يليسطوح تحص :92 دهما

طوح رش، در سيپذ يو اخفصاص يط عمومياساس شراتوانند بر ين دو نظام ميدر ا يليک از سطوح تحصيالن هر يالفحص و فارغ

 ند.دهل ينظام ادامه تحصک از دو يباالتر در هر 

 خواهد اجرا يا وحرفه يفن ودانشگاه يکاربرد–يدر دانشگاه جامع علم يمهارت و فناور يموزش عالآ يها دوره :93 دهما

 ينف دانشگاه و يکاربرد–يعلم جامع دانشگاه قيطر واز يوفناور قاتيعلوم،تحق وزارت توسط ها دوره نيا يليتحص شدومدارک

 .شود يصادرم يا وحرفه
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مهارت و  يموزش عالآ نظام ياسفانداردهات يتوانند با رعا يم يموزش نظرآ نظام يقاتيها و مراکز تحق : دانشگاه 1تبصره 

 ن نظام شوند.يا يموزشآ يها دوره ي، مجريمهارت و فناور يموزش عالآ گسفرش يهماهنگ يو با مجوز شورا يفناور

ت اليافت تسهياشف ال و در يقانون يايمزا ين نظام از تماميا يموزشآ يها نامهيو گواه يلي: دارندگان مدارک تحص2تبصره 

 برخوردار هسفند.

 يدرس يزير برنامه يمطابق با مصوبات شورا يمهارت و فناور يموزش عالآ رش دانشجو در تمام مقاطعيسنجش و پذ :91 دهما

 انجام خواهد شد. يو فناور قاتيرش در وزارت علوم، تحقين پذيو قوان يمهارت يموزش عالآ نظام

 يها روز دوره يمطابق با فناور يا و حرفه يش ل ءش دانش و مهارت، ارتقايکار، افزا يروين يور رهبه ءمنظور ارتقا به :95 دهما

 موزشآ نيشود. ا يموزش ارائه مآ ا مراکزيط کار، کارگاه و ين کار در محيا حيدر شروع و  يلين سطوح تحصيب يليتکم يموزشآ

 شود. يو اجراء م ين سطح، طراحيتر يتا عال ياز هر سطح ورود يموزشآ يها ا بسفهيها  ها در قالب پودمان

 شود. ينامه منجر ميافت گواهيدر به يلين سطوح تحصيب يليتکم يها موزشآ : 1تبصره 

 دوره يرد، برايگ يشکل م ين عمليط کار که بر اساس ممارست و تمريدر مح يمهارت يها موزشآ : حداقل سهم 2تبصره 

 هافاد درصد کل دوره خواهد بود. يلين سطوح تحصيب يليتکم يها

ت يقرا با موف يلين سطوح تحصيب يليو مرتبط تکم يمفوال يموزشآ يها ا بسفهيها  پودمان يتمام يچنانچه فرد :96 دهما

موزش مهارت و آ در نظام يموزشآ و يدرس يزير برنامه يکارگروه هماهنگ يها نامه نيئآ تواند طبق مصوبات و يبگذراند، م

  مرتبط شود. يلياخذ مدرک تحص بهقرار گرففه و موفق  يابيمورد ارز يفناور

 تين در نظام صالحآ بهمدرک  ي، اسفعداد و ممارست و اعطابهحاصل از تجر يها تين سطوح صالحييو تع يابي: ارز 1تبصره 

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. يا حرفه

ت يقاست و موف يک حوزه ش لي، مرتبط با يتخصص يو مهارت يهپا يصورت مهارت به يموزشآ يها ا بسفهيها  : پودمان 2تبصره 

 شود. ينامه مهارت ميصدور گواه بهمنجر  يموزشآ يها ا بسفهيها  ن پودمانيک از ايدر هر 

 يت مينان در اولوآ يمهارت يسازو توانمند ءجهت ارتقاها، کارکنان دولت در  موزشآ نيت اياز ظرف دهاسفاا ي: برا 3تبصره 

 باشند.

–يا دانشگاه جامع علميو  يا و حرفه يموزش فنآ در سازمان يلين سطوح تحصيب يليموزش تکمآ يها رهدو :97 دهما

 يارائهميموزشآ يها ابسفهيها کهدرقالب ودمانيلينسطوحفحصيبيليموزشفکمآ يها دورهيها نامهياجراخواهدشدوگواهيکاربرد

 .شود يصادرميکاربرد–يا دانشگاه جامع علميو  يا و حرفه يموزشانآ فوسطسازمانيشود،درهرسطح

لسله ت سيباشند با رعا يموزش مآ يط عموميشرا يکه دارا يلين سطوح تحصيب يليموزش تکمآ يها داوطلبان دوره :92 دهما

 ند.يها شرکت نما ن دورهيتوانند در ا يمربوط م يموزشآ مراتب

 ني( ا10) دهاست در قالب ما دهش يموزش مربوط طراحآ کارکنان دولت که در چارچوب نظام يموزشآ يها دوره :91 دهما

–يربطفحفنظارتدانشگاهجامععلميدسفگاهذبهوابسفهيکاربرد–يعلم يها موزشآ ين و در مراکز مجرينامه تدو نييآ

 .شود ياجراميکاربرد

، يبا ارزش اسفخدام يلياخذ مدرک تحص بهکارکنان  يموزشآ که در چارچوب مقررات نظام يموزشآ يها : دوره 1تبصره 

 شود. يم يابيارز يا ت حرفهينظام صالح ياسفانداردهااساس شود، بر ينامه منجر ميو گواه يموزشآ يها پودمان

مهارت و  يس جمهور و سازمان مليئر يانسان يهت و سرمايريتوسط معاونت توسعه مد دهن مايا ي: دسفورالعمل اجرا 2تبصره 

 د.يب شورا خواهد رسيتصو بهو  يهنامه ته نييآ نيظرف مدت سه ماه پس از ابالغ ا يفناور
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 د مفناسب با نظامي، باازيمورد ن يانسان يروين نيمأمخفلف در خصوص ت يها دسفگاه يياجرا يها ضوابط و برنامه :24 دهما

 موزشآ ،يريگ کار بهها شامل  ن ضوابط و برنامهين شود. اين و تدوييتع يا حرفه يها تيو صالح يموزش مهارت و فناورآ

 باشد.  يمخفلف م يها در حوزه يانسان يروين يدر شروع خدمت، ادامه خدمت و ارتقاء توانمند يمهارت يها

 ها و بسفه زمان مقرر، پودمانک يد، در يجد يها يها و فناور سامانه يانداز ش از راهيها موظاند پ : کارگروه دسفگاه1تبصره 

 ند.يارائه نما يموزش مهارت و فناورآ از، در تعامل با نظاميمورد ن يانسان يرويموزش نآ مرتبط را جهت يموزشآ يها

 دهب شکس يا حرفه يها تياز، صالحيمورد ن يانسان يروين يريکارگ بهموظاند در  يدولفريو غ يدولف يها : دسفگاه 2تبصره 

 يريکارگ بهدر  يت بخشيالت و اولويجاد تسهيا بهند. ضوابط مربوط يرا لحاظ نما يا و حرفه يمهارت و فن يها موزشآ قياز طر

 ط احراز اشف ال(، ارائه خواهد شد.يدر نظام اشف ال )شرا يموزش مهارت و فناورآ موزان نظامآ دگان و مهارتيد موزشآ

 شود. ين ميمأاز محل اعفبارات دسفگاه مربوط ت ازيمورد ن يمهارت يها وزشمآ ي: امکانات و اعفبارات الزم جهت اجرا3تبصره 

ط کار و توسعه يمح يها يجاد اشف ال و توسعه فناوريا يموزش براآ يده جهت يکه در راسفا يا ژهيالت وي: تسه 4تبصره 

ب در شورا ابالغ خواهد ياز تصون نظام قرار خواهد گرفت، پس يموزان اآ ان و مهارتيار دانشجوياقفصاد تخصص محور در اخف

 شد.

، يحضور يها روش بهتواند  يم يلين سطوح تحصيب يليو تکم ياعم از رسم يمهارت و فناور يها دوره يها موزشآ :29 دهما

 ، تکي، پودمانيترم يها موزشآ تواند شامل يها م ن روشياز ا يکياجرا شود هر  يبيا ترکيو  يکي، الکفرونيمه حضورين

 خواهد بود. يتخصص يها دورهپودمان و 

ار از بازار کيروز و ن يها يرات فناورييبر ت  يد مبفنيبا يموزش مهارت و فناورآ يها وهيتمام ش يو اجرا يزير تبصره : برنامه

 و اجرا شود. ي، طراحيا مجازييقيحق يدر فضا يساز يهشب يها ياز فناور دهط کار و اسفاايموزش در محآ تيباشد و با محور

، اي، هدايلين سطوح تحصيب يليو تکم يرسم يها دوره يهاز محل شهر يموزش مهارت و فناورآ نظام يمدآ منابع در :22 دهما

در  يياجرا يها ، سهم دسفگاهيد حاصل از فروش اموال و حق دانش فني، عوايو حقوق يقيها و موقوفات اشخاص حق کمک

 سازمان و در چارچوب يئت امناياساس مصوبات هشود و بر ين ميتام يالت اعفبارين تسهيوهش و همچنژموزش و پآ امر

 نه است.يپنج ساله توسعه قابل هز يها ن برنامهيها و قوان دانشگاه يو معامالت يمال يها ن نامهيئآ
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 رانيت وزأيه –يا ت حرفهي  نامه صالحيئآ -3پيوست 

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق-يوزارت تعاون، کار و رفاه اجفماع

 يموزش پزشکآ داشت، درمان وبهوزارت  –وزارت صنعت، معدن و تجارب 

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم –يوزارت جهاد کشاورز –موزش و پرورش آ وزرات

 س جمهوريئر يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه

 س جمهوريئر يانسان يهو سرما تيريمعاونت توسعه مد

 يکصد و سياسفناد اصل  بهو  يشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجفماعيپ بهبنا  23/4/1391ران در جلسه مورخ يئت وزيه

 ياسالم يساله پنجم توسعه جمهور 5( قانون برنامه 21) دهما يران و در اجرايا ياسالم يجمهور يو هشتفم قانون اساس 

 ب نمود:ير تصويشرح ز بهرا  يا ت حرفهين نامه نظارت صالحييآ -1349مصوب  –ران يا

 يا ت حرفهينامه نظام صالح  ييآ 

 روند: يکار م بهمشروح مربوط  ينامه در معان نييآ نير در اياصطالحات ز -1 دهما

 ت حرفهي، صالحيو فناور موزش مهارتآ "ر نظام يشتامل سته ز   ي: نظام جامع مهارت و فناوريالف( نظام مهارت و فناور

 "ط احراز اشف اليو شرا يا

 ن وييا حرفه تعيتناسب هر ش ل  بهها شامل دانش، مهارت و نگرش که  يسفگياز شا يا : مجموعهيا ت حرفهيب( صالح

 يا رففار حرفه بهل يو تبد دهو جامعه کسب ش ي، کاريموزشآ يها طيدر مح يو تجرب يموزشي آفرايندهاتستط فرد در  

 شود. يم

ها و  يها، خط مشتت استتتيتحقق ستت ينه الزم برايا که زمدهنياز عناصتتر و فرا يا : مجموعهيا ت حرفهيج( نظام صتتالح

 کند. يفراهم م يانسان يروين يا ت حرفهيصالح به يمنظور اعفباربخش بهت يصالح ياسفانداردها

در  يانسان يروين يا ت حرفهياحراز سطوح صالح يمعيار هاها و  مل روش: شتا يا ت حرفهيد( استفاندارد ستطوح صتالح   

 باشد. ي، فرهنگ و هنر ميمخفلف صنعت، خدمات، کشاورز يها بخش

 .يت خدمات کشوريري( قانون مد5) دهموضوع ما يياجرا يها دسفگاه :يياجرا يها ه( دسفگاه

ب نامه شتتماره ي( تصتتو4) هدموضتتوع ما يمهارت و فناور يستتازمان مل يزير و برنامه ياستتفگذاريستت يو( شتتورا: شتتورا

 است. يا ت حرفهيدر نظام صالح يريگ مين مرجع تصميتر يکه عال 15/4/90هت مورخ 44334/ت 162433

 باشد. يمسفقر م يمهارت و فناور يرخانه شورا در سازمان مليدب –تبصره 

 باشد. ير ميشرح ز به يا ت حرفهينظام صالح يها تيموراهداف و مأ – 2دهما

 يانسان يهايه سرما يها يتوانمند يابيو ارز يا حرفه يها يسفگيشتا  ءگستفرش و ارتقا  يبستفر مناستب برا  جاد يا -الف

