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سازمان آموزش فني و حرفه اي همانند ديگر نهادهاي آموزشي در پي آن است كه دريابد، در پايان هر برنامه آموزشي    مقدمه:

خدمات ارائه شده در سراسر سطوح مديريت سازمان آموزش فني و بهبود كیفیت به چه اندازه به اهداف مورد نظر دست يافته است. 

 .تأثیر گذار باشد  گواهینامه هاي صادر شدهكیفیت  تواند در ارتقايمي حرفه اي

 

ارزشیابي است، به صورتي كه انتخاب شیوه و مدل مناسب براي ، و اثربخشي آن آموزش در تعیین سطح كیفیت مهم يکي از عوامل 

و اثربخشي الزم براي  باشد، ، سطحي و فاقد كارآيي "آوردنبه ياد "محدود به سطوح پايین حیطه شناختي مانند  اگر ارزشیابي،

از  هاي عیني و استاندارد، با استفاده از روشارزشیابي شركت كنندگان در آزمون . بنابراين، الزم است خواهد بود مهارت آموختگان

دهد كه نشان ميسنجش مهارت و صالحیت حرفه اي  آماري از عملکرد دفتربررسي  . گیردقرار مورد ارزيابي  حیطه هاي مهارتي

، در صورتیکه دارندگان گواهینامه هاي تئوري صورت گرفتهتر با استفاده از روش، بیشدر آزمون كارآموزان و شركت كنندگان ارزيابي

جامعه را بر  فني و تخصصي در بین اقشار مردم دریفه ارائه خدمات ، وظمهارتيسطح ارائه خدمات  ین، به عنوان اولهاي مهارتي 

ها و عملکردهاي اين گروه به طور عیني و دقیق مورد ارزيابي ، مهارتنتايج بررسیهاي به عمل آمدهحال بر اساس عهده دارند. با اين

هاي استاندارد و پذيرفته شده در آموزش زموناز جمله آ با محوريت اجراي پروژه عینيسنجش عملکردي آزمون هاي گیرد. قرار نمي

و  داده قرار ارزيابيبا استفاده از يک ساختار از قبل تعیین شده مورد را ها اي از مهارتهستند كه مجموعه هاي مهارتي در دنیا 

 مي كنند.گذاري ارزش

تعیین معیار عملکرد هاي اساسي و ضروري، با استفاده از مهارت الزم است از آنجايي كه تجارب انجام شده در اين زمینه محدود بوده،

تواند در نحوه تر و استاندارد، كه ميدقیق پروژه هاي.  امید است با طراحي گیردمورد ارزيابي قرار  درقالب يک پروژهو  هاي مشخص

 م.اشیجامعه بدر  سطح مهارتهم تحول مثبتي ايجاد كند، شاهد ارتقاء  يآموزشارائه خدمات 
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 آزمونگر

 و فني آموزش هاي سازمان دستورالعمل و ضوابط به توجه با را آزمون برگزاري مراحل كه ستادي غیر و ستادي عوامل ي كلیه به 

 :از عبارتند افراد اين. شود مي گفته آزمونگر انساني نیروي كنند مي اجرا كشور اي حرفه

 ريزي برنامه و پشتیباني انساني نیروي

 :از عبارتند ريزي برنامه و پشتیباني انساني نیروي

 استان كل مدير -

 استان كل مدير معاونین-

 حراست مسئول -

 استان سنجش مسئول-

 ستاد( استان )ريیس مديركل از مركب استان، ارزشیابي ستاد ي عهده به استان هر در اجرايي امور ريزي برنامه و هماهنگي مسئولیت

 هايي برنامه و اصول به باتوجه ستاد اين. بود خواهد ستاد( )عضو حراست مسئول و ستاد( )دبیر آزمون مسئول ستاد( )عضو معاونین

 .خواهندكرد اتخاذ را الزم تصمیم هرمورد در شود مي اعالم مهارت ارزشیابي دفتر طرف از كه

