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 مقدمه

سنجش  کیفیت ارتقایبهبود و  و در انتخاب آزمونگران حدت رویهو ایجاد با هدف آزمونگران صالحیت تعیین و بررسی نامهشیوه 

  ت.تدوین شده اس مهارت

 اصطالحات و تعاریف :  1 ماده

 .است کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان اختصاری عنوان :سازمان( 1

 .است استان  ای حرفه و فنی آموزش کل اداره اختصاری عنوان: کل (  اداره2

 ارزشیابیاس استاندارد برگزاری آزمون عملی بر اس  با رابطه در ای حرفه و فنی تجربی، علمی، صالحیت دارای فرد: آزمونگر( 3

و  کارکنان : داخلیآزمونگرالف(شوند: به دو دسته تقسیم می آزمونگران .شود می در چارچوب این دستورالعمل تعیینکه است 

و  مربیان: برون سازمانی آزمونگرمی باشد ب( ای سازمان آموزش فنی و حرفه)رسمی ، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی(  مربیان

نهادها  و هاسایر دستگاهو حرفه ای  تشکل های ،اتحادیه ها، آموزشگاه های آزاد، استادکاران و متخصصان صنایع، صنوف کارکنان

  .می باشد

 صادرافراد  برایو سایر ضوابط سازمان  تخصصی و عمومی صالحیت احراز از پس که است مدرکی :آزمونگر ( کارت4

 .شودمی سطح ارائه چهاراین کارت در  می شود. 

 اطالعات، مشخصات و سوابق آزمونگران دارای صالحیت می باشد.  ای ازمجموعهبانک اطالعات آزمونگران:  (5

 .مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود: شغل (6

 و شغل بندی طبقه در و بوده مشترك اصول و مبانی در شده، بندی دسته بزرگ گروه یک در که همگن شغل چند از ای مجموعه : حرفه( 7

 .گیرند می قرار تخصص و مهارت سطح یک در حرف
 شایستگی. انجام یك توانایی و مهارت دانش، بر کافی تسلط داشتن :صالحیت (8

 را، استاندارد ساسبرا کاری، تکلیف یك انجام جهت نیاز مورد نگرش و مهارت دانش، از شده اثبات مجموعه شایستگی :( 9

  .گویند شایستگی

 .می باشد مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کـار : استاندارد شغل( 10

 در کار انجام برای نیاز مورد ابزار و تجهیزات و عملکرد استاندارد شایستگی، های مولفه شامل کاری نقشه :شایستگی استاندارد  (11

 می باشد.نظر مورد حرفه و شغل

 های مهارت سنجش)آزمونگری شایستگی استاندارد" آزمونگر، شایستگی استاندارد از منظور :آزمونگر شایستگی استاندارد( 12

 است.  232040490000011 ایسکوبا کد "(ای حرفه و فنی عملی

اطالق می خیر یا است آمده دست به شایستگی یك کهاین مورد در قضاوت و شواهد آوری جمع فرآیند :ارزشیابی استاندارد( 13 

 .شود

 . است ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل نقشه : استاندارد آموزش( 14

یر فراگ مورد نظردر شایستگی های تحقق میزان تعیین منظور به اطالعات تفسیر و تحلیل جمع آوری، منظم فرآیند :ارزشیابی( 15

 .یا متقاضیان آزمون می باشد

 .ذیربط می باشد استاندارد با مطابق شغل یك وظایف اجرای عملی توانایی های میزان ارزشیابی :عملی آزمون( 16
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 انجام شامل. نامند می کار عملکرد استاندارد را شغل یا حرفه یك در کار یك انجام برای قبول قابل سطح: عملکرد استاندارد( 17

 .باشد می المللی بین و ملی کاری استانداردهای با مطابق و ابزار تجهیزات، از ستفادها با کار

 .باشند می کاری مراحل انجام برای عملکرد استاندارد مطابق شده تعیین های شاخص :عملکرد اصلی های شاخص( 18

 است قراردادی های شناسه و  ISCO- 2008 مشاغل بندی طبقه المللی بین سند از برگرفته اعداد از ای مجموعه :ایسکو کد (19

 .شود می تعیین استانداردها شناسایی منظور به که

  هدف جامعه:  2 ماده

 باشند:آزمونگر  اوطلب همکاری به عنواندمی توانند زیر افراد 

 و غیر دولتی. مربیان مراکز آموزش دولتی (1

و  اتحادیه ها صنوف، ،و متخصصین صنایعارتی، پیشکسوتان، کارشناسان، کارکنان استادکاران مه خبرگان حرفه ای بازار کار،(2

 تعاونی ها.