 احراز ش ل. يسفگيکسب شا يبرا يا ت حرفهيشرفت مسفمر در سطوح مخفلف صالحيجهت پ

 يالملل نيو ب يدر سطوح مل يا حرفه يها تيانواع صالح به يت بخشيرسم -ب

ات مسفند جهت احراز يو تجرب يلي، مدارک تحصيموزشآ يها نامه يگواه يابيمرتبط با ارز يفرايندها ياسفانداردساز -ج

 يا ت حرفهيصالح

 يا ت حرفهيو سطوح مخفلف صالح يو مهارت يموزش نظرآ ن سطوح مخفلفيب ين ارتباط منطقييانطباق و تع -د

 .يموزش مهارت و فناورآ و نظام يموزش نظرآ اشف ال، نظامط احراز ين نظام شرايبود ارتباط مسفمر و اثربخش ببهه( 

 ت حرفهيصالح ياسفانداردهاب يو تصو يهمنظور ته به يمهارت و فناور يمخفلف با سازمان مل يها دسفگاه يهماهنگ -و

 مشاغل مرتبط. يا
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 يا ت حرفهيت در سطوح مخفلف صالحيايبود کبه يها و شاخص معيار هان ييتع -ز

 .يا ت حرفهيصالح يها ران در حوزهياز فراگين يابيارز يدسفورالعمل و راهنما بران ييتع -ح

 يمشاغل کشور توسط سازمان مل يبند براساس نظام طبقه يا ت حرفهيستطوح صالح  يمعيار هاا و دهاستفاندار  -3دهما

 شود. ين و ابالغ ميحداکثر ظرف شش ماه تدو يمهارت و فناور

/ت 162433ب نامه شماره يموضوع تصو يموزش مهارت و فناورآ نظام يدرس يزير برنامه وموزش دهاي آاسفاندار -4دهما

 نييآ نيموضوع ا يا ت حرفهيسطوح صالح ياسفانداردها يمعيار هاها و  د براساس شاخصيبا 15/4/1390هتتتت 44334

 ن شود.ينامه تدو

 يها بخش يها ک از حرفهيهراز يمفنتاستتتب بتا دانش، مهتارت و نگرش مورد ن    يا حرفته  يهتا  تيت صتتتالح -5دهمتا 

سطح خبرگان خاص(  1و  يسطح عال 4، يهسطح پا5( سطح )10و فرهنگ، حداکثر مشفمل بر ) يصنعت،خدمات،کشاورز

ه وست کيت مطابق جداول پيهر سطح صالح به يابيدسف يها و شاخص يا ت حرفهيشود. سطوح صالح يم يبند طبقه

 باشد. ياست، م دهد شييئت دولت تايمهر دففر ه به

 ييباشد که دسفورالعمل اجرا يز قابل احراز مين يط خبرگيق شراي( از طر9(و)4(،)4) يا ت حرفهيسطوح صالح -1تبصره

 شود. يب و ابالغ مين توسط شورا تصوآ

توانند سطح  يشوند م يمحسوب م يت خدمات کشوريريعنوان مقام در مد بهکه  ياسيت سيريمد يها سمت -2تبصتره 

 ب و ابالغ خواهد شد.ين سطح توسط شورا تصويا يند. دسفورالعمل سطح اعطايکسب نما( را 10ت )يصالح

 يها توسط دسفگاه يا ت حرفهيسطوح صالح ياسفانداردها يبر مبنا يا ت حرفهيستنجش صالح  ياستفانداردها  -6دهما

 ب شورا ابالغ خواهد شد.يو پس از تصو يهربط ته يذ

ت براساس يک از سطوح صالحيهر يا ت حرفهيافراد مطابق اسفاندارد سنجش صالح يا ت حرفهيستنجش صالح  -4دهما

 يگذارريثزان و تأيو ميا شااهيو  يصورت کفب به يو عمل يعلم يها زمونآ مسفند و معفبر، ي، سوابق تجربيليسوابق تحص

با  يمهارت و فناور يتوسط سامان ملها  ک از حرفهيهر يکه برا يياجرا يها ها و دسفورالعمل نامه نييآ بر يها مبفن نآ

 رسد، انجام خواهد شد. يب شورا ميتصو بهو  يهربط ته يذ يها دسفگاه يهمکار

 يها و بخش يو صنا يا حرفه يها و سازمان يياجرا يها مشاغل در دسفگاه يتمام يا ت حرفهيسنجش صالح -تبصره

 رد.يپذ يصورت م يا ت حرفهياساس نظام صالحبر يو خصوص يتعاون

صادر  يمهارت و فناور يتوسط سازمان مل دهت کسب شيسطح صالح يبر مبنا يا ت حرفهيصالح يها نامهيگواه-4دهما

 شود. يم

 يرويموظاند جهت جذب ن يو خصوص يتعاون يها و بخش يو صنا يا حرفه يها و سازمان يياجرا يها دسفگاه -9دهما

 ند.ينما دهاند،اسفااده مرتبط را کسب نمويا ت حرفهيصالح يها نامهيکه گواه ييروهاياز خود از نيمورد ن يانسان

 هناميد گواهيران بايا ياسالم يجمهور يها ت در پروژهيجهت فعال يالملل نيو ب يداخل يها مانکاران و شرکتيپ -10دهما

 برسانند. يمهارت و فناور يد سازمان ملييتأ بهکار خود را  يرويت نيسطوح صالح يها

ر کشورها را يتوسط سا دهصادر ش يا ت حرفهيصالح يها نامهيموظف است گواه يمهارت و فناور يمل ستازمان  -11دهما

 د.ينما يبند و سطح يابيارز يالملل نيو ب يا منطقه يها براساس مقاوله نامه

گونه  بهالزم را  ي، ساز و کارهايا حرفه يها تيالحو سنجش ص يابيمنظور ارز به يمهارت و فناور يسازمان مل -12دهما

 يق مراکز مجرياز طر يا مليو  يا صورت منطقه به( را 4) دهموضوع مات يسنجش صالح يها زمونآ د کهينما يطراح اي

 د.يفراهم نما يياجرا يها ت در دسفگاهيسنجش صالح
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مفناسب با  يو صنا يا حرفه يها و سازمان يياجرا يها در دسفگاه يا ت حرفهيستنجش صتالح   يمراکز مجر -13دهما

افراد  يا ت حرفهيت سنجش صالحيمستئول  يمهارت و فناور يهدف با کستب مجوز از ستازمان مل   يها مخاطبان و گروه

ده الزم از امکانات واح يها يها با هماهنگ زمونآ ين مراکز جهت برگزاريجهت احراز مشتاغل مرتبط با دسفگاه را دارند. ا 

 ند.ينما يم دهدسفگاه مربوط اسفاا يموزشآ مراکز يو فضاها يصنعف اي

 يها دوره يهو شهر يا ت حرفهيبخش صالح يافت برگزارياز محل در يا ت حرفهينظام صتالح  يمدآ منابع در -14دهما

ستتهم  ،يد حاصتتل از فروش اموال و حق دانش فني، عوايو حقوق يقيها و موقوفات اشتتخاص حق ا و کمکي، هدايليتحصتت

 يئت امناياستتاس مصتتوبات هشتتود و بر ين ميمتأ يالتاعفبارين تستتهيو پژوهش و همچن موزشآ دريياجرا يها دستتفگاه

ستاله توسعه قابل   5ن برنامه يمربوط و قوان يو معامالت يمال يها نامه نييآ و در چارچوب يمهارت و فناور يستازمان مل 

 نه است.يهز

 يها براساس تعرفه يا حرفه يها نامهيو صدور گواه يا ت حرفهيسنجش صالح يها زمونآ يبرگزار يها نهيهز -تبصره

 ان اخذ خواهد شد.ي، از مفقاضيمهارت و فناور يسازمان مل يئت امنايمصوب ه

خانه ريس جمهور، دبيئ، دففر معاون اول ريهيس قوه قضايئس جمهور، دففر ريئ،دففر ريدففرمقام معظم رهبر بهرونوشتت  

وان محاستبات کشور،  يس جمهور،ديئس جمهور،معاونت امور مجلس ريئر يص مصتلحت نظام،معاونت حقوق يمجمع تشتخ 

ن و مقررات کشور، ي، اداره کل قوانياسالم ين مجلس شورايکل کشور،اداره کل قوان ي،ستازمان بازرست  يوان عدالت اداريد

 يجمهور يه رستتم،روزناميانقالب استتالم ده اي، نهايستتستتات دولفها و مؤ ها، ستتازمان وزارتخانه يه، کلياداره کل حقوق

 شود. يئت دولت ابالغ ميدولت و دففر ه يرسان عاطال يرخانه شواريران،دبيا ياسالم
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 نامه سطح يط کسب گواهيشرا (يرفنيو غ يفن يها يسفگي)شا معيار هاها و  شاخص سطح
عنوان 

 نامهيگواه

1 

 ن سطح:يا در

ک حرفه که ييها تياز فعال يمشخص دهکار کردن در محدو ي. فرد برا1

 ينيب شيو قابل پ يتکرار يهاول يها مهارت دهرنيها در برگ نآ اغلب

 دارد. يمادگآ هسفند

 د.ينما يت ميت و نظارت سرپرست فعالي. فرد تحت هدا2

از  يکيد ين سطح بايا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر شرايدر ا

 ز داشفه باشد:ير را نيط زيشرا

 . سواد خواند و نوشفن را داشفه باشد.1

 .سابقه کار مرتبط داشفه باشد.2

 باشد. دهن را گذرانينو يشاگرد-.نظام اسفاد3

 دهکارگر سا

2 

 ن سطح:يدر ا

ک حرفه يمشاغل مخفلف  يها تياز فعال ياده انجام محدو ي. فرد برا1

 دارد. يمادگآ است ينيب شيو قابل پ يکه تکرار

 يها ت و نظارت سرپرست در بازهيها را تحت هدا تيتواند فعال ي. فرد م2

 د.دهانجام  يفرد پذيري تيمشخص با مسئول يزمان

 مخفلف مشاغل مخفلف حرفه را دارد. ياز ابزارها يفرد شناخت عمل

د ين سطح بايا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر احراز شرايدر ا

 ز داشفه باشد:ير را نيط زياز شرا يکي

ن يب يليتکم يها مهارت دوره يها نامهي+گواهييان دوره ابفداي.پا1

 ييسطوح مقطع ابفدا

 يليتکم يها دوره يمهارت و فناور يها نامهي+گواه1نامه سطح يگواه

 يين سطوح مقطع ابفدايب

 /کارگرحرفهيکارگرفن

 يا

3 

 ن سطح:يدر ا

 شيها که اغلب قابل پ تياز فعال يمشخص دهانجام محدو ي. فرد برا1

 دارد. يمادگآ هسفند يو تکرار ينيب

و  يا ف حرفهيرا در انجام وظا دهسا يت کارگران فنيتواند هدا ي. فرد م2

 رد.يگ دهعه بهمورد انفظار  يفن

انفخاب راهکار  بهزات يتجه انيمها از  تيانجام فعال يتواند برا يفرد م

 ب ردازد.

د ين سطح بايا يش ل يط عموميسطح،فرد عالوه بر احراز شران يدر ا

 ز داشفه باشد:ير را نيط زياز شرا يکي

ن يب يليتکم يها مهارت دوره يها امهني+گواهييان دوره راهنماي. پا1

 ييسطوح راهنما

مهارت و  يها نامهي.گواه 2نامه سطحي+گواهييان دوره ابفداي. پا2

 ييراهنما يليسطوح تحصن يب يليتکم يها دوره يفناور

 مه ماهرين يکارگر فن

 مهين يا / کاگر حرفه

 ماهر

4 

 ن سطح:يدر ا

و  يک حرفه که تکرارييها تياز فعال يعيوس دهانجام محدو ي. فرد برا1

 ارد.د يمادگآ است دهواضح مشخص ش طور کامالًبهو  دهبو ينيب شيقابل پ

 يها نظارت سرپرست در بازهت و يها را بدون هدا تيتواند فعال ي. فرد م2

در انجام  يفرد پذيري تيد و عالوه بر مسئولدهمشخص انجام  يزمان

 گران ب ردازد.يبا د يهمکار بهکارها 

را داشفه  2 يال 1کارگران حوزه مشاغل سطوح  يتواند سرپرسف ي. فرد م3

 باشد.