 تعاریف و اصطالحات

 :کتبی آزمون

 و تحريري هاي صورت به تواند مي آزمون اين شود مي ارائه نوشتاري و كتبي صورت به شوندگان آزمون  هاي پاسخ آزمون اين در

 شود. برگزار گزينه انتخاب

 :امتحانی حوزه

 كتبي هاي آزمون مراحل محل آن در بتوان نیاز مورد هاي ويژگي و امکانات به توجه با كه شودمي گفته محلي به ارزشیابي يحوزه

 كرد. مديريت و اجرا را ايحرفه و فني آموزش عملي و

 :اصلی  حوزه

 كل ادارات در تواند مي مکان اين است. مهارت آزمون اجراي جهت نیاز مورد ملزومات و اجرائي ستادي، عوامل استقرار براي مکاني

 باشد اي حرفه و فني آموزش مراكز يا

 :فرعی یحوزه

 صورت به و باشد آموزشي نهادهاي ديگر به متعلق تواندمي كه است آزمون اجرايي عوامل و داوطلبان استقرار براي مکان فرعي حوزه

 بگیرد. قرار اي حرفه و فني آموزش سازمان اختیار در مهارت ارزشیابي جهت رايگان يا استیجاري

 :آزمون مخزن

 شود: مي زير انواع شامل و است آزمون برگزاري محل به پاسخنامه و سوال هاي بسته ارسال و سازي آماده جهت مکان
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 :آزمون سالن

 شودبه چند قسمت كه هر قسمت يک سالن نامیده مي شود مي مركز ارزشیابي ي حوزه رئیس تشخیص به بنا آزموني هرحوزه

 شد خواهد تقسیم

 :سنجش کارگاه

 با كتبي مرحله شدگان قبول از آن در و بوده آزموني هاي حرفه از يک هر با متناسب امکانات داراي كه است مکاني سنجش كارگاه

 سنجش كارگاه شودمي گرفته عملي آزمون شده اعالم زماني تقويم و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان هاي دستورالعمل به توجه

 است: زير انواع داراي

 شهرستانها مراكز و كل ادارات در دولتي سنجش مراكز هاي كارگاه-

 خصوصي بخش سنجش هاي كارگاه-

 دارند. نظر مورد ي حرفه در را سازمان استانداردهاي با متناسب امکانات كه صنوف و صنايع كارگاههاي-

 :اجرایی عوامل

   باشند پاسخگو شده تعیین وظايف برابر در و داشته همکاري ها آزمون برگزاري در كه شود مي گفته افرادي به آزمون اجرايي عوامل

 :مهارت سنجش کارگاه مسئول

 و داده تحويل آزمونگران به و آماده آزمون حرفه رشته برحسب و استاندارد با مطابق را سنجش نیاز مورد تجهیزات كه است فردي

 از است عبارت آن وظايف اهم و دارد نظارت نیز عملي آزمون اجراي بر آن بر عالوه

 عملي آزمون اجراي از قبل روز دو حداقل مركز ارزشیابي و سنجش واحد از مصرفي مواد و تجهیزات كاربرگ فهرست دريافت-

 مصرفي مواد و تجهیزات نظر از كارگاه سازي آماده-

 نتیجه حصول تا پیگیري و مركز رئیس به تجهیزات كمبود و نواقص از گزارش ارائه-

 آزمون روز در آزمونگران به آن تحويل و كار نقشه مطابق مصرفي مواد سازي آماده-

 روز يک حداقل مهارت سنجش واحد به آزمون حرفه با متناسب سنجش كارگاه نیاز مورد مصوبات امکانات داشتن مطابقت اعالم-

 آزمون اجراي از قبل

 مركز ارزشیابي كمیته رئیس به گزارش ارائه و آزمون مراحل زمانبندي اجراي بر نظارت-

 :ریزی برنامه و پشتیبانی انسانی نیروی

 حراست مسئول استان، كل مدير معاونین استان، اي حرفه و فني آموزش مديركل از عبارتند ريزي برنامه و پشتیباني انساني نیروي

