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 سنجش عملکردی )پروژه محور( ارزشیابی مهارتی با الگوی دستورالعمل اجرایی آئین نامه

ای و مهارتی مصوبه مجلس  در راستای اجرای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ،احتراما

ت و آئین نامه اجرایی آن، به منظور ارتقای کیفی 19/9/1396مورخ  78956/28شماره شورای اسالمی به 

های مورد نیاز  ای و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های مهارتی مبتنی بر چارچوب صالحیت حرفه آموزش

 مهارت، المللی بهره گیری از تجارب مسابقات ملی و بینبا فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغالن در کشور و 

حصول اطمینان از میزان توانایی به منظور  ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی )پروژه محور(

، یا شبیه سازی مهارت آموز در کاربست و تلفیق دانش و مهارت در یک زمینه و در چارچوب یک پروژه واقعی

 ای و شغلی ها، صنوف حرفه ای، اتحادیه های حرفه برداران، نظام با فراهم نمودن زمینه مشارکت بهره شده

ی مورخ  جلسه ... ا الگوی سنجش عملکردی )پروژه محور( به شرح زیر دردستورالعمل اجرایی ارزشیابی مهارتی ب

ای  ریزی سازمان، جهت اجراء و ابالغ به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ... شورای سیاست گذاری و برنامه

 .شدها تصویب  استان

 ارزشیابی مهارت آموختگان :

های  که به منظور حصول اطمینان از مهارتای است  ارزشیابی برخی از استانداردهای آموزشی به گونه

 شود. میکسب شده توسط مهارت آموزان ارزشیابی در دو مرحله، تکوینی حین دوره آموزشی و پایانی اجرا 

 الف: آزمون های تکوینی )دو مرحله ای(

 حین دوره آموزشی یتکوینن وآزممرحله اول : 

به منظور ارزیابی میزان توسط مربی آموزشی  ون های تکوینی در طول دوره آموزشآزم ،در این مرحله

و . این آزمون در سه بخش دانش نظری، مهارت و نگرش شود انجام می کارآموز یادگیری و پیشرفت مهارت

 .گردد درج می پورتالدر انجام شده و نمرات هر مرحله  در چند مرحله متناسب با دوره آموزشی ای اخالق حرفه

از  50کسب حد نصاب نمره  مره نهایی را شامل شده و کارآموز در صورتاز ن درصد 25آزمون تکوینی 

 .داشتخواهد  آموزشی را هپایان دوراجازه معرفی به آزمون )میانگین نمرات آزمون تکوینی حین دوره(  100

 نمره آزمون تکوینی شامل سه بخش زیر می باشد:

 نمره 20دانش نظری  -1

 نمره 70مهارت  -2

 نمره 10 ای حرفهو اخالق  نگرش -3
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 و اصالح به هیچ وجه قابل تغییر پایانینمرات ثبت شده در پورتال پس از معرفی به آزمون  :1نکته

 باشد. نمی

انجام شده توسط کارآموز  های فعالیت فاسد نشدنی و سایر و محصوالت تولیدات  کار پوشه ها، :2نکته

 شود. / استان مستندسازی میستانشهر به منظور نظارت، ارزیابی، با هماهنگی کمیته ارزشیابی

 :(پایان دوره آموزشی) پایانی مرحله دوم: آزمون

این مرحله از آزمون شامل فراگیرانی است که با موفقیت دوره آموزشی را طی نموده و پس از کسب حد 

 نصاب الزم برای آزمون پایانی معرفی می شوند.

امکانات و  بنا به آزمون . فرآیند برگزاریباشد می ربی آموزشیآزمونگر در این مرحله فردی غیر از م

با حضور ناظر اداره  و (یا تلفیقی برون سازمانی /استان بصورت فردی یا گروهی )درون سازمانی  منابع در اختیار

 صورت می پذیرد. ها رعایت سایر مقررات و ضوابط سازمان در خصوص اجرای آزمون با سنجش استان

که قبالً از طریق پروژه های موجود  بانکبصورت تصادفی از  آزمونیپروژه  ،پایانیهای  آزموندر  :3نکته

 توسط اداره سنجش استان سایت سازمان در اختیار مراکز آموزشی )دولتی و غیر دولتی( قرار گرفته است

 انتخاب می شود.