د ين سطح بايا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر احراز شرايدر ا

 ز داشفه باشد:ير را نيط زياز شرا يکي

ن يب يليتکم يها دوره يها نامهيان سال دوم مفوسطه+ گواهي. پا1

 مقطع مفوسطه يليسطوح تحص

مهارت و  يها نامهي+گواه3نامه سطحي+گواه ييان دوره راهنماي. پا2

 مقطع مفوسطه يلين سطوح تحصيب يليتکم يها دوره يفناور

ماهر /  يکارگرفن

 ماهر يا کارگر حرفه

5 

 ن سطح:يدر ا

و  ينيب رقابل پبشيها که غ تياز فعال يانجام مجموعه ا ي. فرد برا1

 دارد. يمادگآ هسفند يتکرارريغ

ف يرا در انجام وظا 4 يال 1کارگران سطوح  يت فنيتواند هدا ي. فرد م2

 رد.يگ دهعه بهمورد انفظار  يا و حرفه يفن

 محدود را دارد. يها کارگاه در پروژه يت سرپرسفي. فرد قابل3

ر يز طياز شرا يکيد يبا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر شرايدر ا

 را داشفه باشد:

 ا کاردانشييا و حرفه ي لم هنرسفان فني.د1

 دوره يمهارت و فناور يها نامهي+ گواهيان دوره مفوسطه نظري.پا2

 مقطع مفوسطه يلين سطوح تحصيب يليتکم يها

مهارت و  يها نامهي++ گواه4نامه سطحيمفوسطه+گواهان سال دوم ي.پا3

 مقطع مفوسطه يلين سطوح تحصيب يليتکم يها دوره يفناور

 / اسفاد ياسفادکارفن

 يا کار حرفه

6 

 ن سطح:يدر ا

 پروژه را دارد. ياز در اجرايابزار مورد ن يريکارگبه انفخاب و  ي. فرد توانا1

 يابيو ارز يبررس بهزات و يتجه ير و نگهدارينصب، تعم بهتواند  ي. فرد م2

 د.يپرداخفه و در جهت رفع مشکل اقدام نما دهانجام ش يکارها

 يميت تيو هدا يياجرا يفرايندهادر  يمشارکت و همکار يي.فرد توانا3

و  يفرد يها تيفعال يفن يبانيکوچک و قدرت پشف يها انجام پروژه يبرا

 رمجموعه را دارد.يزيگروه

 يت بر انجام بازرسيايکنفرل ک يها دسفورالعمل ياجراتواند با  ي.فرد م4

 د.ينظارت نما يايو ک يفن يها

 هيمحوله را ته يها تيدر خصوص مسئول يتواند مسفندات فن ي. فرد م5

 د.ينما

ط مخفلف در ي،حسب شرايياجرا يفرايندهاتواند در  ي. فرد م6

 کند. يريگ ميتصم يفحت سرپرسفدهمحدو

ط کار و يبود محبهدر جهت  يکار يها دسفورالعملتواند  ي. فرد م4

 د.يط کار را اجرا نمايمح يمنيو ا يداشت ش لبهسطح  ارتقاء
 

د ين سطح بايا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر احراز شرايدر ا

 ز داشفه باشد:ير را نيط زياز شرا يکي

 مرتبط يا حرفه ي/ کاردان يفن ي. کاردان1

 يها نامهيرمرتبط+گواهيغ يا و حرفه يفن يکاردان/ ينظر ي. کاردان2

 يمقطع کاردان يلين سطوح تحصيب يليتکم يها دوره يمهارت و فناور

مهارت  يها نامهي+گواه5سطح يا ت حرفهينامه صالحي لم+ گواهي. د3

 يمقطع کاردان يلين سطوح تحصيب يليتکم يها دوره يو فناور

/ ين فنينتکنس

 يا ن حرفهيتکنس
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 نامه سطح يط کسب گواهيشرا (يرفنيو غ يفن يها يسفگي)شا معيار هاشاخص ها و  سطح
عنوان 

 نامهيگواه

4 

 ن سطح:يدر ا

 رد.يگ دهعه بهرا  يفن يها طرح يت و اجرايمنابع ارائه هدا يدهو سازمان يزير تواند با برنامه ي. فرد م1

 ها را نآ ديتول يفرايندهاها و  سفميد را ارائه و سيت،طرح محصوالت جديتواند با ابفکار عمل و خالق ي. فرد م2

 کند. يطراح

 نيعملکرد ماش ءد محصول، ارتقايتول يفرايندها يساز نهيبهارتقا و  به يتواند با انجام مطالعات کاربرد ي. فرد م3

 ها ب ردازد. نآ ا و رفعدهنيوب فرايع ييزات و شناسايالت و تجهآ

ات يا و کنفرل عملدهنيفرا يايک يابيارز بهانجام کار  يفرايندها يو مسفندساز يساز نهيبهتواند با  ي. فرد م4

 ب ردازد.

 .خود ب ردازد يافراد تحت سرپرسف يکاربرد -يعلم يها موزشآ و يال تجارب، اطالعات فنقانف بهتواند  ي.فرد م5

خود  يها در حوزه تخصص نآ يابيو ارز يديثار تولآ ها و ر طرحيتاس بهل مسائل يو تحل يهتواند با تجز ي. فرد م6

 ب ردازد.

 گران را در طرحيد يها تيفعال يت و سرپرسفيطور مسفقل هدا بهاساس دانش و مهارت خود تواند بر ي. فرد م4

 رد.يگ دهعه بهگران يد يها

 ياز در اجرايابزار مورد ن يريکارگ بهو  التآ نيماش يانداز د و راهيخطوط تول ها و ز کارگاهيتجه يي. فرد توانا4

 پروژه را دارد.

 زات را دارد.يرات تجهيو تعم يس و نگهداريسرو يها مدل يسازده ايت انفخاب و پيريمد يي. فرد توانا9

 ط کار را دارد.يمح يمنيو ا يداشت ش لبهسطح  ءن در جهت ارتقاينو يها سفميس يسازده ايپ يي.فرد توانا10

د يبا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر شرايدر ا

 ر را داشفه باشد:يط زياز شرا يکي

 مرتبط يا / حرفهيفن ي. کارشناس1

 يا ا حرفهييفن ي/ کارشناسينظر ياس. کارشن2

 يها هدور يمهارت و فناور يها نامهيرمرتبط+ گواهيغ

 يمقطع کارشناس يلين سطوح تحصيب يليتکم

+ 6سطح يا ت حرفهينامه صالحي+ گواهي. کاردان3

ن يب يليتکم يها دوره يمهارت و فناور يها نامهيگواه

 يمقطع کارشناس يليسطوح تحص

 
 

/  يمهندس فن

 کارشناس حرفه

 يا

4 

 ن سطح:يدر ا

ت يريد، ميفيريو مد يامور فن يابياجرا و ارز يزير رنامهب يل طراحيتحل يبررس بهطور مسفقل  بهتواند  ي.فرد م1

 ب ردازد. يتخصص يها کار در سطوح و بخش يو خروج دهباز

 يقبل يها بر اساس دانش و مهارت يدانش تخصص به يابي ت و با دستيتواند با ابفکار عمل و خالق ي. فرد م2

 ها ب ردازد. يتوسعه فناور بهخود 

 نآ يساز يا بوميو  يفناور يساز يتجار يورفنا يساز نهيبه يتوسعه فناور يها حوزه پژوهش در يي. فرد توانا3

 ها را دارد.

مخفلف در  يها يفناور يياجرا يها و دسفورالعمل يا حرفه يها و گزارش يمسفندات فن يهته يي. فرد توانا4

 سطح کالن پروژه را دارد.

و  ي لداشت شبهسطح  ءن در جهت ارتقاينو يها سفميس يسازده ايو نظارت بر پ يبررس ييشناسا يي. فرد توانا5

 ط کار را دارد.يمح يمنيا

 د کسب و کار را دارد.يجد يها عرصه يانداز خلق و راه ينيفرآ کار يي. فرد توانا6

 خود را دارد. يدر حوزه تخصص يل جارئحل مشکالت و مسا يي. فرد توانا4

 خود را دارد. يموزش در حوزه تخصصآ انفقال اطالعات و يي. فرد توانا4

 يش ل يط عموميعالوه بر احراز شرا ن سطح فرديدر ا

 ز داشفه باشد:ير را نيط زياز شرا يکيد ين سطح بايا

ارشد  يا حرفه يارشد / کارشناس يفناور ي. مهندس1

 مرتبط

ا يارشد  يفناور ي/ مهندس يارشد نظر ي. کارشناس2

 يها نامهيرمرتبط+ گواهيارشد غ يا کارشناس حرفه

 يلين سطوح تحصيب يليتکم يها دوره يمهارت و فناور

 ارشد يمقطع کارشناس

 ي/ کارشناسيا حرفه ي/ کارشناس ي.مهندس فناور3

+ 4سطح  يا ت حرفهينامه صالحي+گواه ينظر

ن يب يليتکم يها دوره يمهارت و فناور يها نامهيگواه

 ارشد يمقطع کارشناس يليسطوح تحص

مهندس ارشد 

 س/ کارشنا يفن

 يا ارشد حرفه

9 

 ن سطح:يدر ا

و ...(  ستيط زي، محيي، اجراي، اجفماعيفصادق)ايتخصص يها و ابعادنگر در پروژه بهل چندجانيت تحليقابل .فرد1

 را دارد.

 يهه نظرئا در تخصص مربوطه )ارايو دانش روز دن يفناور يموزش و پژوهش در مرزهاآ يراهبر يي. فرد توانا2

 د دانش( را دارد.يد و توليجد

 ل و قضاوت را دارد.يت بحران( و قدرت تحليريط خاص )مديدر شرا يريگ ميتصم يي.فرد توانا3

 يدر گسفرش مرزها يورآ ر توسعه و نويطور مسفقل در مس به يو فناور يعلم يها اففهيا احاطه بر ي. فرد 4

 باشد. يو دانش صاحب نظر م يفناور

مودن ن ياتيو عمل يجهت طراح يو فوق تخصص يا ارائه مشاوره در سطوح تخصصيو  يريگ ميتصم يي. فرد توانا5

 ت خود را دارد.يريا در حوزه مددهنيو فرا عملکردهاخدمات  يدهسازمان

 وسمعک يو با مهندس يفناور يساز ي، تجاريفناور يساز نهيبه، يتوسعه فناور يها تياز قابل يکي. فرد حداقل 6

 را دارد. ين فناورآ

 بهنسبت  يمهارت و فناور يها در حوزه ينگار دهنيآ و يپژوه دهنيآ ياز ساز و کارها دهتواند با اسفاا ي. فرد م4

 اقدام کند. ين اسناد راهبرديانداز و تدو م چشميترس

د يبا يش ل يط عمومين سطح فرد عالوه بر شرايدر ا

 ر را داشفه باشد:يط زياز شرا يکي

خبره  يا حرفه يخبره/ کارشناس يفناور ي.مهندس1

 مرتبط

ا کارشناس يخبره  يفناور ي/ مهندس ينظر ي. دکفر2

مهارت و  يها نامهيرمرتبط+ گواهيخبره غ يا حرفه

ع مقط يلين سطوح تحصيب يليتکم يها دوره يفناور

 يدکفر

ارشد/  يا حرفه يارشد / کارشناس يفناور ي. مهندس3

 يا ت حرفهينامه صالحي+ گواه يارشد نظر يکارشناس

 يها دوره يمهارت و فناور يها نامهي+ گواه 4سطح 

 يمقطع دکفر يلين سطوح تحصيب يليتکم

 
 

مهندس خبره 

/ کارشناس  يفن

 يخبره فن

 شود يتوسط شورا مشخص م 10
عنوان مقام در قانون  بهکه  ياسيت سيريمد يها سمت

 شوند. يمحسوب م يت خدمات کشوريريمد
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 ارز يابي توصي ي رح : 1پيوست

 

 مقدمه

شود در  موزش و پرورش جهان محسوب ميآ هاي هاي درسي و نظام يکي از عناصر مهم و اساسي برنامهارزشيابي تحصيلي 

 پردازند عنوان ارزشيابي از عناوين برجسفه موزش و پرورش کشورها ميآ هاي ملي موضوع نظام بهها که  المعارف هاکثر داير

 گيرد.  قرار مي اي است که مورد توجه

 نامه و دسفورالعمل يينآ است از بررسي دهصي پيروي کرهاي ستال ارزشيابي تحصيلي از يک سنت خا  در کشتور ما، ستال  

غاز شوراي عالي معارف و س س شوراي آ موزش و پرورش )درآ گذاري يعني شوراي عالي هايي که توسط نهاد عالي سياست

شود، ارزشيابي مبني بر امفحان )کفبي  مي دهتاکنون( رويکردي يکسان دي 1303است. )از سال  دهعالي فرهنگ( تصويب ش

( در اين روند هشفاد ساله وجود داشفه 0-20هاي نمره ) هم نوعي امفحان است، با مالک نآ و شتااهي( پرسش کالسي که 

 است. 

د است. اين رويکرد جدي دهتبيين ش ن راآ و مباني نظري دهارزشتيابي تحصيلي طرح نمو  بهدر اين مقاله رويکرد جديدي را 

موزش و پرورش و توسط دففرارزشيابي تحصيلي و تربيفي آ پيشنهاد شوراي عالي بهاست  دهش مي دهارزشتيابي توصتياي نا  

 هبن است که تصويري از اين طرح آ موزش عمومي و امور تربيفي، مورد مطالعه و بررسي قرار گرففه است، تالش برآ معاونت

نمايد اميد است که اين  مادگي خود را براي دريافت هر گونه نقد و نظري اعالم ميآ خوانندگان محفرم ارائه شود. اين دففر

شتتود تا با اين کار نگرش مناستتبي براي ت يير روند ارزشتتيابي تحصتتيلي در دوره عمومي  دهچالش فکري گذار بهطرح ابفدا 

 ايجاد شود. 