 استان. سنجش مسئول و
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(  ستاد )رئیس استان كل مدير است استان ارزشیابي ستاد عهده به استان هر در اجرايي امور ريزيبرنامه و هماهنگي مسئولیت 

 هايي برنامه و اصول به توجه با ستاد اين بود ستاد( خواهد )عضو حراست مسئول و دبیرستاد( ) سازمان مسئوالن ستاد(  )عضو معاون

 كرد. خواهند اتخاذ را الزم تصمیم مورد هر در شود مي اعالم مهارت ارزشیابي دفتر طرف از كه

 :اصلی حوزه رئیس

 امور مسئولیت مديركل ابالغ مسئولین پیشنهاد به كه است شهرستان ارزشیابي كمیته رئیس با اصلي ي حوزه هر اجرايي مسئولیت

 و كنترل وظیفه و داشت ( خواهد ناظر اعزام صورت در ) نظامي ناظر هماهنگي با و استان كل مدير نظر زير حوزه را آن اجرايي

 دارد. عهده بر را اجرايي عوامل به شده واگذار وظايف انجام حسن بر نظارت

 :حوزه معاونت

 شودمي تعیین حوزه معاون نفر يک نفر آن داوطلب تعداد كه هايحوزه در استان ارزشیابي مسئول تشخیص به بنا

 :سالن سرپرست

 است سالن سرپرست عهده به آزموني اوراق آوري جمع و پخش امر در تسهیل و سالن هر نظم و سازمان اجراي حسن مسئولیت

 كرد. خواهد اقدام مربوطه حوزه رئیس نظر با آمده پیش مسئله حل مورد در مذكور سرپرست

 :عکس تطبیق مسئول

 يا ملي كارت روي از را كنندگان شركت مشخصات و عکس دارد وظیفه سالن سرپرست به كمک بر عالوه عکس تطبیق مسئول 

 مغايرت صورت در را نتیجه و دهد تطبیق پاسخنامه و جلسه به ورود كارت در درج داوطلبي شماره همچنین و آنان چهره با شناسنامه

 شود. ثبت داوطلب امضاي و انگشت اثر جلسه به ورود كارت زير در كه است الزم .ضمناً دهد گزارش حوزه رئیس به كتباً

 :مراقبان

 دستورالعمل در مندرج ضوابط برابر شرايط واجد اشخاص يا اي حرفه و فني آموزش در شاغل كاركنان بین از كه است فردي مراقبت

 كل مدير ابالغ با زمان از نوبت هر براي شهرستان ارزشیابي كمیته رئیس استان ارزشیابي و سنجش مسئول پیشنهاد با آزموني هاي

 وظیفه انجام ارزشیابي اجراي حوزه رئیس مستقیم نظر زير مربوط وظايف شرح اساس بر و شده انتخاب مركز ارزشیابي كمیته رئیس

 شركت راهنمايي و نظم حفظ و هر داوطلب صندلي شماره با جلسه به ورود كارت شماره تطبیق و كامل مراقبت وظیفه كنندمي

 بود. خواهد مراقبان عهده به كنندگان

 :رابطان

 شده تعیین شرايط واجد اشخاص و مراكز كارشناسان و كاركنان بین از شهرستان ارزشیابي كمیته رئیس ابالغ با كه است فردي رابط

 دارند. عهده بر را كنندگان شركت خواهي نظر فرم و آزمون سواالت دفترچه پاسخنامه گرفتن و دادن تحويل اي وظیفه حوزه هر در و

 :نقص رفع مسئول

 است نقص رفع مسئول عهده به اعزامي ناظر هماهنگي با كنندگان شركت جلسه به ورود كارت احتمالي نقايص رفع كار
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 :آزمون ناظر