 پژوهشی. ی وآموزش علمی، مراکز و ( اساتید دانشگاه3
 

 انصالحیت آزمونگرتعیین  بررسی و  ملی کمیته:  3 ماده

، کمیته ملی با ترکیب زیر تشکیل انتعیین صالحیت آزمونگر نامه هاجرای شیو بر نظارت و ریزی برنامه سیاستگذاری، منظوره ب

 :می گردد

)دبیر  ای حرفه صالحیت و مهارت سنجش دفتر کل مدیر (2،کمیته( رئیس) مهارت سنجش و ریزی برنامه پژوهش، معاون (1

 عضو)حراست مرکزی دفتر مدیرکل ( 5،(کمیته عضو)آموزش معاون ( 4،)عضو کمیته( منابع و مدیریت توسعه معاون ( 3،(کمیته

از اتاق ها) اصناف، بازرگانی و یا  هنمایند یك نفر( 7،(کمیته عضو)دو نفر از مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها ( 6،(کمیته

( 9)عضو کمیته(، ای فنی و حرفه آموزشگاه های آزادکارفرمائی نماینده کانون انجمن های صنفی  یك نفر( 8،(کمیته عضو) تعاون(

 .(رأی حق بدون) کمیته رییس معرفی با ای حرفه و فنی آموزش نظران صاحب و خبرگان از نفر یك

 .شود می صادر سازمانرییس  توسط ملیکمیته  اعضای ابالغ : تبصره

 :صالحیت آزمونگرانتعیین  بررسی وملی  کمیته وظایف:  4 ماده

 تعیین خط مشی، تدوین و تصویب سیاست ها و دستور العمل های مربوطه (1

 و نرم افزاری،پیاده سازی زیر ساخت های سخت افزاری  بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با (2

برنامه ریزی و نظارت جهت ایجاد سیستم کنترل مستمر سنجش آزمونگران و تجزیه و تحلیل نتایج مرتبط با عوامل اجرایی  (3

 آزمون،

 آزمونگران، سطحاری و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزش حرفه ای جهت ارتقای ذسیاستگ (4

  ،انتعیین صالحیت آزمونگر رایندفاعتبارات الزم جهت اجرای  تصویببررسی و  (5

 ، جراییاکمیته های گزارشات و شکایات واصله از  رسیدگی به (6

 .جراییاهای کمیته پیشنهادات و اتخاذ تصمیم پیرامون  بررسی (7
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 شایستگی استاندارد " های آزمونتقویم و برنامه زمانبندی سالیانه و صالحیت حرفه ای نسبت به تهیه دفتر سنجش مهارت  تبصره:

 . می کنداقدام  ،"آزمونگر

   تعیین صالحیت آزمونگر بررسی و  یجرایا کمیته:  5 ماده

 : شود می تشکیل با ترکیب زیر ها استان ای حرفه و فنی آموزش کل ادارات در  آزمونگر صالحیت تعیین  و بررسی اجرایی کمیته

 اداری معاون( 3،(کمیته عضو) ریزی برنامه و پژوهشآموزش، معاون(  2،(کمیته رییس) استان ای حرفه و فنی آموزش کل مدیر ( 1

 نفر یك( 6،(کمیته عضو) اداره کل حراست مسئول ( 5،(کمیته دبیر) استان ارزشیابی و سنجش اداره رئیس ( 4،(کمیته عضو) مالی

با معرفی  از مربیان منتخب استان نماینده یك نفر( 7،(کمیته عضو) کمیته رییس معرفی با استان منتخب روسای مراکز از نماینده

یك نفر نماینده از کانون ( 9،(کمیته عضو)نماینده صنایع، صنوف و ... متناسب با نوع رشته یك نفر ( 8،(کمیته عضو)رییس کمیته 

 .)عضو کمیته( ای فنی و حرفه آموزشگاه های آزادکارفرمائی   انجمن صنفی

و سایر اعضا توسط رییس کمیته  ریزی و سنجش مهارت سازمانمعاون پژوهش، برنامه توسط اجرایی کمیتهرییس  ابالغ : 1تبصره