 الزم در این بخش از کل نمره نهایی را شامل می شود و کارآموز برای موفقیت درصد 75آزمون پایانی 

 را کسب نماید. 100از  70نمره حد نصاب  ستا

 :می باشد زیر بخش دوآزمون پایانی شامل 

با الگوی سنجش عملکردی )پروژه محور( پس از پایان دوره  مهارتی در این بخشارزشیابی  مهارت: -1

 شود.  آموزشی در چارچوب استاندارد طراحی شده، انجام می

شرح فنی آزمون، نقشه و جزئیات اجرایی پروژه، مواد مصرفی، ابزار و آالت  ت،مشخصا این آزمون دارای

پایان آزمون انتظار است  .باشد می های پروژه فعالیت ریز نمراتآزمون و  زمان و تجهیزات فنی مورد نیاز، مدت

اقدام  جرای پروژهنسبت به ا آزمون شونده با تلفیق دانش و مهارت مطابق ضوابط و مقررات و استانداردهای الزم

 .دهد را به خود اختصاص مینمره  100نمره از  95نماید. این بخش 

اخالق  این بخش شامل رعایت نظم و انضباط، ایمنی و بهداشت،ارزشیابی  :ای و اخالق حرفه نگرش -2

 .دهد یبه خود اختصاص منمره را  100از  نمره 5این بخش  رعایت ضوابط و مقررات و ... می باشد. ای، حرفه
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 نکات:

 آزمون پروژه محور بوده و به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد. مطابق استاندارد پایانی مدت آزمون -1

 یا ضوابط و مقررات نظم و انضباط ،ایمنی و بهداشت در هر مرحله از آزمون چنانچه آزمون شونده -2

با ماشین آالت و تجهیزات  کار توانایی انجامفاقد یا فرد آزمون شونده  ،نکندحین آزمون را رعایت 

از ادامه کار آزمون شونده جلوگیری شده و ایشان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.  ،باشد

 .گردد مراتب بالفاصله توسط آزمونگران و ناظر اداره سنجش صورتجلسه می

شونده به آزمون و پروژه های اجرا شده توسط  فاسد نشدنی کلیه کار پوشه ها، تولیدات، محصوالت -3

 .شود میمستندسازی  منظور نظارت و ارزیابی

برای آزمون های عملی  ، تلفن همراه،حافظه جانبی )فلش(هر گونه وسیله الکترونیکی همراه داشتن  -4

فرد خاطی جلوگیری به عمل خواهد و در صورت مشاهده از ادامه آزمون ممنوع بوده پروژه محور 

 .شود آمد و نتیجه آزمون نمره صفر لحاظ می

های کشاورزی یا  های آموزشی حرف کشاورزی به دلیل تولید محصول یا فرآورده ارزشیابی دوره -5

شود. مربی آموزشی به تعداد دفعاتی که آزمون  موجود زنده، تماماً در حین دوره آموزشی انجام می

مهارت و  حین دوره را تعریف کرده، میزان یادگیری و توانایی کارآموز را در سه بخش دانش نظری،

از آزمون مطابق نمرات آزمون  هر بخشدهد. نمره  ای مورد سنجش قرار می نگرش و اخالق حرفه

 باشد. مرحله اول تکوینی حین دوره آموزشی می

)غیر از مربی دوره آموزشی( و ناظر اداره سنجش در آخرین مرحله آزمون طبق تقویم گر آزمون

)میانگین نمرات  100از  70سب حدنصاب نمره حضور خواهند داشت. آزمون شونده در صورت ک

 .شود قبول شناخته میآزمون تکوینی( 

پس از پایان  الزم است آزمون شونده آزمون پایانی بعضی از مشاغل خاص مانند حوزه گردشگری، -6

 نماید. دوره آموزش، عنوان پروژه آزمون عملی خود را از آزمونگر دریافت 

گزارش پروژه، در جلسه آزمون پایانی برای دفاعیه پروژه طبق  آزمون شونده پس از تحقیق و تهیه