 تعريف

 بهد( نستبفا تحقق ياففه، تالش بيشفري بايد بنماي و تحقق ياففه، تحقق ياففه  اي )کامالً بهاي رت ولهکارگيري مقياس مق به

اي توصياي و ابزارهايي براي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  کارگيري کارنامه به( و 0-20اي ) جاي مقياس فاصتله 

 نظر. موزان مفناسب با مقياس موردآ دانش

 اهداف 
 ي ال ياد يري دهيند يادآ كي يت فربود به 9-9

م تالش موز و معلّآ بر کميت دارد و دانش يهها جريان دارد عمدتاً تک اکنون در کالس که هم گونه اي بهجريتان يادگيري  

موزش فداي آ ( برسانند براين اساس عمالً کيايت20 حد مورد انفظار )نهايفاً بهکنند ستطح نمرات پيشرفت تحصيلي را   مي

 ي ت يادگيري از محاوظات و انباشت ذهن دانشدهي روند يادجهت گيرياين طرح با سوق دادن توجه و  شود ور مياين منظ

هاي مفنوع کياي  ن با کمک روشآ يادگيري عميق، ماندگار و کاربردي و توصيف بهن از طريق نمره و عدد آ موزان و بيانآ

 قرار زير است:  بهي اين هدف ئيادگيري منجر خواهد شد. ابعاد جزبود کيايت به به

 افزايش ماندگاري ذهني )دوام و پايداري يادگيري( 1-1-1

 اهداف سطوح باالتر حيطه شناخفي  بهتوجه  2-1-1

 تعميق يادگيري از طريق افزايش درگيري با تکاليف يادگيري  3-1-1

 يادگيري  بهافزايش عالقه  4-1-1

 هاي غير شناخفي )اجفماعي، عاطاي و مدني(  اهداف در حيطه بهتوجه  5-1-1

 ي و يادگيريدهافزايش فرصت يادگيري از طريق مشارکت والدين در امر ياد 6-1-1
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  رايي  فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف فرهنگ بيست 2-9
ين مقياس استتت که با حذف ا دهموزشتتي را دچار مصتتيبت بزرگي نمو آ ن، نظامآ به( و توجه شتتديد 0-20مقياس کمي )

شتود که مهماين است که کودک چه   ن ميآ جايگزين دهبندد و اين اي گرايي نيز از اين ميدان رخت بر مي فرهنگ بيستت 

 هم کسب نمره بيست.  نآ نمره هاي از فرصت يادگيري برگرففه است چه وضعيفي قرار دارد، نه صرفاً هربه

 نماد و نشتانه پيشترفت استت که در اين بيان شکي نيست اما   نظر کنند که نمره ممکن استت چنين اظهار  ده اير چند عه

بارتند ي اين هدف عئست که بايد داشفه باشد. ابعاد جزنچه انفقاد برانگيز است اسفقالل اين نماد است از محفوا و مضموني اآ

 از:

 نمره  بهکاهش حساسيت والدين  1-2-1

 نمره  بهموزان آ کاهش حساسيت دانش 2-2-1

 موزان.آ موزان و والدين درباره وضعيت تحصيلي و تربيفي دانشآ دانش بهازخورد توصياي ارائه ب 3-2-1

 

 اكيد بر م توأجاي ت بهيند ياد يري آ فر بهتوجه موزش و پرورش، از  ريق آ كيد بر اهدافأت 3-9
اهداف و انفظارات اي دانش و اطالعات در زمينه يا موضتتتوعي خاص مدنظر باشتتتد،  که مجموعه جاي اين بهدر اين طرح 

تحقق واقعي و ملموس اهداف و انفظارات  بهگيرد. يعني توجه  موزان مورد توجه قرار ميآ م و دانشموزشي از معلّآ سيسفم

نچه استتاستتي و مهم استتت کستتب نمره و افزايش محاوظات و در نهايت آ گردد در حالي که در وضتتعيت فعلي معطوف مي

 صوري و ظاهري مالک باشد عمالً گونه اي بهاند عملکرد واقعي است و وقفي نمره م نچه م اول ميآ افزايش معدل است و

 قرار زير است: بهشود. عناصر خردتر اين هدف  کار گرففه مي بهبر  انيمهاي  راه دهش دهکناري نها بهانفظارات 

 هاي مکفوب و شااهي  يهصورت توص بهموزان آ دانش بهه بازخورد پيوسفه از جريان يادگيري ئارا 1-3-1

 يند يادگيري آ هاي فر م جهت رفع کاسفيموز و معلّآ ايجاد فرصت اصالح براي دانش 2-3-1

 ه درس ئبود ارابهدر مسير  دهمآ دست به ده اياز بازخور دهاسفاا 3-3-1

، ارزشتتيابي کارگيري ابزارهاي مفااوت ستتنجش توصتتياي مانند )پوشتته کار، برگ ثبت مشتتاهدات، ستتياهه رففار به 4-3-1

 عملکرد(

 

 فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف حاكميت مطلق امت انات پاياني در تعيي  سرنو ت ت صيلي  1-9
کاهش اعفبار امفحانات پاياني نيز خواهد شد. مشکل اساسي اين نوع  بهتر شتدن رويکرد ارزشتيابي تکويني منجر    برجستفه 

کند. اين ويژگي  موز را تعيين ميآ دانشنهايي ن استت که در فرصتفي محدود و زمان و مکان خاص سترنوشت    آ امفحانات

 ظر مين بهاست.  دهجلوه دا دهور و گريزاننآ و زجر يهکر دهن را پديگونه اي آ بهاست  دهامفحانات پاياني دا بهاعفبار بسياري 

ي اين هدف ئاندن براي امفحان باشد. ابعاد جزن امفحان و درس خورسد که از نفايج مبارک اين طرح جلوگيري از هدف شد

 عبارتند از:

 موزان آ هاي پاياني در سرنوشت تحصيلي دانش کاهش نقش ارزشيابي 1-4-1

 موزان آ گيري درباره ارتقاء دانش هاي مسفمر )فرايندي( در تصميم برجسفه نمودن نقش ارزشيابي 2-4-1

 م و شوراي مدرسه معلّ بهموزان آ باره ارتقاء دانشگيري در واگذاري تصميم 3-4-1

 هاي مداخله  موزان از طريق افزايش اخفيارات مدرسه در انفخاب سياستآ کاهش ميزان مردودي دانش 4-4-1
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 ي ال ياد يري با كاهش ا تبار نمره دهدا ت رواني م يط يادبهافزايش  5-9
ورتر از آ استتفرس و فشتتار همراه استتت و استتفرس فر، در اغلب اوقات بابهارزش و اقفدار نمره و کستتب نمرات باالتر و معدل 

تر همراه استتت با فشتتار  هاي پايين ( و دردوره45موزش و پرورش چيزي وجود ندارد. )شتتعباني، آ ارزشتتيابي و امفحان در

 ور در کالسآ هاي زيان بتشکل رقا بهي اين فشار گاهي شود، حفّ مان و مديران ايجاد ميوالدين و معلّ يهبيروني که از ناح

کند.  محيطي پر از اضتتطراب و دلهره و نگراني تبديل مي بهکند مجموع اين عوامل محيط يادگيري را  و مدرستته ظهور مي

 شوند و بسياري از مشکالت رففاري در مي دهو فرسو دهروحي افسر بهمرور از جن بهها  کودکان تحت اين فشتارها و رقابت 

 تواند با حذف استفرس و فشتارو رقابت شرايط مساعدتري را بر يادگيري براي دانش   حذف نمره ميگيرد  ها شتکل مي  نآ

 م فراهم سازد. ي براي معلّدهموز و يادآ

 کاهش اضطراب و تنش ناشي از شرکت در امفحانات پاياني و مکرر  1-5-1

 موزان براي کسب نمرات ممفاز آ کاهش فشار والدين بر دانش 2-5-1

 م و درس معلّ بهافزايش عالقه  3-5-1

 هاي نامناسب براي کسب نمرات باالتر  کاهش رقابت 4-5-1

 موزانآ تقلب در بين دانش دهکاهش پدي 5-5-1

 

 ضرورتها  -2
رد رايج سيب شناسي رويکآ بهکياي يا ارزشتيابي توصتياي    بههاي تبديل مقياس کمي  در اين بخش براي تبيين ضترورت 

 شود.  حانات مرسوم پرداخفه ميارزشيابي و امف

 نمره  بهزاري در اثر توجه بيش از حد آ كودک دهوجود پدي 9-2
ه واقعه کشف بهشود.  ن ريخفه ميآ پاي بهاين تابو چندان قدرت و عظمت ياففه استت که حفي خون نوباوگان ما نيز   ظاهراً

کنيم که اين واقعه نشان و شاهد محکم و اسفواري از سلطه  اشتاره مي  16ستبب گرففن نمره   بهموز کرجي آ شتدن دانش 

 سبب کسب نمرات به( اگر بخواهيم دقيقفر شويم و تمامي وقايعي را که براي کودکان ما 1341نمره است. )محمد حسني، 

 شود.  ففد بررسي کنيم مثنوي هافاد من کاغذ ميمي آچناني اتااق  نآ

ج در راي ده ايدليل کستتب نمرات پايين پدي بهکودکان  يههديد و تحقير و تنبد که تده ها و تجربيات نشتتان مي بررستتي

له تشديد گردد ما أزاري است )پيوند( و هر چه اين مسآ ها مصداق واقعي کودک ها است و اين ها و حفي در کالس دهخانوا

 ها عمدتاً نآ از اين تهديدات و تحقيرها هسفند. دهموزاني ستروکار داريم که از نظر روحي خسفه و فرسو آ با دانش دهينآ در

 - هدينآ ها کافي است که فرزندان ما را در زندگي ت ناس پايين و يا ماهوم خود مناي هسفند، اين ويژگيدچار مشکل عزّ

 مدي نمايد. آ دچار ناکار -ش لي و خانوادگي 

 

 هدف  دن امت ان  2-2
 به قصد تعيين ميزان دسفرسي بهي يادگيري است. ارزشيابي دهسي و برنامه يادارزشيابي عنصر مهمي از يک نظام برنامه در

 رود در واقع ارزشيابي )در اينجا امفحان( ابزاري است براي جمع کار مي بههاي فرايند يادگيري  اهداف مشتکالت و ضتعف  

 و غايت اين فعاليت باشد. ي تتت يادگيري، نه در اين که خود هدفدههاي ياد وري اطالعات در خصوص کم و کيف فعاليتآ

اصطالح فرا  بهنويستند و   خوانند و مي هاي درس جريان دارد اين واقعيت استت که کودکان مي  چه در عمل در کالس نآ

ا شتتتوند و قدرت د تا کودکان براي امفحان مهيّده د و ياد ميده م درس ميگيرند براي امفحان نه چيز ديگري، و معلّ مي



 

204 

چرا که امفحان و ارزشيابي که نقش وسيله را در  دهاي رخ دا هطشتند. در حقيقت در اين جا م ال با کستب نمرات را داشتفه  

 است.  دهعنوان هدف تلقي ش بهموزشي دارد آ نظام

 

 امت ان كاهش يافته است بهارز يابي  3-2
ارزشيابي برابر با امفحان  نآ است که در دهالذکر يک کاهش ناصواب در ماهوم ارزشيابي در نظام رخ دا در کنار م الطه فوق

 تر از امفحان دارد.  دهتر و گسفر است در حالي که ارزشيابي سهمي وسيع دهتلقي ش

هايي را در  دهن داآ فرض قبول صتتحت و درستتفي بهوري اطالعات استتت که حفي آ امفحان در واقع يکي از ابزارهاي جمع

جارها در خصوص وضعيت کودک، داوري نمايد اين حالي است که ها و هن گذارد تا براساس تناسب با مالک م مياخفيار معلّ

 د. نماي منطقي ميغير شود از اين رو انحصار کامالً کار گرففه مي بهوري اطالعات آ امروزه ابزارهاي بسيار مفنوعي براي جمع

 

 جدي درباره ا تبار امت ان در سنجش اهداف  ده ايوجود تردي 1-2
االت اعفبار و روايي کافي ؤم ستتاخفه استتت، در اين که اين ستتاالت امفحاني از نوع معلّؤستتاتااق  بهجا که اکثر قريب  نآ از

شود و  االت امفحاني از سطوح پايين حيطه شناخفي طرح ميؤد که اکثر سده داشتفه باشتد شتک وجود شتواهد نشان مي    