 وظیفه و شودمي انتخاب كارشناسان و كاركنان بین مهارت ارزشیابي دفتر مديركل سوي از رسمي ابالغ با كه است فردي آزمون ناصر

 دارد. برعهده را آزمون اجراي حسن بر نظارت

 :مخزن مسئول

 دارند. برعهده را آزمون سواالت هاي دفترچه و ها نامه پاسخ گرفتن تحويل و دادن تحويل شمارش و پخش كنترل كار

 :آزمون حراست مسئولین

 حراست كارشناسان و كاركنان كل مدير يا ستاد مهارت ارزشیابي دفتر كل مدير سوي از رسمي ابالغ با كه است فردي آزمون ناظر

 دارد. را استان آزموني هايحوزه در حفاظتي مسائل به رسیدگي وظیفه و شودمي انتخاب

 

 شرایط مکان آزمون عملی

 باشد: ذیل شرایط دارای حداقل باید شود گرفته نظر در عملی آزمون برگزاری محل عنوان به یک مکان اینکه برای

 نظر مورد اي حرفه آزمون براي نیاز مورد تجهیزات فهرست متناسب افزاري نرم و افزاري سخت تجهیزات-

 شده ساخته محصوالت و اولیه انبارمواد-

 پروژه و سواالت قرنطینه محل-

 .نیاز مورد امکانات ساير و بهداشتي سرويس-

 :عملی آزمون انجام محیط سازی آماده

 باشد: ذيل شرايط داراي حداقل بايد شود گرفته نظر در عملي آزمون برگزاري محل عنوان به يک مکان اينکه براي

 نظر مورد اي حرفه آزمون براي نیاز مورد تجهیزات فهرست متناسب افزاري نرم و افزاري سخت تجهیزات-

 شده ساخته محصوالت و اولیه انبارمواد-

 پروژه و سواالت قرنطینه محل-

 .نیاز مورد امکانات ساير و بهداشتي سرويس-

 اهداف نمودن اجرايي جهت لذا باشد آزمون مورد حرفه با متناسب ابزار و لوازم و تجهیزات داراي بايد عملي هاي آزمون اجراي محل

 نمود. استفاده عملي سنجش كارگاه عنوان به زير موارد از تلفیقي يا و ذيل هاي مکان از توان مي ارزشیابي و سنجش

 كاربري تغییر با آموزشي كارگاه و آموزشي مراكز خصوصي و دولتي سنجش مراكز-

 آزاد هاي آموزشگاه و آموزشي مراكز امکانات و تجهیزات فضا،-

  صنوف و صنايع فضاي-
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 كاربردي و علمي و فني هاي دانشکده و مدارس و ها هنرستان كارگاهي فضاي-

 استان ارزشیابي ستاد تايید با آموزشي موسسات ساير فضاي-

 ساختمان صنعت آزمون براي ساختماني يپروژه كارگاههاي-

 استاندارد با متناسب تجهیزات بودن دارا و همکاري به تمايل صورت در صنفي انجمن و كانون يا پیشنهادي فضاي-

 :آزمون اهداف تعیین

 ايحرفه و فني هايآموزش كه آنجا از شود مشخص عملي آزمون انجام از هدف بايد عملي آزمون برگزاري در اقدامي هرگونه از قبل

 كارگیري به در داوطلب مهارت و توانايي كه شوند واقع بايد عملي آزمون در مباحث گرددمي تقسیم عملي و تئوري بخش دو به

 باشد مي مرتبط كاري گوناگون شرايط در هايش آموخته

 

 عملکردی های آزمون

 عملکرد از ارزشیابي قصد به ها آزمون اين گونه است گرفته قرار توجه مورد توصیفي يابي ارزش در كه است معتبر هاي آزمون از يکي

 اجراي با آموزان دانش آن طريق از كه است خاصي ابزار عملکردي آزمون كلي طور به شودمي اجرا و طراحي آموزان دانش واقعي