تقویم زمانی حضور خواهد داشت. کمیته ارزشیابی شامل مربی، آزمونگر )غیر از مربی دوره 

 100از  70باشد. حداقل نمره الزم برای قبولی در این مرحله کسب نمره  آموزشی( و ناظر می

 باشد. می



 

4 

 

باشد. در صورت عدم ارائه به  مهلت ارائه پروژه دفاعیه حداکثر یک ماه پس از پایان دوره آموزشی می

 شود. موقع پروژه یا حضور در آزمون پایانی، آزمون شونده به آزمون مجدد معرفی می

 قبولی نهایی در آزمون تکوینی :

به تکوینی )حین دوره آموزشی(  درصد از نمره مرحله اول آزمون 25قبولی نهایی در صورت احتساب 

باشد، آزمون شونده موفق به  70درصد از نمره آزمون پایانی )پایان دوره آموزشی( بزرگتر یا مساوی  75 عالوه

 شود. دریافت گواهینامه مهارت مطابق ضوابط و مقررات می

 آزمون های پایانی )تک مرحله ای( -ب

تکوینی  آزمون فاقد نمره به عبارتیو  موزشی را طی ننمودهدوره آاین آزمون شامل داوطلبانی می شود که 

 دوره آموزشی می باشند. حین

 .باشد میدر دو بخش زیر  نهایی نمره 100شامل  ای( )تک مرحله آزمون پایانی

 نمره 95 آزمون مهارتی -1

 نمره 5 ای و اخالق حرفه نگرش -2

 مشمول ای( )دو مرحله های تکوینی ونذکر شده در مرحله دوم آزم و نکات کلیه ضوابط و مقررات

 .باشد ای( می های پایانی )تک مرحله آزمون

 می باشد. 100از نمره  70نصاب فرد داوطلب منوط به کسب حدقبولی 

به منظور حصول اطمینان از توانایی آزمون  ،آزمونگران قبل از برگزاری آزمون عملی پروژه محور :1نکته

 ، آزمونچنین نکات ایمنی و بهداشت در حین انجام کار تجهیزات و هم –آالت شونده در انجام کار با ماشین 

 توانایی توسط و در صورت تشخیص داشته از افراد داوطلب مصاحبه به همراهبصورت کتبی و تشریحی  اولیه

 صورتغیر این فرد داوطلب مجاز به ورود به آزمون عملی پروژه محور می باشد. بدیهی است در  ،آزمونگران

شده و فرد داوطلب اجازه ورود به آزمون صورت جلسه  آزمونگرانمراتب با حضور ناظر اداره سنجش استان و 

 . هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نمی باشد.عملی را نخواهد داشت

 ارزیابیکلیه محصوالت )فاسد نشدنی(، کار پوشه، تولیدات آزمون شونده به منظور نظارت و : 2نکته

 د سازی می شود.مستن

معتبر سابقه کار  داشتن مشاغل تخصصی که مستلزمیا برخی از مشاغل کشاورزی، گردشگری، : 3نکته

طی دوره آموزشی  بدون ای( های پایانی )تک مرحله مشمول آزمون باشد، می آموزشیدوره طی  گذراندنو 

 باشد. نمی
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 سایر موارد :: ج

)مواد مصرفی، ماشین آالت و تجهیزات،  سازمان های موجود فیتها براساس ظر برنامه ریزی و اجرای آزمون -1

نظام صنفی، های آزاد، اتحادیه،  با فراهم نمودن زمینه مشارکت آموزشگاه نیروی انسانی و منابع در اختیار( و

 پذیرد. مطابق ضوابط و مقررات صورت می ای و ... حرفه های برداران، نظام بهره

قانون بهبود مستمر کسب و کار  18مطابق ماده  ،نه مهارت صنعت ساختمانمتقاضیان صدور / تمدید پروا -2

 ارائهای معرفی شده و  صرفاً از طریق انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی به مراکز فنی و حرفه

 .انجام خواهد شدتوسط صنف مربوطه  و احراز شرایط الزم پس از تعیین هویت آزمون خدمات

قانون و آئین مطابق دار شناسه صنایع دستی شاغالن مهارت قالیبافان و  یهتایید تمدید صدور /متقاضیان  -3