رغم اين همه  مفحان عليد لذا اده مي هاي عالي شتتناخفي را کمفر مورد عنايت قرار ستتنجد و مهارت حافظه و فهم را مي

ان قادر ماالت معلّؤدد بنابر گزارش تحقيقات مفعدد، سحوزه اهداف عالي تربيت وارد گر بهت و اقفدار نامشروع قادر نيست بها

، اداره کل 1345، صتادق موسوي  1340تتتت  دهزا گيري نمايد )حستين  هاي باالي حوزه شتناخفي را اندازه  نيستت مهارت 

 …( و 1344و  46و  45و  43 امفحانات

د که نظام ارزشيابي رايج در مدارس ده است، نشان مي دهدر کشور ما اجرا ش 1999و  1995هاي  زمون تيمز که در سالآ 

ر المللي نيز براي ما بسيا است. نفايج حاصله از مطالعات بين دهي ت يادگيري کالس درس را محدود نمودهفرايند ياد ما عمالً

 (1345اند )کيامنش، نوري،  دهورآ دست بههاي نامطلوبي را  بهموزان کشور ما رتآ زمون دانشآ است در اين دهکنن نگران

 دهورآ دست بهچه معرففي و مهارتي نگرشي را  موزان واقعاًآ ما بگويد که دانش بهطور کلي امفحانات مرسوم قادر نيست  به

 ن اذعان دارندآ داشفن به اند و از کسب واقعي معرففي که ظاهراً دهه کرسطوح شناخفي حافظه و فهم توج به اند زيرا عمدتاً

ديگر از  هاي حيطه بهتواند  حکايفي ندارد. گر چه تذکر اين نکفه هم ضروري است که امفحان از نوع کفبي و پاياني نيز نمي

 ورد. آ عمل بهها )روان ت حرکفي( ارزيابي مناسبي  جمله عاطاي و مهارت

موزشي برنامه درسي، آ موزشي ما چه در حد اهداف کلي و چه در اهدافآ تر اين که در مجموعه اهداف نظام نکفه استاستي  

له، خالقيت و أا بسنجد، اهدافي چون تاکر، حل مسها ر نآ اي از اهداف وجود دارد که امفحانات رايج قادر نيستت  ستلستله  

 کنيم چون امفحان قادر نيست وارد اين حوزه مي دهند و ما مشاها ن جملهآ ناس، دينداري، رشد اخالقي از بهابفکار، اعفماد 

و  دهگرايي استت که در نظام ارزشيابي موجود رخ دا  اند و اين نوعي کاهش دهشت  دهکناري نها بهاين اهداف  ها شتود عمالً 

ففارگرايي که رويکرد ن امفناع دارند، اين بدان سبب است که رويکرد رآ بهموز از نزديک شتدن  آ م و مدير و حفي دانشمعلّ

اصطالح  بهتر و  اهداف خردتر و عيني بهدر نظام ارزشتيابي استت با کاستفن اهداف     موزشتي ما و نهايفاً آ استاستي در نظام  

هاي  موزش در قالب هدفآ کمي کردن بهاستتتت. لذاستتتت که  دهکناري نها بهاز صتتتحنه عمل  ن اهداف را عمالًآ رففاري،

 ( 1346، شريعفمداري، 1364است )سيف،  دهرففاري انفقادات زيادي وارد ش

ها را  نآ ( و لذا1340بيني نيست )شريعفمداري  روشن است که بخش اعظم نفايج تربيفي در شخصيت کودکان قابل پيش

ن اهداف است حاصل اين رويکرد کاهش آ کنار نهادن بهمعني  بهبندي کرد و همين امر  صورت رففاري صورت بهتوان  نمي

( Behaviorism( و رففارگرايي )posi Tivis Ticهاي پوزيفويسفي ) ( که محصتول انديشته  Reductionismگرايانه )
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عبارت  هبماند  گرايي است و در اين فضا جايي براي باليدن خالقيت باقي نمي گرايي و مدرک هايي نظير نمره دهاست، پدي

 ( 1342( )حسيني، 1345مابلي آ اهد بود )هاي تنگ نظرانه مانع بروز خالقيت خو ديگر ارزشيابي با اين شيوه

گيرند و اين سخت نگران  ن و اصول دين را براي نمره فرا ميآ يات قرآ ايم که کودکان، شعر حافظ، دهجايي رسي بهما ديگر 

 است.  دهکنن

 

 موزان آ هاي كمي براي ارزيابي ت ييرات كي ي در  خصيت دانش مدي مقياسآ ناكار 5-2
ه گيري نمايند. گر چ اي و يا نسبي اندازه از مقياس فاصله دههاي روايي را با اسفاا کنند سازه تالش ميها  سنج اکثر روان

 در جريان تربيفي را بدون کاهش دهاين تالش در جاي خود قابل تقدير استت اما روشتن است که جنس ت ييرات حادث ش  

 توان کمي کرد.  گرايي نمي

در شخصيت کودک را ترسيم نمايد،  دهتواند تحوالت رواني رخ دا ارزشيباي رايج نيز نميهاي موجود در امفحانات و  مقياس

 د. دهگزارش روشني از ت ييرات ارائه  مي توانداي  و اين نه حد و اندازه امفحان است نه مقياس فاصله

 

 موز آ ابعاد دي ر  خصيت دانش بهتوجهي  بي 6-2
وري اطالعات و سطوح يادگيري شناخفي بلکه آ کشور ما نه تنها در زمينه ابزار جمعگرايي در نظام ارزشيابي  رويکرد کاهش

 لطاي توجهي و کم هاي ديگر شخصيت کودکان بي بهجن به اين صورت که عمالً بهاست  دهدر حيطه اهداف هم نيز رخ دا

 است. دهش

شود. موضوعي  مي دهعنوان شاخص منش فرد دي بهنام انضباط  بههاي  هن تنها واژآ نامه تحصيلي که درکار دهبررستي ستا  

ارنامه ک يههايي در گذشفه توسط معاونت پرورشي براي ته است، هر چند تالش دهمهم ديگري است که بدان توجه کافي نش

است، چرا  هدميز و نه قابل قبول بوآ ن رويکرد تاکيکي نيز بنابر داليل نظري و عملي نه موفقيتآ پرورشي صورت گرفت اما

د جدي ده ايبايست مورد مالحظه قرار گيرد، اين جامعيت در ارزشيابي در رويکر عنوان يک وجود يک ارچه مي بهه کودک ک

 بهد که اين گرايش در مدارس ده موزان در کشورهاي جهان نشان ميآ باشتد، بررسي کارنامه دانش  بستيار مورد توجه مي 

 (1342صورت عملي وجود دارد )سبحاني فرد، 

 

 كشورهاي دي ر  بهرتج 7-2
ي نمايند و برخ مي دههاي توصياي کياي براي ارزشيابي اسفاا د که بستياري از کشتورها از مقياس  ده مطالعات نشتان مي 

اي که دففر ارزشيابي تحصيلي از ارزشيابي توصياي کشورهاي کره جنوبي، زالند  ها. در مطالعه ديگر ترکيبي از اين مقياس

و  www.inca.org.ukرستتتتاني  هلنتتد و استتتفراليتتا از پتتايگتتاه اطالعلمتتان، انگلستتتفتتان، ستتتوئتتد،  آ نو، فرانستتتته،

www.Eurydice.org د که: ده مد نشان ميآ عمل به 

موز در هر درس يا هسفه درسي آ صورت مشروح از عملکرد دانش بههاي توصياي  از عبارت دههاي توصياي با اسفاا گزارش

گيرد که از قبل  گردد انجام مي ن ياد ميآ از Attainment targetعنوان  بهر که گاه هاي ديگ براساس اهداف يا شاخص

 است.  دهو تدوين ش يهته

را اين است، زي دههاي کمي بو ام از مقياسبهمنظور رفع ا بههاي توصتياي براي تشتريح وضعيت پيشرفت تحصيلي    عبارت

 د. ده در فرد ارائه نمي دهها گزارش و روشن و دقيقي از ت ييرات رخ دا مقياس

 طور کلي طيف مقياس بهشود.  مي دهاي توصياي اسفاا اي و عبارته بهاي رت اي و طبقه هاي مفااوت فاصتله  لذا از مقياس

 ها در کشورها مفااوت است. 
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ود در سطح ش مي يهمريکا( کارت گزارش تهآ موزشي )احفماالًآ ( در بسياري از مناطق264، ص 1349گويد )وايلز،  وايلز مي

)نارضايت بخش( معمول است. و از پيشرفت  Uبود( به به)نياز  Nبخش(  )رضايت S)بسيار برجسفه(  Oهاي  دبسفان نشانه

 پذيرد.  د، مسئوليت ميده گوش مي شود مثالً تر گزارش مي يئطور جز بهصيلي در هر زمينه درسي تح

گزارش  استت که اين کشورها عمدتاً  ده( مشتخص شت  1342هاي چندين کشتور جهان )ستبحاني فرد،    در بررستي کارنامه 

 است.  دهدر اين کشورها نهادينه ش ند و اين روند کامالًده موزان ارائه ميآ توصياي از دانش

 

 مباني و اصول  -3
 ابعاد مختلف  خصيت  به بهتوجه همه جان 9-3

، 1361اند )شريعفمداري،  دهبندي کر عاطاي دسفههاي مخفلف رشد را در چهار دسفه، جسماني، عقالني، اجفماعي و  بهجن

منظور افزايش دقت کارگزاران رشد و تربيت انسان، انجام  بهها  بندي گونه تقستيم  ( اين14، ص 1340؛ ستمت  1341ص 

 هاي رشد توجه شود و بخشي مورد غالت قرار نگيرد.  بههمه جن بههاي تربيفي  گيرد تا هنگام انجام فعاليت مي

 بهبين و مفعصب وارد جامعه شوند. اين افرد  شود افراد خود بزرگ بخشتي و يک بعدي، سبب مي  هاي تک نپرورش انستا 

 بينند و اندک خود را کامل تصور مي نياز مي رستاني و کمک ديگران بي  اشتفن رشتد و علم، خود را از اطالع  دليل توهم د

 انفقاد شوند و ين است که سد راه رشد و پيشرفت خود مينان اآ تابند. اولين مشکل نميکنند و سخن يا کمک ديگران را بر

 ند. ده خود را از دست مي پذيري و پذيرندگي و اصالح پذيري

بين و مفعصب هم مانع رشد خود و هم مانع رشد  ه جامعه است زيرا افراد خود بزرگمشتکل ديگر تربيت يک بعدي، مفوج 

باشد و در بعد اجفماعي، عقالني يا عاطاي رشد  دهجسماني رشد کرکه اگر کسي فقط از بعد طور شتوند. همان  ديگران مي

 زبان بهربط و احمقانه  اي بي حرمفي کند، حرفه ديگران بي بهکافي نداشتفه باشتد مطلوب جامعه نيست زيرا ممکن است   

و  شد و جسم نحيفبا دهو دوسفان نداشفه باشد، همچنين اگر کسي فقط از بعد اجفماعي رشد کر دهخانوا بهورد، و محبفي آ

دي که سوااز سوي ديگر انسان دانشمند و با عاطاه باشد، مطلوب جامعه نيست. خرد و بي مريضتي داشفه باشد يا انسان بي 

 …جسم مريض، روابط اجفماعي گسسفه و عواطف سرد يا مناي داشفه باشد، شهروند مايد و مطلوبي نخواهد بود و 

هاي مهم  د. يکي از نشتانه ده مکان هماهنگي در رشتد و وحدت شتتخصتيت را مي  ها ا انستان  بهو موزون  بهرشتد همه جان 

( 1340داند )سياسي،  ترين نشانه سالمت روان را وحدت شخصيت مي باشد. اريکسون مهم ستالمت، وحدت شخصيت مي 

يمار بها از هماهنگي منطقي برخوردار نيست،  نآ افرادي که دچار چندگانگي شتخصيت هسفند و صاات مخفلف شخصيفي 

 ها نيستتت. نآ شتتخصتتيفي بهبيني و هماهنگ با چهار چو ها قابل پيش نآ اي مخفلف شتتوند زيرا رففار يا نقشتته تلقي مي

افکار ضتتد و نقيض در رففار و ابعاد  بهوحدت شتتخصتتيت عالوه بر اين هماهنگي و انطباق بين افکار يک فرد و عدم اعفقاد  

است، مناسب با رشد جسماني  دهکه ابعاد مخفلف شخصيت او رشد کر شود. يعني فردي مخفلف شخصيت را نيز شامل مي

رود، اما فردي که رشد ناهماهنگ داشفه باشد ممکن است در بعد جسماني يا  و عقالني، انفظار رشتد اجفماعي نيز از او مي 

رففارهاي  يا عاطايباشد اما از لحاظ اجفماعي  دهباشتد و مدارجي چون دکفرا کسب کر  دهمعلومات، رشتد نستبفاً خوبي کر  