 صادر می شود. اجرایی

 مدارکاخذ  ،پرونده تشکیلدبیرخانه مسئول مستقر می باشد.  و ارزشیابی استان  در اداره سنجشکمیته  خانهدبیر :2تبصره 

درج اطالعات آزمونگران در بانك و همچنین رای طرح در کمیته اجرایی بو ارایه تقویم پیشنهادی ( 1) طبق فرم شماره  متقاضیان

 می باشد. صورتجلسات تنظیم اطالعاتی و اعالم نتیجه نهایی و

 آزمونگر صالحیت عیینبررسی و ت  اجرایی کمیته وظایف:  6 ماده

 به تفکیك استاندارد ، ،آزمونگر به استان هاینیاز تاییدبررسی و  (1

  "آزمونگر شایستگی استاندارد " عملی های آزمون های پروژه و هاسوال زیممی و طراحی تسهیل (2

 ای و اخالق حرفه عملکردیتخصصی ،  آزمونتقویم  بررسی و تصویب (3

 ایحرفه اخالق و عملکردی ، تخصصی عملی آزمون اجرای برایاعضای کمیته فنی تعیین  (4

 آزمونگر  سطحبررسی و تعیین  (5

 ،متقاضیان و شکایات  رسیدگی به اعتراضات (6

و اتخاذ مستندات جهت رسیدگی مراتب به همراه ، به تصمیمات کمیته اجرایی متقاضی/ متقاضیان اعتراض  در صورت: تبصره

  ارجاع خواهد شد. ملیبه کمیته تصمیم 

 آزمونگر شایستگیاستاندارد  آزمون : 7ماده 

 گواهینامه مهارت اخذ و "آزمونگر شایستگی استاندارد " عملی و یکتب در آزمون قبولی آزمونگری موظف به حضور و متقاضیان

 باشند . می آزمونگری

  متقاضیان شرایط:  8 ماده

 ایران، اسالمی جمهوری تابعیت دارا بودن( 1
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 کشور، رسمی ادیان از یکی یا و اسالم به اعتقاد (2

 ،(آقایان برای) دائم معافیت یا خدمت پایان کارت بودن دارا ( 3

 ،پیشینه سوء عدم گواهیدارا بودن  ( 4

 ،"آزمونگر شایستگی استاندارد " مهارت گواهینامهدارا بودن  ( 5

  فوق دیپلم و باالتر تحصیلی مدرک بودن دارا (6

 "مربوط شغل و یا حرفه آموزش استاندارد"مرتبط با  یا آموزش عملی و کار، ای اشتغال حرفه سابقهدارا بودن  (7

 حداقل با لیسانس  ،ماهه 18 طرح استانداردهای  های آزمون اخذ جهت یآزمونگرکارت متقاضیان  صیلیتح مدرک حداقل : تبصره

 .می باشد عملی کار سابقه سال سه

 آزمونگر تعیین صالحیتو ، بررسی  ثبت نام فرایند:  9ماده 

 :می باشدآزمونگران به شرح ذیل  تعیین صالحیتفرایند بررسی و 

 توسط دبیرخانه سایر روش های مناسب از طریق رسانه های گروهی وان ثبت نام متقاضی فراخوان (1

 (1طبق فرم شماره ) توسط متقاضی فرم ثبت نامو ارایه تکمیل  (2

 مدارک متقاضیان توسط دبیرخانه  تاییدبررسی مستندات و  (3

 نهدبیرخاتوسط به کمیته اجرایی امتیاز  50حداقل دارای متقاضیان  مدارکو  فهرستارائه تهیه و   (4

توسط کمیته فنی با هماهنگی   (2)فرم شماره طبقای و اخالق حرفه عملکردی ،تخصصی عملی آزمونبرگزاری ریزی و برنامه (5

الزامی  توسط متقاضی ایحرفه اخالق و عملکردی تخصصی، عملی آزمون های شاخص از امتیاز 70 حداقل کسب). دبیرخانه

 می باشد(.

