
 

 

 

 ريزي و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسيدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 

 شایستگیاستاندارد آموزش 
 
 

 آزمونگری 

 ای (فنی و حرفه عملی های)سنجش مهارت 

 

 گروه شغلي

 خدمات آموزشي
 

 

 

 شايستگيكد ملي آموزش 
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شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه سه شغلشنا

 مهارت
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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 232040490000011 :شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 خدمات آموزشی ریزی درسی  :اعضاء کارگروه برنامه

 ام خانوادگینام و ن ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی
 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی

 - رئیس اداره آزمون استان فارس ساخت و تولید کارشناسی علیرضا لطفی 1
 - معاون اداره آزمون استان البرز مکانیک کارشناسی ارشد علی رضا نصیری 2
 - کارشناس آزمون استان البرز عمران دکترا کورش رستمی 3
 سال 27 رئیس اداره سنجش استان البرز مدیریت کسب و کار کارشناسی ارشد حمدرضا زیدیم 4

 مهندسی برق کارشناسی ارشد رضا بیگدلی سعید 5
رئیس اداره سنجش استان 

 زنجان
 سال 16

 روابط بین الملل کارشناسی ارشد محمد عسکریان 6
استان  1 مارهش رکزمرئیس 

 سمنان
 سال 24

 کشاورزی رشناسی ارشدکا علی مسگر عصر 7
رئیس اداره سنجش استان 

 آذربایجان شرقی
 سال 24

 سال 18 رئیس اداره سنجش استان قم مدیریت دولتی کارشناسی ارشد مصطفی گلزار 8

 نرم افزار ارشد یکارشناس رضا احمدی زلتی 9
مهارت و  سنجشدفتر کل مدیر

 ارزشیابی
 سال 22

 دیریت تکنولوژیم ارشد یکارشناس شهرام روز بهانی 10
مهارت و  سنجشدفتر معاون 

 ارزشیابی
 سال 22

 نرم افزار ارشد یکارشناس جویا رشیدی 11
مهارت و  سنجشدفتر معاون 

 ارزشیابی
 سال 18

 دولتی مدیریت ارشد یکارشناس لیال جمال پور 12
مهارت  سنجشدفتر  رئیس گروه

 و ارزشیابی
 سال 22

13 
محمد محمدی 

 ابهرچایی
 صنایع ارشد یکارشناس

مهارت و  سنجشدفتر کارشناس 
 ارزشیابی

 سال 18

 مدیرت آموزشی ارشد یکارشناس نرگس هادی پور 14
مهارت و  سنجشدفتر کارشناس 

 ارزشیابی
 سال 22

 سال 15 رئیس گروه تدوین استاندارد آموزشی برنامه ریزی ارشد یکارشناس لیال فرهادی راد 15

 سال 28 معاون برنامه ریزی درسی صنایع چوب شدار یکارشناس رامک فرح آبادی 16
 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

گهزار گرديهد با حضور اعضاي كارگروه برنامهه ريهزي درسهي خهدمات آموزشهي بر 21/10/1400طي جلسه اي كه در تاريخ 

هاي )سنجش مهارت آزمونگريبررسي و تحت عنوان شايستگي  232040490020001آزمونگر با كد استاندارد آموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت . 232040490000011 با كد اي( فني و حرفهعلمي 

و  ده مادياي كشور بوده و هرگونه سوء استفاكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، ژوهشدفتر  پ :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 :  تعاريف
 استاندارد شغل : 

اي نيز ستاندارد حرفهد در بعضي از موارد اهاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گوينها و توانمنديمشخصات شايستگي

 شود.ميگفته 

 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادگيري براي رسيدن به شايستگينقشه

 نام يك شغل :  

 شود. رود اطالق ميهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديبه مجموعه

 شغل :  شرح

ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل باا مشاا ل ديگار در ياك حاوزه شاغلي، اي شامل مهمبيانيه

 ها، شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. مسئوليت

 طول دوره آموزش : 

 موزشي. حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آ

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييحداقل شايستگي

 كارورزي:

گيارد و كارورزي صرفا در مشا لي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صاورت مي

د كه در آن مشا ل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فارد در محال ضرورت دار

آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بساياري آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي

