صفحه 1

فلوچارت آزمون های تکوینی دو مرحله ای (حین و پایان دوره آموزشی)
شروع

کارشناس آموزش مرکز

 .1تعریف دوره آموزش
 .2تعیین استاندارد آموزشی

استاندارد مشمول آزمون

سیستم

آزمون پایانی

خیر

های تکوینی دو مرحله ای

تک مرحله ای

حین دوره می باشد

بلی

تعریف تقویم آزمون حین دوره آموزشی( :تکمیل فرم )6
 .1بخش بندی مواد درسی جهت اخذ آزمون
مربی  /مربیان
دوره آموزشی

 .2تعیین عنوان آزمون
 .3تعیین تاریخ آزمون

برگزاری آزمون های تکوینی حین دوره آموزشی (مرحله اول)

محاسبه میانگین نمرات

سیستم

دانش نظری  22نمره

محاسبه میانگین نمرات دانش نظری ،مهارت ،نگرش و

مهارت

اخالق حرفه ای

 02نمره

نگرش و اخالق حرفه ای 12
نمره

آزمون دهنده حد نصاب
 .1سیستم

نمره را کسب کرده است

خیر

شرکت در دوره
آموزشی بعدی

 .2کارشناس آموزش مرکز
بلی

شرط قبولی :کسب حد
نصاب نمره  02از 122

1
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 .1معرفی کارآموز به آزمون پایان دوره آموزشی طبق تقویم آزمون
مسئول آزمون استان

 .2انتخاب پروژه عملی
 .3معرفی آزمونگر و ناظر برای آزمون پایانی (پایان دوره آموزشی)

صدور کارت ورود به جلسه

سیستم

محاسبه نمره آزمون مرحله دوم-

برگزاری آزمون عملی پایان دوره آموزشی

آزمون پایانی ( پایان دوره آموزشی):

(مرحله دوم)

آزمونگر

مهارت  90نمره
نگرش و اخالق حرفه ای  0نمره

تبصره :در صورتی که دو
آزمونگر تعیین شده باشد،
لیست

نمرات

توسط

آزمونگر دوم تایید می شود

ثبت نمره در پُرتال ظرف  24ساعت
بعد از اتمام آزمون

 .1آزمونگر
 .2ناظر

تایید لیست نمرات پایانی

 .3مسئول آزمون مرکز

 .4رییس مرکز

خیر

آزمون شونده حد نصاب

معرفی جهت شرکت در
آزمون مجدد

نمره نهایی را کسب کرده

سیستم

است
بلی

محاسبه نمره نهایی آزمون تکوینی دو مرحله ای:

 20%میانگین نمرات آزمون های تکوینی حین دوره
آموزشی( مرحله اول) بعالوه  %00نمره آزمون پایانی
مرحله دوم (پایان دوره آموزشی)
حدنصاب قبولی بزرگتر یا مساوی  02می باشد

.1

مسئول آزمون استان

 .2مسئول حراست استان

صدور گواهی نامه مطابق ضوابط و مقررات

 .3مدیر کل استان
پایان

فلوچارت آزمون پایانی (تک مرحله ای) -داوطلبان آزاد بدون طی دوره آموزشی
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شروع

اتحادیه ها و نظام صنفی و
طرفین تفاهم نامه ها

تولید کُد  UNICبرای متقاضی آزمون

کُد  UNICمورد

خیر

تایید است

سامانه ثبت نام آزمون

بلی

در پُرتال سازمان
ثبت نام متقاضی آزمون در پُرتال سازمان

 .1معرفی متقاضیان آزمون براساس تقویم آزمون
مسئول آزمون استان

 .2انتخاب پروژه عملی
 .3معرفی آزمونگر و ناظربه آزمون های پایانی (تک مرحله ای)

سیستم

آزمونگر

صدور کارت ورود به جلسه

برگزاری آزمون عملی پایان دوره

محاسبه نمره آزمون پایانی ( تک
مرحله ای):

تبصره :در صورتی که دو آزمونگر
تعیین شده باشد ،لیست نمرات
توسط آزمونگر دوم تایید می شود

مهارت  90نمره

ثبت نمره در پُرتال ظرف  24ساعت
بعد از اتمام آزمون

 .1آزمونگر
 .2ناظر

تایید لیست نمرات پایانی

 .3مسئول آزمون مرکز

 .4رییس مرکز
2

نگرش و اخالق حرفه ای
نمره

کسب حد نصاب نمره  02از 122

0
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سیستم

آزمون شونده حد نصاب
نمره نهایی را کسب کرده
بلی

 .4مسئول آزمون استان

 .0مسئول حراست استان

صدور گواهی نامه مطابق ضوابط و مقررات

 .6مدیر کل استان

پایان

خیر

اعالم نتیجه به
طرف تفاهمنامه