  ،اجراییکمیته  توسط (3شماره )فرم  در قالب شغل و یا حرفه استانداردهایدر  صالحیت آزمونگرتعیین و  بندی سطح (6

 به متقاضی توسط دبیرخانه اعالم نتیجه (7

  ،در بانك اطالعاتی اطالعات آزمونگران ثبت (8

  ونگری با امضای مدیرکل توسط دبیرخانهصدور کارت آزم (9

  آزمونگر بندی سطح:  10ماده  

 :پذیرد می صورت ذیل شرح به اکتسابی نهایی امتیاز براساس بندی سطحسال، پس از  2ار صدور کارت آزمونگری با اعتب

 راامتیاز  200از مجموع  160 امتیاز حداقل بایدایسکو،  4استانداردهای شغل و یا حرفه در سطح آزمونگر  : 4 سطح آزمونگر 

 صالحیت که هایی شایستگی و شغل حرفه، مهارتی یاستانداردها در آزمون اخذ صالحیت ،این دسته از آزمونگران .دنمای کسب

 .دارند را است شده تایید آن در آزمونگر

 را امتیاز 200 مجموع از 150 امتیاز حداقل بایدایسکو،  3آزمونگر استانداردهای شغل و یا حرفه در سطح  : 3 سطح آزمونگر  

 صالحیت که هایی شایستگی و شغل حرفه، مهارتی داردهایاستان در آزمون اخذ صالحیت این دسته از آزمونگران،  .دنمای  کسب

  .دارند را است شده تایید آن در آزمونگر
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  امتیاز را 200از مجموع  140 امتیاز حداقل بایدایسکو،  2آزمونگر استانداردهای شغل و یا حرفه در سطح  :  2آزمونگر سطح  

 . دارندنیز  را 1 سطح حرفه یا و شغل استانداردهای در آزمون اخذ صالحیت آزمونگران، از دسته این .نمایند  کسب

 امتیاز را 200از مجموع   120امتیاز حداقل بایدایسکو،  1آزمونگر استانداردهای شغل و یا حرفه در سطح  :  1سطح  آزمونگر  

 که هایی ستگیشای و شغل حرفه، مهارتی استانداردهای در آزمون اخذ صالحیت این دسته از آزمونگران، .نمایند  کسب

 .دارند را است شده تایید آن در آزمونگر صالحیت

 سایر آزمونگراناستفاده از خدمات  باشد، نداشته وجود شده تعیین سطوح در شرایط واجد آزمونگر ،استان در صورتیکه در: 1 تبصره

 .بالمانع می باشد ها استان

 الزامی می باشد. در کمیته اجرایی انصالحیت آزمونگرتایید  بررسی و، در صورت تغییر محتوای استاندارد مهارت: 2تبصره  

 انآزمونگر ای دوره ارزیابی:  11 ماده

بر  انآزمونگر ایدوره ارزیابی به نسبت ساالنه استان، هر سنجش داراتا آزمونگران، کارایی افزایش و اثربخشی بهبود منظور به

 .دنمایمی  اقدام  4اساس فرم شماره 

 یط و ضوابط تمدید کارت آزمونگری: شرا 12ماده 

 ،   5فرم شماره  طبق توسط آزمونگردرخواست تمدید کارت ( 1

 این شیوه نامه، 11موضوع ماده ای ارزیابی دوره امتیازات درصد 80 حداقل کسب(2

  ،در هر سال با تایید اداره سنجش و ارزشیابی استان) مستمر و یا متناوب( ( انجام فعالیت های آزمونگری 3

 ،گذراندن دوره های آموزش آزمونگری)حسب مورد(( 4

 .یبروز رسانی گواهینامه مهارت شایستگی آزمونگر ( 5

 آزمونگران  الزحمه حق: 13 ماده

می  مشارکت مربوط های آزمون برگزاری و انجام در مقرر اداری وقت از خارج در کهآزمونگران درون سازمانی  الزحمه حق لف:ا

 مربوط مصوب اعتبارات سقف در وزیران هیئت 20/5/1398 مورخ  "ه 55615 ت/64012 " شماره صوبهم در چارچوب ، کنند

 .قابل پرداخت می باشد سازمان

 قابل سازمان مربوط مصوب اعتبارات سقف درارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط ر چد سازمانی رونب آزمونگران الزحمه حق ب:

 پرداخت می باشد.