 آزمون نوع اين از بسیاري اند نموده كسب را مهارتي و دانش میزان چه به كه دهندمي نشان يا عمالً كنندمي تولید را اثري فعالیتي

 هدف چند يا يک گذاري ارزش و دار نظام و مستقیم مشاهده عملکردي ارزشیابي دهدمي رخ واقعي شبه يا واقعي محیط در ها

 در است محصول يک تولید شامل معموالً و است مستمر و شودمي انجام زمان طول در كه است آموزان دانش عملکرد در آموزشي

 اندكرده كسب را الزم مهارت و تبحر كه دهند نشان چیزي تولید با خاص عملکردي با تا شود مي خواسته آموزان دانش از شیوه اين

 :عملکردی آزمون های ویژگی

 واقعي شبه يا و واقعي هاي محیط در دانش كاربست بر تاكید . 1

 ببندند كار به را آن تواند مي دانش دانستن بر عالوه آموز دانش آيا اينکه سنجش يعني

 يادگیري مستقیم سنجش تاكید بر .2

 مستقیم غیر عوض به مستقیم صورت به آموزشي هدف سنجش يعني

 واقعي وسايل از استفاده .3

 هستند آنها به شبیه يا شوند مي يافت واقعي زندگي در كه هايي موقعیت و مسائل از استفاده يعني

 باز تفکر تشويق و ترغیب ۴

 و گروهي طور به مسائل با شدن درگیر به آنان تشويق و مسائل براي مختلف هاي حل راه كردن به پیدا آموزان دانش هدايت يعني

 طوالني مدتي براي آنها روي بر كردن كار
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 :عملکردی های آزمون انواع

 میکنند تقسیم دسته چهار به را آنها معموالً كه دارند مختلفي انواع عملکردي هاي آزمون

 عملکردي كتبي هاي آزمون .1

 شناسايي هاي ازمون .2

 شده سازي شبیه هاي موقعیت عملکرد در انجام .3

 كار نمونه .۴

 روش يک تنها موارد بعضي در داد قرار استفاده مورد يکديگر با هم و بست كار به جداگانه توان مي هم را باال چهارگانه هاي روش

 از هريک زير در چهارگانه هاي روش بهتر درک است . براي ضروري از روش چند يا دو تركیب مواقع بیشتر در اما كند مي كفايت

 دهیم مي توضیح را آنها

 :عملکردی کتبی های .آزمون1

 تاكید عملي هاي موقعیت يا شده سازي شبیه يا عملي هاي موقعیت در مهارت و دانش كاربست بر عمدتاً  عملکردي كتبي آزمون در

 رسیدن براي كه عملکردي میاني مراحل يا میشود سنجش يادگیري پاياني هاي بازده يا ي عملکرد هاي آزمون گونه اين در شود مي

 ، نقشه لباس يک طرح برقي مدار يک طرح مانند ها دستگاه و ها ابزار از استفاده مانند هستند ضروري پاياني مطلوب هاي بازده به

 آزمايش يک اي

 :شناسایی .آزمون2

 شناسايي را دستگاه يا ابزار يک تا خواست يادگیرنده از توان مي مواقع بعضي در دارند مختلفي كاربردهاي و انواع شناسايي هاي آزمون

 برقي دستگاه يک در اتصالي مانند يک ساخت مواجه مشکل با را يادگیرنده توان مي ديگر موقعیت در كند توصیف را آن كار يا نمايد

 به دادنگوش آزمون نوع اين از تره پچیده مورد كند شناسايي را مشکل رفع عملي هاي شیوه و وسايل و ابزارها از تا خواست او از و

 است دستگاه اشکال هاي علت يا علت كردن شناسايي صدا روي از بعد و اتومبیل يک موتور مثالً معیوب دستگاه يک