 بيني از او سر بزند.  غير قابل انفظار و پيش

هاي بدني، عقالني، اجفماعي و عاطاي باشتتد و با توجه  فرد در زمينه بهبنابراين تعليم و تربيت بايد مفوجه رشتتد همه جان

 د. دهيک بعد ابعاد ديگر را مورد غالت قرار ن بهبيش از حد 

گيرد در واقع کودک با کليت خود وارد  مع تمامي ابعاد شخصيت کودک مورد نظر قرار ميدر يک نظام ارزشتيابي پويا و جا 

ک از ي هاي ارزشيابي جديدتر معموالً همين سبب در نظام بهگيرد  و با کليت هم در پروسه ت ييرات قرار مي دهمدرسته ش 

شي موزآ باالي ياسفانداردهاکشورهايي که موزان در بسياري از آ که بررسي کارنامه دانش شود چنان نگري پرهيز مي بهجان
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( ابعاد مفااوت گوناگون مورد 1341و گروه مطالعات دففر ارزشتيابي تحصيلي،   42د که )ستبحاني فرد،  ده دارند نشتان مي 

 نگري در ارزشيابي از عملکرد کودک در مدرسه روي بهسوي همه جان بهکنند  مان تالش ميمالحظه قرار گرففه استت معلّ 

موزش عمومي آ موزش و پرورش کشور ما و خصوصاً معاونتآ هاي اساسي اين رويکرد با رويکرد تلايق که از سياستورند، آ

اي است که  و امور تربيفي استت، هماهنگ استت و در حقيقت چنين رويکرد ارزشتيابي تحقق واقعي و عيني چنان انديشه   

 است.  دهها مهجور مان سال

 

 يند  رايي( آ موز )فرآ رفت دانشيند ر د و پيشآ فر بهتوجه  2-3
يند بيشتتفر آ گيرد اين فر ي يادگيري مورد توجه قرار ميدهعنوان بخش مهم و استتاستتي در نظام ياد بهدر اين طرح فرايند 

ي در پايان دوره با م تنها مالقاتي اسفنطاقکه معلّ نآ جاي بههمين سبب در اين طرح  بهمفوجه جريان رشتد کودک استت   

برد و رشد وي را مالحظه  سر مي بهکند با او تا پايان راه همراه باشد يعني او با کودک  داشتفه باشتد تالش مي  موز آ دانش

ود نمايد و با وج گاه ميآ ها ها و کاسفي ارزشيابي معلم را از چگونگي تحقق انفظارات و ضعف بهکند، اين شتيوه و نگاه   مي

 نيست. ور پاياني آ مالقات رعب نآ بهاين ديگر نيازي 

گويد  وي مي بهوي را در دست دارد و  دهاصطالح پرون بهشتناسد و   درستفي مي  بهموز خود را آ م دانشدر اين شتيوه معلّ 

 ي يادگيري است.دهمنظور انساني نمودن محيط ياد بهاين اصل  "با من باش"پسرم يا دخفرم 

 

 بازخورد مثبت و صادقانه  بهتوجه  3-3
گاهي از چگونگي رشد کودک است و بازخورد آ وردنآ دست بهاين اصتل مکمل اصل قبلي است، حاصل ارزشيابي فرايندي  

 ماند و اگر کودک و والدين الزمه حرکت اصالحي و ارتقايي است بدون بازخورد اصل قبل ناقص مي بهصتادقانه و صميمانه  

 باشد.  ن ميآ صميميت در بازخورد از نفايج الزمم اين است که فرزندم با من باش، صداقت و شعار معلّ

 

  رايي روش كثرت 1-3
کارگيري يک روش اعفماد  بهموزان است، آ وري اطالعات از دانشآ ابزارهاي مفعدد و مفناوب جمع به مراد از اين اصل توجه

م از طرح تالش بر اين است که معلّکاهد، لذا در اين  د و از اعفبار داوري ميده ن کاهش ميآ نفايج بهواطمينان را نستبت  

 يند ارزشيابي دو مرحله وجود دارد: آ ره گيرد در حقيقت در يک فربهوري اطالعات آ ابزارهاي مفعدد براي جمع

 وري اطالعات يا شواهد آ ت جمع

 ( …ها )هنجارها، انفظارات و  اساس مالکت داوري بر

سيب آ وري شواهد وجود داشفه باشد بدون شک مرحله دوم همآ در صتورتي که نقص و ضعاي در اولين مرحله يعني جمع 

 بايست ابزارهاي مفعدد نظير:  بيند لذا مي مي

 ت پوشه کار 

 ها )سياهه رففار(  ت چک ليست

 ت برگ ثبت مشاهدات 

 ت خود سنجي 

 ت ديگر سنجي 

 ها  زمونآ ت

 گردد.  م بيشفر مياطمينان داوري معلّوري اطالعات از منابع مفعدد اعفبار و آ کار گرففه شود با جمع به
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 موزان آ انتظارات واقعي از دانش بهتوجه  5-3
هاي  ماج فعاليتآ بيان ديگر امفحان مالک استتاستتي پيشتترفت و بههاي يا  زمونآ موزشتتي ما موفقيت نستتبي درآ در نظام

موزشتتي دانستتت، در حقيقت آ عنوان محصتتول مطلوب نظام بهتوان  موزشتتگاهي استتت. در حالي که اين را نميآ يادگيري

چه در مورد توجه و  نآ و در عين حال دهد که کودک در عمل چه انفظاراتي را محقق کرده امفحانات موجود نشتتتان نمي

گيرد انفظارات واقعي نيستتت، انفظارات واقعي، انفظاراتي استتت که قابليت تحقق در ستتاخت وجودي   گيري قرار مي اندازه

شوند  يتعريف م گونه اي بهها و انفظارات  اين معناست که قابليت بهاي رففارگرايي نيستت بلکه  معن بهکودک را دارد، اين 

ن يافت. آ ن يا احفمال وقوعآ و تا حدودي بفوان در ستطوح مخفلف شواهدي دال بر وقوع  دهن بوآ تحقق بهکه کودک قادر 

گردد لذا اهداف سطوح  ن ستطح نادرست تلقي مي آ شتود بلکه ماندن در  در اين ديدگاه لزوماً وجود اهداف رففاري رد نمي

 اهداف رففاري کاهش داد.  بهتوان  ديگر را بايسفي در نظر داشت و بسياري از اهداف را نمي

م در گيرد. داللت اين اصتتل در طرح اين استتت که معلّ  موزان مورد مالحظه قرار ميآ در اين طرح انفظارات واقعي از دانش

ها در رففار و  نآ هاي بروز در ظهور د و دنبال نشتتانهدهکرد واقعي کودک را مورد مالحظه قرار بايستتت عمل ارزشتتيابي مي

 زندگي کودک باشد. 

 

 مختلف ارز يابي  ده ايتل يق رويکر 6-3
و  هدل اساسي در هر رويکرد توجه شئنکات و مسا بهيابي انفخاب گردد. که رويکرد تلايقي در ارزش دهدر اين طرح تالش ش

تر از رففارگرايي  ( که نستخهاي پيشرففه Competency-based Educationکار گرففه شتود، ديدگاه قابليت مدار )  به

هاي مفااوت ميزان تحقق  زمونآ ها و نفايج رففاري است که از طريق دنبال تدوين قابليت به( 1349استت، )جي پي ميلر،  

ر صدد ي يادگيري ددههاي ياد مطلوبي هسفند که از طريق فعاليتها و نفايج مقاصد  شود قابليت ها بررسي مي اين قابليت

اي ه ها و نفايج مطلوب براساس محفواي برنامه درسي، کفب درسي کفاب ن هسفيم )جي. پي،ميلر( در طرح قابليتآ تحقق

صورت انفظارات در کارنماي فهرست  بهاست اين موارد  دهو تدوين ش يهستال اول و ديدگاه مفخصتصتين تعليم و تربيت ته   

تحقق اين  بهاست نسبت  دهوري کرآ بايستت براستاس مشاهدات خود بررسي و شواهدي را که گرد   استت. معلم مي  دهشت 

 ها در کودک داوري نمايد.  قابليت

کل ش بهيابي گرا ارزشقرار گرففه استت ديدگاه رشتدگرا است در ديدگاه رشد   دهفااديدگاه ديگري که در اين طرح مورد است 

نحوه برخورد کودکان با تکاليف و معماهاي  دهمشتتاه بهم ن معلّآ گيرد که در شتتکل تکويني تکويني و پاياني صتتورت مي

ط توستت دههاي يادگيري انجام شتت تکاليف و بررستتي تکويني فعاليت بهپردازد )همان( در اين طرح نيز توجه  گوناگون مي

فرين ابزار براي اين بههمراه برگ ثبت مشتتاهدات  بهبزار پورت فوليو )پوشتته کار( موز مورد توجه قرار گرففه استتت اآ دانش

 گرا است. ديدگاه رشد

ديدگاه ديگري که در اين طرح مورد مالحظه قرار گرففه استتت ديدگاه فرايند شتتناخفي استتت، در اين ديدگاه ارزشتتيابي    

هاي شتتناخفي که در کارنما مورد عنايت قرار  مهارت هاي شتتناخفي، کانون توجه ارزشتتيابي استتت. مقوله ا و مهارتدهفراين

 هاي شناخفي ها و ابزار مخفلف مهارت شتيوه  بهبايستت   اين ديدگاه نزديک استت بنابراين معلم مي  بهاستت   دهگرففه شت 

موزان آ رستد تکاليف و کارهاي عملي و نوشفاري دانش  نظر مي بهد. دهنان مورد بررستي قرار  آ کودکان را در حين فعاليت

 فرين ابزار براي چنين باشد. به

گرايانه است در اين ديدگاه تلقي ارزشيابي ارائه  حظه قرار گرففه است ديدگاه انسانديدگاه ديگري که در اين طرح مورد مال

ند باشتوانند حضور داشفه  موز هر دو دراين فرايند ميآ موزان است معلم و دانشآ دانش به دهبازخورد صادقانه و ياري رسانن

 )همان(. 
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رسمي و مشارکت ست و بدون ارزشيابي تکويني و غيرعنوان اصل مهمي مورد مالحظه قرار گرففه ا بهدر اين طرح بازخورد 

اي  و تعامل دو طرف )معلم و شتاگرد( امکان تحقق بازخورد صتادقانه وجود ندارد اين شيوه مسفلزم وجود يک فضا و رابطه  

 دهديدگاه و تلقي از ارزشيابي مورد توجه قرار گرففه است و تالش ش 4ر اين طرح حداقل انساني در کالس درس است لذا د

يزد، خ برنامه درسي بر مي بهها هر کدام از يک ديدگاه نسبت  ا با يکديگر ترکيب شود گر چه اين تلقيدهاستت اين رويکر 

 تلايقي وجود دارد.  ها در يک رويکرد نآ و امکان ترکيب دهن ناسازگار نبوآ اما عناصر و اجزاي

 

 ها و راهکارها  روش -1
هاي ارزشيابي اشاره  شيوه بهغاز آ گيرد در ها و راهکارهاي عملي و اجرايي طرح مورد مالحظه قرار مي در اين بخش شتيوه 

يد کأتکويني و ارزشيابي عملکرد مورد تدر اصول و مباني و اهداف دو شيوه ارزشيابي  دهمباحث طرح شت  بهشتود و با توجه  

 گيرد.  قرار مي

 

 ارز يابي تکويني  9-1
 طوف ميت يادگيري معاليّيند فعّآ فر بهت يادگيري اليّم را از پايان فعّارزشتيابي تکويني رويکردي است که توجه صرف معلّ 

 موزآ کند نحوه تحقق انفظارات را در عملکرد دانش انفظارات دارد ستتعي مي  بهن که نيم نگاهي آ دارد اين رويکرد در عين

 کيايت بهموز آ م در حين ارزشتتيابي فرايندي و پيوستتفه از نحوه پيشتترفت دانش  د چرا که وقفي معلّدهمورد عنايت قرار 

صفي اففد که فر گاهي زماني اتااق ميآ برد و اين فاصله او با انفظارات و اهداف پي مي بهنمايد و  گاهي پيدا ميآ يادگيري او

را در خود دارد بلکه در فرصت و نهايي ذا اين ارزشتيابي نه تنها نوعي ستنجش انفظارات   شتود ل  براي ت يير روش فراهم مي

 ( Jimersonand Others, 2000)(Boston, 2002رساند. ) بود فرايند يادگيري مدد ميبه بهموقعيت مناسب 

( منفقدان Boston 2002( )1345شود )حيدري،  بود کيايت يادگيري کالسي ميبهارزشيابي تکويني در مجموع موجب 

، گيرند که اثرات نمره دادن رقابفي کنند که شاگردان در هنگامي بيشفر ياد مي ي، چنين اسفدالل ميده نظام رقابفي نمره

موزش و آ بود کيايتبهکاهش احفمالي تالش براي  پيتامتد هاي   ( براي اجفنتاب از  241، ص 1349 کتاهش يتابتد. )وايلز،   

هاي  بهموزان در جنآ موزش و اصطالحاً ارزيابي تکويني، تقويت شود و پيشرفت دانشآ ندپرورش الزم استت ارزيابي از فراي 

 ن فراهمآ يند، مورد توجه قرار گيرد تا اگر نقصتي در اين فرايند وجود داشفه باشد امکان جبران آ مخفلف رشتد در طول فر 

 باشد. 