 و فنی آموزش سازمان با همکاری .باشدمی یآزمونگر کارت داشتنمنوط به  ،برون سازمانی آزمونگران با قرارداد عقادان :1 تبصره

 .کند نمی ایجاد اشخاص برای استخدامی رابطه و حق هیچگونه سازمانی، برون آزمونگر عنوان به کشور ای حرفه

 /20/5 مورخ  "ه 55615 ت/64012 " شماره مصوبهجدول پیوست  ،برون سازمانیحق الزحمه آزمونگران مبنای میزان  : 2تبصره

  می باشد. وزیران محترم هیئت 1398

 

 را می باشد.تدوین و الزم االج 07/01/1401در تاریخ  تبصره 6و  ماده 13در این شیوه نامه 

 



 

 

 همکاری به عنوان آزمونگر درخواست برگ نمون -(1شماره ) فرم           

  جنسیت:  شهر:  استان: 

 

 محل الصاق عکس
 نام پدر : نام خانوادگی: نام :

 ملی : کد شماره شناسنامه : /     /            :تاریخ تولد

 :تلفن همراه  :تلفن محل کار :تلفن منزل   :محل صدور

             :اخذ مدركدانشگاه  : رشته تحصیلی   :مدرك تحصیلی آخرین

                                                    ی )به سال( : شغل تجربه : شغل 

     استادکار مهارتی                          آموزش فنی و حرفه ای ل سازمانشاغ            استاد دانشگاه و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی   وضعیت شغلی:                   

 سایر                  ای آزادهای فنی و حرفهآموزشگاه شاغل              اتشکلهمتخصص صنایع، صنوف و  پیشکسوت، کارشناس و                                 

 (نوع معلولیت اعالم شودسالم                         دارای معلولیت               )          وضعیت جسمانی:            

  آدرس محل سکونت :

 آدرس محل کار:

 پست الکترونیکی :

 ره و تاریخ گواهینامه:شما       ندارم                         دارم:                     "آزمونگر شایستگی استاندارد " مهارت گواهینامه

  ندارم                         دارم                           بین المللی :  یا ملی معتبر موسسات از )گواهینامه/ کارت( آزمونگری با مرتبط مدارک

 نام موسسه                             عنوان مدرک

 :توضیحات                    ندارم                        دارم          تالیف کتاب و مقاله                    

 :توضیحات                    ندارم                         دارم                                 سوابق  آموزشی

  :توضیحات                   ندارم                         دارم                               سوابق آزمونگری 

 :توضیحات                  ندارم                         دارم       سوابق حضور در مسابقات ملی مهارت

 زیر می باشم.آموزش شغل و یا حرفه  های استانداردمتقاضی آزمونگری  

 توضیحات (4-1) کوایس سطح کد استاندارد عنوان استاندارد آموزشی گروه

     

     

     

     

 ایجاد نمی کند. کشور فرم هیچگونه حق و رابطه استخدامی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای این تکمیل

 امضاء:    تاریخ:    نام و نام خانوادگی:
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 مدارك مورد نیاز و امتیازات

 حداکثر شرح ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

 توضیحات

1 

 
 : "شغل و یا حرفهآموزش  استاندارد "ک تحصیلی مرتبط با مدار

 امتیاز(  20)     فوق لیسانس و باالتر -

 امتیاز( 18)                     لیسانس -

 امتیاز( 16)                  فوق دیپلم -

مدارک تحصـــیلی   20 برای 

غیر مرتبط با اســـتاندارد 

امتیازات تحصـــیلی  60%

حاظ در سطوح قید شده ل

 گردد

2 
 : " حرفه یا و شغلآموزش  استاندارد "مرتبط با  سابقه حضور در مسابقات مهارت

 امتیاز( 6به ازای هرسال )جهانی  مسابقات داورکارشناس -

 امتیاز( 2هر سال  کارشناس مسئول و معاون مسابقات ملی مهارت )به ازای-

 متیاز(ا 1کارشناس داور مسابقات ملی مهارت )به ازای هر سال -

 امتیاز( 2)هر رتبه  در مسابقات ملی مهارت رتبه کشوریدارنده -

 امتیاز( 4)هر رتبه  در مسابقات ملی مهارت جهانی رتبه دارنده -

10   

 :"شغل و یا حرفه آموزش استاندارد" مرتبط با ،کار عملی اشتغال  حرفه ای سابقه 

اصناف )هر سال و  اتحادیه  ادی،های اقتصاز بنگاه داشتن تاییدیه و یا پروانه کسب  -

 دو امتیاز(

20   

3 
 :" شغل و یا حرفه آموزش استاندارد"مرتبط با آموزش  سابقه -

فنی و  دولتی، آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در مراکز آموزش سابقه آموزش