 گردد.(از مشا ل نمي

 ارزشيابي : 

كتباي عملاي و ، عملايبخا   ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خيرفرآيند جمع

 اي خواهد بود. اخالق حرفه

 اي مربيان : صالحيت حرفه

 رود.اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و حرفهحداقل توانمندي

 شايستگي : 

 ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد. نجام كار در محيطتوانايي ا

 دانش : 

تواناد شاامل علاوم هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناايي كاه مياي از معلومات نظري و توانمنديحداقل مجموعه

 شد. (، تكنولوژي و زبان فني با، زيست شناسي، شيمي، فيزيكپايه)رياضي

 مهارت : 

 شود. هاي عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 

 باشد.  اي ميهاي  ير فني و اخالق حرفهاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتمجموعه

  ايمني :

 شود.مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي

 توجهات زيست محيطي :

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد
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 : شايستگياستاندارد آموزش نام 

 اي(هاي فني و حرفهمهارت  عمليسنجش ) يآزمونگر

 :شايستگي استاندارد آموزش شرح 

ل است که شام خدمات آموزشیگروه  ی هایشایستگاز یکی ای( های فنی و حرفه)سنجش عملی مهارت  یآزمونگر

 یاه تیفعال نجاما ،سنجش مهارتقبل از  یها تیانجام فعال ،سنجش مهارت آزمونگرهای  گیشناسایی ویژکارهای 

باط در ارت گریو مربی آموزشیو با مشاغل می باشد  سنجش مهارتپس از  یها تیفعال انجام، سنجش مهارت نیح

 .است

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 كارداني حداقل میزان تحصیالت :

  ذهنيي و داشتن سالمت كامل جسم:  و ذهني يحداقل توانايي جسم

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت    40  طول دوره آموزش                    :     

   ساعت    10   :     ه زمان آموزش نظري              

 ساعت     30     :                  آموزش عملي ه زمان

 ساعت       -      :                        ورزيكارزمان ه 

  ساعت        -    :                             ه زمان پروژه

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 % 25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10 اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 و اندازه گیری و گواهینامه مهارت پداگوژی فوق لیسانس سنجش  یلیحداقل مدرک تحص
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

ده و ارزشیابي كار  كاراموزان با مشاه فرد شايستگي است كه  اي(هاي فني و حرفه)سنجش عملي مهارت  آزمونگري

 ام مي نمايد. به تعیین پیشرفت ، ارائه بازخورد و پیشنهاد براي بهبود مهارت آنها اقد

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

-assessment 

 
 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

- 

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 .د و مرجع .....................................طبق سن       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

 .........طبق سند و مرجع .............................                     ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت  

 ....طبق سند و مرجع ....................................          ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

          به استعالم از وزارت كار     د :  نیاز
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 استاندارد آموزش شايستگي

 ها كار -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 10 7 3 سنجش مهارت آزمونگرهای  شناسایی ویژگی 1

 8 6 2 سنجش مهارتقبل از  یها تیانجام فعال 2

 11 9 2 سنجش مهارت نیح یها تیانجام فعال 3

 11 8 3 سنجش مهارتپس از  یها تیانجام فعال 4

 40 30 10 جمع ساعات
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :

 سنجش مهارت آزمونگرهای  شناسایی ویژگی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 4 7 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محیطي مرتبطتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 آبسردکن  : دانش

 پانچ

 پایه چسب 

 پرده اسالید

 پوشه

 تخته پاک کن

 تخته وایت برد

 مطبوع تهویه

 های اولیه جعبه کمک

 چسب

 آزمونگردستورالعمل انتخاب

 دیتا پروژکتور 

 رایانه

 زمان سنج

 زونکن

 سطل زباله

 سوزن کش

 فایل

 کاغذ

 کپسول آتش نشانی

 ک وایت برد ماژی

 ماشین دوخت 

 میز و صندلی مربی

 میزو صندلی کارآموز

    و ارزشیابی شایستگیمفهوم استانداردهای -

    سنجش، اندازه گیری، ارزشیابی، ارزیابی، آزمونمفهوم -

    روایی و اعتبار آزمون ، انواع آزمون-

    و وظایف آن آزمونگر-

    مونگرویژگی های عمومی و اختصاصی آز-

     مهارت :