 يفکاس ها و منظور شتناسايي نقص  بهموزان نيستت بلکه اين ارزيابي  آ در ارزيابي تکويني، هدف امفياز دادن يا توبيخ دانش

 م يا دانشها توسط معلّ ها وجود دارد و هدف اين ارزيابي جبران اين نقص نآ گيرد که هنوز فرصت اصالح هايي انجام مي

 موز است. آ

تالش خود جهت  بهنرستتاند و فقط موزان آ اطالع خود دانش بهم ممکن استتت نفايج ارزيابي تکويني را همين دليل معلّ به

و  ي رسمي تکاليف انجام گيردده رزيابي تکويني بدون تصحيح و نمرهتحقق اهداف يا اصالح اهداف بيازايد يا ممکن است ا

ران تکاليف ديگ بهکفاب يا نگاه  بهموزان و با مراجعه آ د ارزيابي تکويني از طريق خود دانشدهم تشخيص ممکن استت معلّ 

 . انجام گيرد

مک موزش و پرورش کآ کاهش کيايت بهالذکر مربوط  بر طرف شدن دغدغه فوق بهاندازه ارزيابي تکويني،  بهنهايي ارزيابي 

زمون، افراد فرصتتت چنداني آ گيرد و بعد از موزش انجام ميآ منظور قبول يا رد افراد بعد از بهنهايي کند زيرا ارزيابي  نمي

ر موزان دآ موزان ابفدايي مناسب نيست زيرا اين دانشآ قبل از امفحان نيز براي دانش براي جبران نخواهند داشت. اضطراب

( اما در ارزيابي تکويني فرصتتت جبران وجود 1366ترجيح دارد )شتتکوهي،  دهينآ ن هستتفند و برايشتتان زمان حال برآ قيد
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هند شتتد تا از ترس مرضتتي که در موزشتتي از طريق انگيزش دروني )نه امفحان( تحريک خواآ هاي خواهد داشتتت و فعاليت

 ( نيز جلوگيري شود. 103ص  1، جلد 1344شود )خديوي زند،  شرايط حاضر با سن کودک بيشفر مي

 

 ارز يابي  ملکرد  2-1
است )کيامنش،  دهش لاي تشکي گزينهاالت چندؤاد کاغذي نظير ست هاي مد زمونآ صتورت جدي در مورد اعفبار  بهامروزه 

موز را در جريان يادگيري بسنجند لذا رويکرد ارزشيابي آ چنان قادر نيسفند تا عملکرد واقعي دانش نآ ها زمونآ ( اين1344

ي يراهبردهااي از  است. ارزشيابي عملکرد محور مجموعه دهمان مطرح شعملکردي در ادبيات تربيفي و در بين مديران و معلّ

د ده موز را در عمل مورد ارزشيابي قرار ميآ دانش دهب شهاي کس ها و مهارت کارگيري دانش بهاست که نحوه و چگونگي 

نقل از  به( Hibbard&Others 1996معني و جتذاب استتتت. ) موزان بستتتيتار بتا  آ و اين نحوه ارزشتتتيتابي براي دانش 

(Bruidy.A 1994) 

ت دس بهي موز اطالعاتآ توسط دانش دههاي کسب ش کارگيري دانش بهاين شيوه ارزشيابي از وضعيت درک و فهم و نحوه 

موزان فراهم سازد. منابع کسب آ تري براي دانش ي يادگيري مناسبدههاي ياد سازد فرصت مان را قادر ميد که معلّده مي

( در اين شيوه از ارزشيابي بر www.dsea,orgباشد ) نان ميآ هاي و فعاليت بهموزان تجرآ ثار دانشآ اين اطالعات عمدتاً

موزان آ هايي که براي ستتتنجش عملکرد دانش زمونآ گردد. در تاًکيد مي Productيادگيري  دهو باز Processفرايند و 

 زندگي را حل بهل مبفال ئدار علمي و مسا ل معنيئمسا بههاي واقعي و يا مشا گردد در موقعيت گردد تالش مي طراحي مي

 قرار گرففه است.  دهمورد اسفاا timssز هاي تيم زمونآ صورت جدي در به( اين شيوه از ارزشيابي 1344نمايند )کيامنش 

 ه ميمفکي بر نمر تواند جايگزين مناسبي براي امفحانات رايج مداد کاغذي که عمدتاً عنوان رويکرد که مي بهلذا اين شيوه 

 شود.  باشند در نظر گرففه مي

 

 وري ا ال ات آ ابزارهاي جمع 3-1
 موز انجام داد. در اينآ توان ارزشيابي درسفي از پيشرفت دانش نميارزشتيابي مستفلزم اطالعات است بدون اطالعات کافي   

ن نباشد و ابزارهاي موز تنها مفکي بر امفحاآ يند پيشرفت دانشآ وري اطالعات از فرآ شود که ابزارهاي جمع طرح تالش مي

هاي مهم  از بخشکار گرففه شتتود. يکي  به …ها برگ ثبت گزارش، پوشتته کار )پورت فوليو( و  ليستتت ديگري چون چک

وري اطالعات آ کارگيري ابزارهاي جمع بهتوصياي، همين  بهمان در اجراي طرح ت يير مقياس کمي هاي اساسي معلّ مهارت

 کار رففه است.  بهموزشي کمفر آ در نظام است که مفاًساانه تاکنون عمالً

ن ثبت آ اي که حضور يا عدم حضور و تحقق هاي ويژه ا و نگرشدهينآ ها، فر چک ليست عبارت از فهرست مااهيم مهارت

است در عين  دهو تدوين ش يهانفظار تهمورد يعملکردهاها و  شتود. در اين طرح چک ليسفي براي يکي حوزه  و ضتبط مي 

 نمايند.  يهتناسب موضوع چک ليسفي براي خود ته بهتوانند  مان ميحال معلّ

 

 AncdotalRecordبرگ ثبت  زارش توصي ي 
 ها تنظيم و نگهداري مي نآ موز که معلمآ اي از جريان رشد و پيشرفت و رففارهاي دانش دهتوضيحات نوشفه شعبارتند از 

 اي که از وي سر مي هاي مخفلف و رففارهاي ويژه موز در موقعيتآ دانش دهعبارت ديگر توصتياي استت از مشاه   بهنمايد 

 بهگزارش راجع  يهته نمايد مثالً يهها گزارش مشتتتروحي ته نآ تواند از م ميهاي زيادي وجود دارد که معلّ زند. موقعيت

 موزان آ موزان در کاربرد مواد و يا کار گروهي دانشآ مهارت دانش
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 Portflollioپو ه كار 
ه پوشها( در قالب  نآ موزان )نه همهآ هايي از کارهاي برجسفه دانش تواند بر مبناي نمونه بخشتي از ارزيابي توصتياي مي  

ها و تکاليف و  ها، نقاشتي  اند مانند نوشتفه  دهورآ وجود بهموزان آ کيد بر موادي دارد که دانشأگيرد. پوشته کار ت کار انجام 
… 

 اين ابزار وسيله مايدي براي ارزشيابي فرايندي و عملکردي خواهد بود. 

 

 كارنامه توصي ي  5-1
صورتي ديگر تدوين  بهموز را آ پيشترفت دانش نمايد که گزارش  هاي فوق ايجاب مي ارزشتيابي براستاس شترايط و ويژگي   

ه ئموز اراآ مشروحي از چگونگي پيشرفت دانش صورت گزارش نسبفاً بهنماييم لذا در اين طرح کارنامه استاساً ت يير ياففه و  

 شود.  مي

اي کشورهاي مانند د که تنها برده موزان دوره ابفدايي در تعداد زيادي از کشورها نشان ميآ مطالعه و بررسي کارنامه دانش

ها حالت کمي صتترف دارد، در تمامي کشتتورهاي  تاجيکستتفان، اف انستتفان، عربستتفان و پاکستتفان و ايران و امثالهم کارنامه

 ( 1342خود گرففه است )سبحاني فرد،  بهپيشرففه کارنامه شکل توصياي 

کودک مورد عنايت قرار گرففه است و در کارنامه پيشتنهادي اين دففر ابعاد شتناخفي عاطاي، اجفماعي و بدني شتخصتيت     

نام  هباست. در حوزه شناخفي بخشي  دهها انفظاراتي منطبق با اهداف و برنامه درسي تنظيم گردي براي هر يک از اين حيطه

هاي شتناخفي وجود دارد و مواد درستي مورد تدريس در ستال اول ابفدايي يعني رياضتي، علوم، خواندن و نوشفن،      مهارت

 است معلم مي دهشت  دهورآ همراه انفظارات مرتبط در کارنامه توصتياي  بهصتورت مجزا   بهستماني و درس هنر  آ هاي يههد

 بهوري نمايد و در نهايت داوري خود را آ داوري در خصوص تحقق انفظارات جمعبايستت در طول ستال شواهد کافي براي   

شود که عبارتند  ظارت در طيف چهار قسمفي اعالم ميم براي تحقق انفدر کارنامه منعکس نمايد داوري معلّ يههمراه توصت 

 از: 

 « باالتر از حد انفظار»ت کامال تحقق ياففه يا 

 « در حد انفظار»ت تحقق ياففه يا 

 « حد انفظار بهنزديک »تحقق ياففه يا  ت نسبفاً

 ت نيازمند تالش بيشفر 

 

 رويکرد ا ا ه اي   رح  -5
زشي موآ وري در نظامآ ها و نو باشيم مفأساانه تاکنون براي اسفقرار طرح مناسب ميبراي اشتاعه اين طرح نيازمند الگويي  

 وريآ ها، نو است. براساس اين تصور با رويکرد اسفقرار طرح دهش دهاسفاا Installکشورمان عمدتاً از ماهوم مکانيکي نصب 

افزار  شتتوند يا اين که يک نرم مي تعويض دهمانند قطعات جديد يک ماشتتين هستتفند که با قطعات کهنه و فرستتو   بهها 

ن گردد. اما چني گردد. که اين کار عمدتاً با موفقيت انجام مي اندازي مي کام يوتري استتت که بر روي کام يوتر نصتتب و راه

گو نخواهد بود. نظام انساني يک نظام مادي چون موتور يا کام يوتر  هاي انساني پاسخ مالحظات مکانيستفي براي ستيستفم   

 نيست. 

موزش و پرورش است که واژه مهندسي در کنار آ شتاهد و گواه معفبر وجود چنين نگرشتي، همايش مهندستي اصتالحات و    

 ها دارد.  وريآ ها و نو اصالحات داللت بر وجود نگرش مکانيسفي بر ماهوم اسفقرار طرح
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ا ه نه اين الگو تاکنون در بسياري از طرحسااأها، مف نآ نه اشاعه دههاي جديد بو دهها و اي بنابراين روال معمول نصب برنامه

است اشاعه مسفلزم رويکردي انساني است  دهفر مورد توجه بوزيرا عنصتر انساني در اين روش کم  استت  دهميز نبوآ موفقيت

هاي جديد خصوصاً  باشد نه تحميل. لذا اشاعه انديشه گري مخاطب اسفوار مي زادي و انفخابآ مبناي اصتل کرامت، که بر 

 وار نيست. دهيد کومهاي و توآ لباس فاخر عمل در بهر ساحت کالس بايست د وزش و پرورش که ميمآ در

وري از آ ندگان نوده فادار است براساس اين الگو، اشعههاي و الگوي مناستب اشاعه ارزشيابي توصياي. الگوي تشکيل هسفه 

باط فعال منظور ايجاد نگرش، دانش و مهارت الزم، ارت بهموزش آ هاي ن، ايجاد دورهآ طريق توليد ادبيات جديد و انفشتتتار

 گيرد اين وري شتتکل ميآ اجراي نو بههاي عالقمند  گروه« الگوب»مستتفقيم با مجريان و غيرمستتفقيم از طريق کام يوتر 

اين  بهد خود جذب نماين بهها در عين اين که خود ابفکاراتي در اجرا خواهند داشتتتت. قادر خواهند بود طرفداراني را  گروه

 بايست ساز و کار قانوني نيز وضع کرد.  يابند. براي اين کار مي صورت تصاعدي گسفرش مي بهها  صورت هسفه

 

 موانع و مشکالت  -6
 موانع و مشکالت درون سيستمي  9-5
 سنتي ارز يابي  ده ايرويکر 

موزش و پرورش يعني شوراي عالي آ قانونگذار در ده ايگيري نها هاي شکل غازين سالآ بي که ازايسنفي ارزش ده ايرويکر

موزش و پرورش آ جديد استتت، براي بستتياري از کارگزاران  ده اياستتت، مانع جدي رويکر دهمعارف رستتمي و نهادينه شتت 

 موزش و پرورش و اقفدار معلم در کالس مضر است.آ نمره براي يه)معلمان، مديران( عدم وجود نمره يا چيزي شب

 

 

 وري و ت ول آ نو بهعلمان نسبت ن رش من ي م 

 دهها ناموفق يا کمفر موفق بو نآ است و برخي از دهموزش و پرورش رخ داآ هاي اخير در هايي که در سال ت ييرات و طرح

ر، لذا فبهشود تا ايجاد شرايط  هم ريخفگي مي بهکند که ت ييرات بيشتفر موجب   استت، اين نگراني را در معلمان ايجاد مي 

ترين موانع اسفقرار و موفقيت اين طرح  مان و مديران تا حدودي شتايع استت و اين يکي از جدي  در جامعه معلّاين نگرش 

رسد و اگر هم  نظر مي بهي يهن، بدآ حساب طرح، شکست باشتد. با وجود چنين نگرشتي در صورت تعميم سريع و بي   مي

 شکست نباشد در صد موفقيت طرح اندک خواهد بود. 