هر سال ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی مجاز )، دانشگاهو موسسات  حرفه ای

 یاز(یك امت

15   

4 

 :"شغل و یا حرفه آموزش استاندارد"مرتبط با  تالیف کتاب و مقاله

 امتیاز( 5/2)به ازاء هر تالیف  تالیف کتاب

 (امتیاز 1 مقالهبه ازاء هر ) تالیف مقاله 

 (امتیاز 5/1 مقالهبه ازاء هر اجرای طرح پژوهشی )

10   

5 
 :"و یا حرفهشغل  آموزش استاندارد"مرتبط با  سابقه آزمونگری

 امتیاز(دو   سالروز کاری در  10هربه ازای ) 
20   

   5  بین المللیاز موسسات معتبر ملی یا  )گواهینامه/ کارت( مرتبط با آزمونگری مدارک 6

اتجمع امتیاز  100   
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 فه ایعملکردی و اخالق حر ،تخصصی عملیآزمون در  داوطلب امتیازات برگ نمون   -( 2) شماره فرم

 : آزمونگریشغل و یا حرفه مورد تقاضا برای  آموزشی استاندارد نام                        :  متقاضی خانوادگی نام و نام  
متیاز مشارالیه به ا و بررسی آزمونگری برای جناب آقای ................... ای حرفه اخالق و عملکردی تخصصی، صالحیت..........................   مورخ................  روز در

 زیر تعیین  گردید.شرح 

 توضیحات شده کسب امتیاز امتیاز   حداکثر   تخصصی ردیف

   40  متقاضی عملی مهارت سنجش 1

2 

 
   10  عملکردی سنجش های روش با آشنایی

   10 عملی آزمون از بعد و حین قبل، مراحل با شناییآ 3

    پذیری مسئولیت  و عملکردی

   4 گیرد می بکار و فهمد می را قواعد و ها روش 4

   4 دهد می نشان ابتکار 5

   4 کند می مدیریت موثر طور به را زمان و سازماندهی را کار 6

   4 گذارد می نمایش به ازخود را مقرر زمان در وظایف انجام توانائی 7

     ای حرفه اخالق

   3 .دهد می نشان اتکائی خود و نفس به اعتماد 8

   3 .پذیرد می را رفتارهایش مسئولیت 9

   3 .کندمی کار شده کنترل روش یك با و است دار خویشتن 10

   3 .کندمی ارزیابی خود را کارش 11

    ایمنی عادات و  سالمتی

   5 دارد الزم اهتمام  ها دستگاه و تجهیزات ایمنی و حفاظت هب نسبت 12

   3  میدهد تشخیص را زا استرس های موقعیت 13

   4 .کند می مدیریت راحتی به  را زا استرس های موقعیت 14

   100 جمع امتیازات 

           

 بررسی و تعیین صالحیت آزمونگرکمیته فنی  ءاعضا  

 

 

نوادگینام و نام خا ردیف   امضاء سمت 

اداره سنجشیس ئر  1   

تخصصی عملی زمونگرآ  2   

تخصصی عملی زمونگرآ  3   

بخش غیردولتینماینده   4   

حوزه آموزشنماینده   5   
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  استان:                       اجرایی کمیته در انتعیین صالحیت آزمونگر نمونه صورتجلسه بررسی و(  3فرم شماره )

 

 تایید شد.  بررسی و آزمونگری اشخاص زیر برای خصصیت و عمومی صالحیت ..........................  مورخ روز ................ جلسه در

 نام و نام خانوادگی

 متقاضی

شغل و یا آموزش استاندارد نام  شماره ملی نام پدر

  حرفه

 امتیاز 

(1فرم )  

 امتیاز 

(2فرم )  

  امتیاز

 نهائی

 سطح

 آزمونگر

 توضیحات

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 :کمیته اعضای

 امضا سمت خانوادگی نام نام ردیف
استان ای حرفه و فنی آموزش کل مدیر  1   
ریزی برنامه و آموزش،پژوهش معاون  2   
مالی اداری معاون  3   
استان ارزشیابی و سنجش اداره رئیس  4   
کل اداره حراست مسئول  5   
 معرفی با استان منتخب مراکز روسای از نماینده نفر یك  6