  كرد استفاده توان مي نیز عملکرد مستقیم غیر سنجش وسايل عنوان به شناسائي آزمونهاي

 باشد داشته كشي لوله وسايل و ابزارها با رابطه در بیشتري اطالعات كار تازه يک از ماهر كش لوله يک كه رود مي انتظار مثال براي

 كرد شناسايي را تر ماهر افراد و كرد استفاده شغل اين داوطلبان از گروهي كردن جدا براي شناسايي آزمون يک از توانمي بنابراين

 شده سازي شبیه هاي موقعیت در عملکرد انجام سنجش مستقیم هايآزمون وسیله به افراد ماهرترين انتخاب بعد مرحله در تا

 گردد. تر سهل عملکرد
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 :شده سازی شبیه های موقعیت در عملکرد .انجام3

 شبیه واقعیت يک در تا شود مي خواسته يادگیرندگان از شده سازي شبیه هاي موقعیت در عملکرد انجام يا سازي شبیه آزمون در

 با خلباني يا رانندگي مانند آموزش هستند ضروري واقعي هاي موقعیت در كه دهد انجام را اعمالي همان مصنوعي يا شده سازي

 شده. سازي شبیه تجهیزات

 

 :کار .نمونه4

 بدين هستند قرار سنجش مورد واقعي عملکرد معرف كه دهد انجام را اعمالي تا شود مي خواسته يادگیرنده از كار نمونه روش در

 يادگیرنده از كه اعمالي نمونه كار نمونه روش در است. طبیعي يادگیرنده واقعي عملکرد به سنجش روش ترين نزديک روش اين لحاظ

 سازمان در مثال براي شود مي اجرا شده كنترل شرايط در كه باشد كلي عملکرد مهم عناصر شامل بايد دهد انجام خواهیممي

 كند. تولید به مربوط تجهیزات و ابزار از استفاده با نقشه مطابق را اي قطعه تا يادگیرنده

 

 کار نمونه یا عملکردی های آزمون تهیه مراحل

دارد  كه تهیه و اجراي آنها وقت بیشتري الزم قسمت اين در كه است اين آزمونهاي ساير با عملکردي هاي عمده هاي تفاوت از يکي

 پردازيم. مي عملکردي آزمونهاي و نمره گذاري آنها دشوارتر است .در اين قسمت به مراحل تهیه

 :کنید مشخص را عملکرد نظر مورد های بازده .1

 استاندارد آموزشي هاي هدف میان از سپس نمايید درج ترتیب به فهرست يک در و استخراج را استاندارد آموزشي هاي هدف ابتدا

 قابل عملکرد برحسب كه هايي هدف يعني دارند نیاز عملکردي آزمونهاي به كه برگزينید را آنهايي ايدكرده تهیه قبالً كه آموزش

 دارند. عملکرد مالک هم و هستند عملکرد شرايط داراي نیز و هستند گیري اندازه

 مقررات و درست مراحل رعايت و دقیقه 1۵ مدت طول در دقت میلیمتر يک تا مهارت با را چوب قطعه يک چوب و اره داشتن با مثال

 كنید اره ايمني

 : از عبارتند عملکردي هاي مالک

 عملکرد دقت-

 عملکرد سرعت -

 عملکرد مهارت مراحل  درست توالي- 

 ايمني رعايت- 
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 :برگزینید بینانه واقع را آزمون موقعیت .2

 انتخاب اي گونه به بیازمايید را سنجش مورد عملکرد آن در خواهید مي كه را شرايطي و ها موقعیت كه است آن پیشنهاد اين منظور

 نمايید. منظور را غیره و انساني ، عملي اقتصادي مالحظات جمله از امر جوانب همه كه كنید

 :نمایید استفاده کند می مشخص را آزمون واقعیت روشنی به که هایی دستورالعمل و ها راهنمایی .از3

 آن در كه شرايطي و نظر مورد عملکرد آن در كه شود فراهم آزمون براي بايد هايي دستورالعمل كه است آن پیشنهاد اين از منظور