    بر اساس طبقه بندیتشخیص انواع آزمون ها -

 یابی،شباهت های بین سنجش، اندازه گیری، ارزش وتشخیص تفاوت -

 ارزیابی، آزمون

   

    اندازه گیری و ارزشیابیمراحل شناسایی -

 نگرش :

 توجه به اهمیت مدیریت استرس  -

 مدیریت هیجان توجه به اهمیت کنترل خشم و-

  ، دستورالعمل های انتخاب آزمونگرقوانین سازی شفاف و درک-

 ی مربوطهقوانین و دستورالعمل ها کامل اجرای جهت در تالش -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت روانی در محیط کار-

 رعایت اصول ارگونومی-

 محیطی :توجهات زیست

 جویی در مصرف انرژی هصرف -
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 تاندارد آموزش سا

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 سنجش مهارتقبل از  یها تیانجام فعال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محیطي مرتبطتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 آبسردکن    دانش :

 پانچ

 پایه چسب 

 پرده اسالید

 پوشه

 تخته پاک کن

 تخته وایت برد

 تهویه مطبوع

 های اولیه جعبه کمک

 چسب

 چک لیست تجهیزات 

 دیتا پروژکتور 

 رایانه

 زمان سنج

 زونکن

 سطل زباله

 سوزن کش

 فایل

 کاغذ

 کپسول آتش نشانی

 ماژیک وایت برد 

 ماشین دوخت 

 مجموعه دستورالعمل آزمون

 میز و صندلی مربی

 میزو صندلی کارآموز

    وامل اجرایی سنجش مهارتع-

    فرایندهای قبل از سنجش مهارت-

    ها و فرم های مورد نیاز  چک لیست-

    کارگاه سنجش طیشرا-

    یابیارزش یو مواد الزم برا زاتیتجه-

  مهارت :

    شناسایی عوامل اجرایی سنجش مهارت-

    کارگاه سنجش تیوضع یبررس-

    یو ابزارآالت و مواد مصرف زاتیتجه تیوضع یبررس-

    یپروژه عمل تیوضع یبررس-

    مستندسازی -

 نگرش :

 دستورالعمل تالش در جهت اجرای کامل  -

 م با برخورد محترمانهرعایت دقیق ضوابط، توا-

 شرکت کنندگان در آزمون رعایت احترام به حقوق-

 کنندگان با فضای سنجشتعداد شرکت  توجه به اهمیت رعایت تناسب-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت روانی در محیط کار -

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 جویی در مصرف انرژی هصرف -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 سنجش مهارت نیح یها تیانجام فعال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 5 7 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محیطي مرتبطتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 آبسردکن   دانش :

 پانچ 

 پایه چسب 

 پرده اسالید

 پوشه

 تخته پاک کن

 تخته وایت برد

 تهویه مطبوع

 های اولیه جعبه کمک

 چسب

 دیتا پروژکتور 

 رایانه

 زمان سنج

 زونکن

 زبالهسطل 

 سوزن کش

 فایل

 کاغذ

 کپسول آتش نشانی

 ماژیک

 ماشین دوخت 

مجموعه دستورالعمل آزمون و 

 ارزشیابی

 و صندلی کارآموز میز

 میز و صندلی مربی

 نمونه پروژه عملی

    انواع پروژه-

    و زمان بندی پروژه یها و محتوا هدف-

    ، مواد مصرفی و تجهیزات ینقشه کار عمل-

    عنصر شایستگی و معیار عملکردمفهوم -

    عملکرد شرکت کنندگان مشاهده وهیش-

    نحوه ارزیابی و بارم بندی-

  مهارت :

    شرکت کنندگان  تیوضع یبررس-

    تبیین پروژه ، هدف و محتوای پروژه و زمان بندی-

    دتطبیق نقشه کار عملی با مواد مصرفی وتجهیزات موجو-

    به شرکت کنند گان یلیتکم حاتیه توضارائ-

-یدیتول(پروژه  یبا توجه به اهداف و محتوا یابیارزش یاجرا-

 )یندیفرا

   

    مشاهده عملکرد شرکت کنندگان-

    مستندسازی مراحل اجرای پروژه عملی -

 نگرش :