و وزارت بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرفاً از طریق  نامه اجرایی آن

 ند. ارائهشو میمعرفی  مندی ازتسهیالت بیمه تامین اجتماعی به منظور بهره های مرتبط ها و تشکل اتحادیه

 انجام خواهد شد. مربوطهبرای متقاضیان پس از معرفی توسط نهاد  آزمونخدمات 

در قالب  و (با سازمان حقوقی اشخاص) تفاهم نامه ، براساسداوطلبان آزاد )ادواری( برای ارائه خدمات آزمون -4

حقیقی  انای متقاضیآزمون برچنین برگزاری  هم ضوابط و مقررات انجام خواهد شد، انعقاد قرارداد مطابق

 .انجام خواهد شدستاد سازمان،  ادارات کل استان و احصای مشاغل توسط و ظرفیت سنجیپس از 

 باشد : افراد معرفی شده از سوی نظام صنفی به شرح زیر می برای آزمونفرآیند برگزاری  -5

 ،زشی باشددر صورتی که فرد معرفی شده دارای حداقل شرایط الزم مندج در استاندارد آمو -1-5

ای( معرفی شده و در صورت کسب حدنصاب  به آزمون پایانی )تک مرحله داوطلب مطابق دستورالعمل جاری

 شود. الزم برای ایشان تأییدیه مهارت )صالحیت فنی و تخصصی( صادر می

در صورتیکه فرد معرفی شده دارای حداقل سطح تحصیالت الزم مندرج در استاندارد آموزشی  -2-5

قبولی  نتیجه ،ای( معرفی شده و در صورت کسب حدنصاب الزم به آزمون پایانی )تک مرحله داوطلب، نباشد

 شود. پاسخ داده می به صنف مربوطه مکاتبه اداری آزمون شونده در قالب

که امکانات سنجش  معرفی شوددر حرفه / مشاغلی  داوطلب از سوی نظام صنفیدر صورتیکه  -3-5

( مطابق قانون و ...)کارگاه آموزشی، مواد مصرفی، تجهیزات و ماشین آالت و مربی در استان فراهم نباشد، 

بایست از سوی نظام صنفی به دستگاه ذیصالح دیگر غیر از سازمان آموزش فنی  داوطلب می شورای نظام صنفی

 ای برای تعیین صالحیت فنی / تخصصی معرفی گردد. و حرفه
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همین دستور العمل  5ها، مطابق بند  دفاتر کاریابی سوی ده ازافراد معرفی ش ارزشیابی مهارتی -4-5

 شود. رفتار می

ای برگزار شده و امکانات سازمان )مکان،  های آزاد فنی و حرفه های آموزشی که توسط آموزشگاه دوره -6

ریزی و  ها با هماهنگی، برنامه اجرای آزمون ،باشدها مهیا ن آزمون برخی از تجهیزات، مواد مصرفی و ...( برای

احراز مربوطه در استان پس از تایید با همکاری انجمن صنفی  و نظارت اداره کل استان بصورت مشارکتی

چنین تأیید صالحیت آزمونگران داوطلب غیردولتی  توسط کمیته ارزشیابی استان و هم شرایط و درخواست

 شود. توسط اداره سنجش و حراست استان، برگزار می

درصد دوره آموزشی سپری شده ارزشیابی داوطلبان مطابق آزمون پایانی  50بیش از های آموزشی که  دوره -7

باشد( ارزشیابی  درصد  50کمتر از  ارآموزان )مدت طی شده آموزشای( انجام شده و سایر ک )تک مرحله

 شود. و مرحله انجام میدآنان مطابق ارزیابی تکوینی 

 باشد. مرحله می 2وزشی های تکوینی در طول دوره آم حداقل تعداد آزمون -8

باشد. در پایان دوره میانگین نمرات  ای می های شایستگی به صورت آزمون تکوینی تک مرحله ارزشیابی دوره -9

شود. حد نصاب  ای محاسبه می آزمون تکوینی در سه بخش دانش نظری، مهارت و نگرش و اخالق حرفه

 باشد. می 100از  70نمره قبولی 

 

 