کمیته رییس  

 

 رییس معرفی با استان منتخب مربیان از نماینده نفر یك  7

 کمیته

 

رشته نوع با متناسب...  و صنوف صنایع، نماینده نفر یك  8   
 کارفرمائی صنفی انجمن کانون از نماینده نفر كی  9

ای فنی و حرفه آزاد های آموزشگاه  
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آزمونگر عملکرددوره ای  ارزیابی معیارهای( 4) شماره فرم  

 معیارهای ارزیابی ردیف
 امتیاز  حداکثر امتیاز 

 کسب شده 

  10 حضور به موقع در جلسه آزمون 1

 ها ابزار کار، نقشه شوندگان، آزمون لیستچك  تهیه) آزمون سازی آماده در ناظر اب همکاری 2

 (الزم زاتتجهی و
10  

  7 برنامه ریزی اولیه اجرای آزمون  3

صوص در راهنمایی ارائه 4  ابزارها افزاری، نرم و افزاری سخت تجهیزات آزمون، برگزاری روند خ

 مصرفی مواد و
3  

  3 توزیع به موقع نقشه کار و مواد آزمونی بین آزمون شوندگان  5

  2 زمند به پشتیبانی پشتیبانی از آزمون شوندگان معلول و نیا 6

  3  آزموندر اجرای  و هوشیاریتمرکز کافی  7

  4 (اجرایی عوامل سایر و آزمونگران سایر با مناسب ارتباط) فردی بین های مهارتتوانمندی در  8

 خاتمه، و شروع زمان رعایت آزمونی، لیست چك تکمیل) عملی آزمون جلسه مدیریت توانایی 9

 (آزمون لمراح اجرای ترتیب حفظ
4  

  3 آزمون محیط در مناسب روانی جو حفظ 10

  2 تالش در جهت رفع مشکالت احتمالی  11

  2 تالش درجهت رسیدن به اهداف آزمونی  12

  4 حفاظتی و ایمنی نکات کامل رعایت و کار انجام طول در کامل نظارت 13

  2 امانت داری 14

  3 رها و مسایل جانبی استواری و مستحکم بودن در برابر فشا 15

  7 طرفی و بی نظری در  قضاوتبی 16

  3 رعایت زمان تخصیص داده شده به آزموناز آزمون دهندگان مندی رضایت میزان 17

  4 میزان رضایت مندی همکاران و پرسنل از طرز برخورد آزمونگر 18

  10 توانایی جمع آوری شواهد ارزیابی عملی 19

  7 (دهی امتیاز) عملی آزمون های فرم تکمیل 23

  7 حادثه بروز صورت در گزارش تهیه 20

  100 جمع امتیازات 

 

 ..................  امضاءنام و نام خانوادگی رییس اداره سنجش......................................... استان...........................  تاریخ .........
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 آزمونگر بررسی و تعیین صالحیتفرآیند   (:1فلوچارت شماره )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 شروع

 اطالع رسانی از طریق رسانه های گروهی و سایر روش های مناسب توسط اداره کل

 متقاضیتوسط ثبت نام تکمیل فرم 

آیا متقاضی دارای گواهینامه 
 آزمونگری می باشد

اطالع رسانی به متقاضی جهت 

 استاندارد"شرکت در آزمون 

 "آزمونگر شایستگی

 خیر

 بله

  آزمون تخصصی، عملکردی و اخالق حرفه ایبرگزاری بررسی صالحیت عمومی، 

 اجراییتوسط کمیته 

 پایان

 و تعیین سطح براساس امتیاز نهایی اکتسابی  بندی سطح

متقاضی امتیاز نهایی الزم را کسب نموده 
 است؟

 خیر

 بله

 اطالعاتی بانک تکمیل

 صدور کارت مهارت آزمونگر

 استان سنجش اداره توسط متقاضی مدارك تایید و مستندات بررسی

امتیاز از تحصیالت و  %50آیا متقاضی حداقل 
 سوابق کاری کسب کرده است؟

 خیر

 بله

 خیر

 بله

 آزمونامتیاز از  %70آیا متقاضی حداقل 
 حرفه اخالق و عملکردی تخصصی، عملی

 کسب کرده است؟ را ای
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 یآزمونگرمهارت  کارت تمدیدفرآیند  : (2شماره ) فلوچارت

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 تکمیل فرم  درخواست تمدید کارت آزمونگری 

 اداره کل توسط آزمونگر کارت تمدید

 ای ته اجرایی جهت آزمون عملی تخصصی، عملکردی و اخالق حرفهمعرفی به کمی

 پایان

 "نسبت به تمدید گواهینامه مهارت 
براساس "آزمونگر شایستگی استاندارد

دستورالعمل تمدید /تعویض گواهینامه 
 مهارت  اقدام گردد. 