 گردند مشخص شود داده نشان عملکرد است قرار

 عملی آزمون اهداف

 شغل آن استاندارد در مندرج هايتوانايي چارچوب در شغل يک وظايف اجراي مهارت و توانايي میزان سنجش-

 ايمشاهده و مستقیم طور به آزمون داوطلب تکنیکي و رفتاري فعالیت نوع هر سنجش-

 آزمون داوطلب مهارت میزان تعیین و شغل به ورودي هاي صالحیت تشخیص-

 عملی آزمونهای مصادیق

 اجرايي هاي شیوه و ها فرايند از استفاده در مهارت-

 فرآورده تولید در مهارت-

 شغل به ورودي هاي شايستگي و نتايج و فرآيندها سنجش از تلفیقي-

 مورد عملکرد ماهیت بنابراين شود مي واقع سنجش مورد دو اين از تركیبي يا و محصول يا فرايند عملي هاي آزمون در كه آنجا از

 فعالیت انجام حین در بايد شوند نمي محصول تولید به منجر كه هايي عملکرد میکند مشخص را عملي آزمون فرآيند نوع سنجش

 نظر مورد محصول سنجش باشد قطعه يک تولید يا صندلي يک ساخت مثال عنوان به سنجش فرآيند اگر شوند واقع سنجش مورد

 هستند نظر مد عملکرد هاي شاخص عنوان به دو هر محصول و فرايند موارد از بسیاري در شودنمي توجه چندان فرآيند به و بوده

 سالم اتومبیل و فرايند( ) معیوب قطعه تشخیص فرايند اتومبیل يک تعمیر و عیب يابي در مثالً شوند واقع سنجش مورد بايد كه

 .باشد نظر ( مد محصول ) تعمیرشده

 گیردمي صورت اخیر مرحله شدگان قبول اسامي شدن مشخص از پس كتبي آزمون اجراي متعاقب عملي آزمون برگزاري كه آنجا از

 باشدمي ضروري ها استان ايحرفه و فني آموزش آكل اداره سوي از ذيل اقدامات انجام لذا

 عملي آزمون برگزاري زماني بازه خصوص در الزم رساني اطالع-

 .عملي آزمون برگزاري مقدمات تمهید-

 .مرحله اين نتیجه اعالم و  قطعي نتیجه اعالم از پس هفته دو حداكثر كتبي آزمون مرحله هر شدگان قبول از عملي آزمون اجراي-

 .باشند مي آزمون در شركت به مجاز كه قبل مراحل عملي هاي آزمون مردودين عملي آزمون اجراي-

 .مركز آزمون مسئول توسط آزمون برگزاري از پس بالفاصله گران آزمون از عملي آزمون نتايج گرفتن تحويل-



 

32 
 

 .وقت اسرع در ذيربط مسئولین تايید و كنترلي فرآيندهاي انجام از پس سامانه به عملي نمره ورود-

 مستندسازی

 .میشوند نگهداري و بتث ، مراحل در شده انجام اقدامهاي و به تصمیمها مربوط اطالعات و صورتجلسات ، اسناد آن در كه فرايندي

 مستندسازي، دادنقرار اولويت در. است مفید و الزم كار محل در همیشگي و دقیق يافته،سازمان مستندات براي سیستم يک داشتن

 . دهد پاسخ مهم سؤاالت به و دهد ارائه را موارد موردنیاز دهد، كاهش را احتمالي اختالفات تواندمي انساني، منابع بخش در ويژهبه

 

 : مستندسازي عمده دلیلدو 

 .دهدمي نشان را سازمان بودن ايحرفه-

 .دهدمي ارائه عملکرد بهبود براي را مفیدي راهنماي-

 و باال كارايي تا كندمي كمک افراد به و كندمي تضمین را استانداردسازي و كارايي سازگاري، شده،انجام فرايندهاي مستندسازي

 .باشند داشته واضحي انتظارات
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