 

 ياد يري متناسب با ال وي ارز يابي  –ي دهياد ده اير دم وجود رويک

نجا که رويکرد آ ا ازثير مثبفي بر جاي نهد امّأيادگيري ت ده ايارزشتتتيابي در رويکر يهرستتتد ت يير رو نظر مي بههر چند 

اي ه عنوان دو عنصر يک سيسفم با يکديگر تعامل دارند، با ت ييراتي که در کفاب بهي ت يادگيري و رويکرد ارزشيابي دهياد

 مي هديادگيري مشاه ده ايهاي ت يير رويکر توان گات که نشانه سماني صورت گرففه است، ميآ هاي يهعلوم، فارسي، هد

ي دهياد اي دهي يعني ت يير رويکرشتود، بنابراين تالش براي نهادينه کردن الگوي ارزشتيابي تحصتيلي را بايسفي از دو سو   

 د. قطعاًگيرن کار مي بههاي سنفي را  يادگيري و رويکرد ارزشيابي صورت گيرد، زيرا در شرايطي که هنوز برخي از ارزشيابي

 گردد سرنوشفي نامطلوبي خواهد داشت. جديد عرضه مي ده ايهايي هم که با رويکر کفاب

 ريزي درسي  ثر برنامهؤاجزاء مروني )درون سازماني( بين ناهماهنگي د 
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روند و در راسفاي اهداف ويژه خود با  ماند که هر يک راه خود را مي الجزايري مي مانند مجمع بهموزش و پرورش ما آ نظام

نمايد و اين طرح هم  ها را زياد مي پويند. اين وضتتعيت امکان عدم موفقيت طرح اجرا ديگر ره مي بهحداقل تعامل و توجه 

 منظر در چالش جدي است. از اين 

 ان يزه بودن معلمان   بي 

رد اهداف ب مان براي پيشها عدم وجود انگيزه کافي در بين معلّ زا در تحقق طرح گر از منابع چالش برانگيز و مشکليکي دي

ت اس دهو ناکام مان دهش دهمسلخ بر بهانگيزه  مان بيها در دست معلّ فرين طرحبهاست که  دهنشان دا بههاستت، تجر  طرح

 ن است وقفي مجريان طرح دلآ جريانها نه در دست طراحان طرح، بلکه در دست م رسد تعيين سرنوشت طرح نظر مي به

 انجامد.  کجا مي بهها  هاي خود دارند روشن است که طرح هاي حرف غير از مسئوليت بههاي  مش ولي

 

 مدارس كشورموز ي در بسياري از ي آاستانداردهاپايي  بودن 

موزشي در آ ياسفانداردهاواضح است که ما از نظر  موزشتي کشتور روشتن و   آ اندرکاران نظام اين موضتوع براي همه دستت  

 بزند مثالً بهتحقق اهداف طرح ضتتر بهتواند  پايين خود عاملي استتت که مي ياستتفانداردهاستتطح مطلوبي نيستتفيم و اين 

مايد ن هاي پرجمعيت اجراي طرح ارزشيابي توصياي بسيار مشکل مي شاگرد يعني با داشفن کالس بهم شاخص نسبت معلّ

تواند مانعي براي گسفرش سريع  له است لذا اين عامل ميأاين طرح هم همين مست  بهمان نستبت  و يکي از اعفراضتات معلّ 

 طرح باشد. 

 

 پايي  بودن سطح دانش معلمان ابتدايي   

اي ه تر از ليسانس هسفند اجراي طرح بااليي از معلمان ابفدايي خاصه کالس اول داراي تحصيالت پاييننجا که درصتد  آ از

ن اضتتافه آ بهتوان  گردد حفي موانع نگرشتتي هم مي دانش عميق معلم دارد با مانع جدي مواجه مي بهاين چنين که نياز 

 نمود. 

 

 موانع برون سيستمي  2-5
ارزشيابي  به ارزشتيابي جديد منابع موجود در زبان فارستي عمدتاً   ده ايستب در مورد رويکر عدم وجود منابع و ادبيات منا 

است لذا طرح اين  دهو تدوين ش يهال اخفصاص دارد و منابع اندکي در اين زمينه تهؤزمون و امفحان و طرح سآ کمي يعني

 و تدوين گردد.  يهکادميک و اجرايي تهآ نمايد منابع کافي در سطوح مخفلف ها طلب مي بحث

 وريتمأهمين سبب از م بهسفقرار طرح است مادگي فکري و نگرشي مناسب براي اآ معني عدم بهفقر ادبيات در اين زمينه 

 باشد.  هاي مهم دففر ارزشيابي توليد ادبيات مناسب اين طرح مي

 

 وري آ ت يير و نو بهن رش من ي والدي  نسبت  

 هبچنين نگرش مناي را نسبت  هم مان و کارگزاران ديگر والدينسان معلّان بحث شد بدر موانع درون سازم گونه که همان

وي کنند از س تلقي مي دهغاز شکست خورآ ن را از همانآ مدي ت ييرات بدبين هسفند وآ کار بهها نسبت  نآ ت ييرات دارند

 هبکنند لذا با چنين ديدگاهي نسبت  تصور ميموزان آ دانش دهديگر والدين نيز نمره و امفحان را ابزار محرک و تشويق کنن

 اي نامطلوب بدانند.ه دهي است که حذف نمره و امفحان را پدييهنمره و امفحان بد

 

 ي چون صدا و سيما براي ا ا ه درست  رح  هاي قدرتمند هپايي  بودن ميزان همکاري رسان
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هاي قدرتمند صدا و سيما  موزش و پرورش و رسانهآ ثرتري بينؤمشتکالت مالي و ستازماني ارتباط م   مفأستاانه بنابر برخي 

موزش و پرورش آ بههاي اين چنيني  سازي مناسب جهت اشاعه طرحتوانند در بسفر خوبي مي بهها  وجود ندارد. اين رسانه

 ياري نمايند. 

 

 دكتر ي يي كاظمي-نويسند ان: دكتر م مدحسني
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 :يابيموزش و پرورش در مورد ارز آ ي ال يمصوبات  ورا -5وستيپ

 موزش و پرورشآ مين جلسه شوراي عاليدههافصد و سيز بهمصو

 21/4/1343تاريخ  به

 اصول حاكم بر ارز يابي پيشرفت ت صيلي موضوع : 

ي نوين ها ا و نگرشدهرويکر بهان و با توجه موزآ هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش فعاليت بهمنظور نظام بخشتي   به

 شود : ن ميتعيي "اصول حاکم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي"در تعليم و تربيت ، اصول زير تحت عنوان

 يادگيري  –ي دهارزشيابي از فرايند ياد پذيري نا جدايي -1

تلقي  نآ عنوان نقطه پاياني بهيادگيري و نه  –ي دهيند يادآ عنوان بخش جدايي ناپذير فر بهموزان بايد آ ارزشتتتيابي دانش

 شود . 

ها و هدف غايي ارزشيابي ،  ها و روش مهيادگيري و اصتالح برنا  –ي دهبود فرايند يادبهاز نفايج ارزشتيابي در   دهاستفاا  -2

رار ق دهها مورد اسفاا ها و روش ها بايد در اصالح برنامه يادگيري است و نفايج ارزشيابي –ي دهيند يادآ بود فربهاصتالح و  

 . گيرد

 يند ارزشيابيآ يادگيري و فر –ي دههاي ياد ها، محفوا، روش هدف انيمهماهنگي  -3

درس مورد توجه  هر بهط يادگيري مربو -ي دههاي ياد ها ، محفوا و روش هماهنگي بين هدف در ارزشتيابي بايد تناسب و 

 . قرار گيرد

 موزان آ مادگي دانشآ بهتوجه  -4

 . موزان توجه شودآ هاي جسمي، عقلي، عاطاي و رواني دانش مادگيآ بههاي ارزشيابي بايد  در طراحي و اجراي انواع برنامه

 موزان آ دانش بهجان هرشد هم بهتوجه  -5

 .موزان توجه شودآ عقلي، عاطاي، اجفماعي، اخالقي و حرکفي دانشهاي مخفلف رشد بدني،  بهجن بهدر ارزشيابي بايد 

 ها  ها و مهارت ها ، نگرش دانش به بهجان توجه همه -6

موزان توجه آ هاي دانش و مهارتها  ها ، نگرش حيطه دانش بهموزش و پرورش بايد آ ، مفناستتب با محفوايدر ارزشتتيابي

 . شود

 

 هاي خود )خود ارز يابي( ياد يريموز از آ ارز يابي دانش بهتوجه  -7
موزان آ خود و ديگر دانش ده ايها و عملکر موز نيز بفواند از يادگيريآ ي بايد شتترايطي فراهم شتتود که دانش در ارزشتتياب

 ارزشيابي کند .

 

 ي  روهي فعاليت هاارز يابي از  -2
 . يدآ عمل بهي گروهي نيز ارزشيابي ها ، بايد از فعاليتدر نظام ارزشيابي، عالوه بر ارزشيابي فردي

 

 توليد پاسا  بهفکري منتهي  ده ايينآ فر بهتوجه  -1
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 . است توجه کرد دهتوليد پاسخ ش به يندي که منجرآ فر به، نهايي زشيابي بايد عالوه بر پاسخ در ار

 

 وري و خالقيت آ ر نوتأكيد ب -94
 . موزان را فراهم کردآ رشد و شکوفايي دانش ي بايد با تأکيد بر ورش حل مسأله، زمينهدر ارزشياب

 

  يري و سنجش پيشرفت ت صيلي  ها و ابزارهاي اندازه تنوع روش -99
 هاي شااهي، ها و ابزارهاي ارزشيابي ) مانند پرسش اهداف، ماهيت و نوع موارد ارزشتيابي، از انواع مخفلف روش  بهبا توجه 

 ه مقاالت و طرحئهاي مجموعه کار، ارا رففار، پوشه دههاي مشاه انشايي، روشهاي عيني و  ، انواع پرسشهاي عملي زمونآ

ي ها، روش خودسنج هاي تحقيقاتي، ارزشيابي عملکردي، ارزشيابي مسفمر، انواع دست ساخفه فعاليت بهها، گزارش مربوط 

 . ودش مي ده( اسفاا.و ..

 

 از انواع ارز يابي  دهاست ا -92
ها )از قبيل  هاي تدريس از انواع ارزشتتيابي ها ، محفوا و روش هدف بهيادگيري الزم استتت با توجه –ي دهيند يادآ در فر

 . شود دهيروني ، ملي و ... ( اسفاا، هنجار مرجع، دروني ، بتشخيصي، تکويني، مجموعي

 

 يند ارز يابي آ استقالل مدرسه و معلم در فر -93
 . موزش و پرورش حاظ شودآ هاي کلي معلم در چارچوب سياستيند ارزشيابي بايد اسفقالل مدرسه و آ در فر

 

 اص  ر ايت قوا د اخالقي و انساني در ارز يابي  -91
، عامالت انساني، تدار شدن حقوق ي و اجرا شود که موجب خدشهدهامانس گونه اي بهاين اصتل ، ارزشتيابي بايد   موجب  به

 . نگرددموز يا معلم آ ناس و سالمت رواني دانش بهعفماد ا

 

 هاي فردي  ت اوت بهاص  توجه  -95
 . دموزان توجه شوآ هاي فردي دانش تااوت بهبايست  انجام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ميدر 

 
  ضرورت هماهن ي در ت قق اصول ارز يابي -95

 .دتوجه شوزمان   اصول ارزشيابي هم بهبايست  انجام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ميدر 