 ای  حرفه اخالق رعایت -

 ضوابط، توام با برخورد محترمانه قیدق تیرعا-

 برقراری نظم و آرامش در محیط برگزرای آزمون -

 اهمیت مستند سازی در خصوص مشاهده تخلفات احتمالی توجه به -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 سنجش مهارت نیح یها تیانجام فعال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محیطي مرتبطتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت روانی در محیط کار-

 اسب شرکت کنندگان در مواقع بروز حوادث غیر مترقبههدایت من-

 توجهات زیست محیطی :

 یدر مصرف انرژ ییجو هصرف- 

 مدیریت دفع زباله-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش رگهب -

 عنوان : 

 سنجش مهارتپس از  یها تیانجام فعال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محیطي مرتبطتوجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 آبسردکن  دانش :

 پانچ

 پایه چسب 

 پرده اسالید

 پوشه

 تخته پاک کن

 ته وایت بردتخ

 تهویه مطبوع

 های اولیه جعبه کمک

 چسب 

 دیتا پروژکتور  

 رایانه

 زمان سنج

 زونکن

 سطل زباله

 سوزن کش

 صورتجلسات مربوط به آزمون 

 فایل

 فرم نهایی نتیجه

 کاغذ

 کپسول آتش نشانی

 ماژیک

 ماشین دوخت

مجموعه قوانین و مقررات 

 آزمون 

 میز و صندلی مربی

 میزو صندلی کارآموز

    انواع صورت جلسات مربوط به آزمون-

    صورتجلسات مینحوه تنظ-

    و مستندات مربوط به آزمون ازینحوه ثبت امت-

  مهارت :

    فرم ها و صورتجلسات تکمیل-

    نتیجه یینها دییو تا ازیثبت امت-

     جمع بندی مستندات و ارائه گزارش-

 نگرش :

 در جهت اجرای کامل آن و تالش ظایفوشفاف سازی  درک و-

 اخالق حرفه ایرعایت -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت روانی در محیط کار-

 رعایت اصول ارگونومی- 

 توجهات زیست محیطی :

 جویی در مصرف انرژی هصرف-

 مدیریت پسماند-
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  برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای مربی دستگاه CORI7 1با متعلقات  رایانه 1

 به ازای هر کارگاه دستگاهDP:2000Lumens 1 دیتا پروژکتور 2

 به ازای هر کارگاه دستگاهSc:16*2.4 1 پرده اسالید 3

  عدد1 استاندارد میز و صندلی مربی 4

  عدد15 استاندارد میزو صندلی کارآموز 5

عدد1 استاندارد ت بردتخته وای 7  به ازای هر کارگاه 

 به ازای هر کارگاه ا عدد شانینسازمان آتش -استاندارد  کپسول آتش نشانی 8

 به ازای هر کارگاه اعدد با کلیه ملزومات های اولیه جعبه کمک 9

 متناسب با فضای کارگاه اعدد استاندارد تهویه مطبوع 10

  اعدد استاندارد آبسردکن 11

آزمون  دستورالعملمجموعه  12

 شبابیزو ار

جلد 1 آخرین نسخه   

عدد 1 معمولی اسکنر 13   

 توجه : 

 ظر گرفته شود. ننفر در  15تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 واد برگه استاندارد م -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  بسته A4 1 کاغذ 1

  عدد 1از هر رنگ  سه رنگ -وایت برد ماژیک 2

  عدد 1 مایع -نواری چسب 3

  عدد 1 فومی تخته پاک کن 4

 توجه : 

 نفر محاسبه شود. 15 مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت -
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  برگه استاندارد ابزار  -

  توضیحات تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  نمونه 1 آف الین  نرم افزار بیمه  1

  نمونه1 مثال درسنامه ه عملینمونه پروژ 2

  نمونه 1 متناسب با دستورالعمل نمونه فرم 3

  عدد 1 معمولی پایه چسب 4

  عدد 1 معمولی پانچ 5

  عدد 1 معمولی ماشین دوخت 6

  عدد 1 معمولی سوزن کش 7

  عدد 1 معمولی فایل 8

عمولیم زونکن 9   عدد 1 

  عدد 1 معمولی پوشه 10

  عدد 1 معمولی سطل زباله 11

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 

 

 