وعشر  

 استاندارد "آیا گواهینامه مهارت 
دارای اعتبار است؟ "آزمونگر شایستگی

 است؟

 خیر

 بله

آیا در  ارزیابی دوره ای امتیاز 
 الزم را کسب کرده است؟

 بله

ارت کارت آیا استاندارد مه
 آزمونگر تغییر کرده است؟

 خیر

 بله

 امتیاز الزم را کسب نموده است؟

 خیر

 خیر

آیا با  اداره سنجش استان همکاری 
 داشته است؟

 خیر

 بله

 بله
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 بسمه تعالی

 سوگندنامه 

به منشور اخالقی زیر در برگزاری آزمون های عملی سازمان ود را ندنامه تعهد و پایبندی خبا امضای این سوگ اینجانب ....................

 :منکاعالم می در چارچوب استاندارهای شغلی، شایستگی و ارزشیابیآموزش فنی و حرفه ای کشور

عال و با اتکال به خداوند مت مدانو او را ناظر اعمال خویش می توکل به خداوند متعال: همواره خود را در محضر خداوند دیده  .1

 .مپردازمیدر مورد شایستگی آزمون شوندگان یل رضای او به اظهارنظر و تحص

جز به درستی  م به نحوی کهدهقرار می آزمون عملیصداقت و درستکاری: صداقت و درستکاری را مبنای اجرای فرایندهای  .2

 .مو صداقت نظر نده

ای تلقی کرده را همواره بعنوان امانت و اسرار حرفه ن عملیآزموهای امانت و رازداری: کلیه  اطالعات بدست آمده در فرایند .3

م و از آن به هیچ دهقرار میاستان  آموزش فنی و حرفه ایاداره کل/ مرکز ای در اختیار و صرفًا در جهت ایفای نقش حرفه

 .مکنرده و از افشای آن خودداری میوجه در جهت منافع شخصی، گروهی و یا اضرار به غیر استفاده نک

مناعت طبع: از پذیرش ضمنی یا صریح هرگونه هدیه و نیز قبول وعده مال یا امتیاز و نظایر آن تحت هر عنوانی که باشد از  .4

 آزمون های عملی فنی و حرفه ای از جمله افرادی که در فرایند آزمون شرکت می کنند، مرتبط با حقیقی یا حقوقی اشخاص 

 م. کنقیم اجتناب میبطور مستقیم یا غیرمست

های خود را فارغ از هرگونه تاثیرپذیری از روابط شخصی یا اجتماعی خود، در جهت انجام دالت و استقالل رای: همه تواناییع .5

 .منمایاجتناب می آزمون شوندگانبکار بسته و از هرگونه پیش داوری نسبت به  آزمونگری وظیفه

و آزمون عملی  اجرا و اعالم نتیجهکه بر اساس آن امکان م همواره دارای خصلتی باش مکنعت و شهامت: تالش میشجا .6

ها و اشخاص یا عالیق مادی اظهارنظر منطقی و حقیقی به دور از هرگونه ترس، ضعف و اثرپذیری در مقابل نفوذ قدرت گروه

 .معمل نکن و مقررات و ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور د و جز در محدوده قانونفراهم گرد برایم

م و ضمن اختصاص وقت کافی، پایبند هست کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمانعایت انضباط کاری : به مقررات و ضوابط ر .7

آزمون م. همچنین با نمایبطور کامل رعایت می را اداره کل/ مرکز آموزش فنی و حرفه ای استانزمانبندی ارایه شده از سوی 

 .م داشتخواه سازمانمتناسب شأن و منزلت برخورد مناسب و تعامل مطلوب و  شوندگان

 

 نام خانوادگی:                                                                            تاریخ و امضاء:و نام 

 

 


