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 مقدمه

رفتار   ،نگرش ،است كه  هدف اصلي آن  ايجاد تغييرات مطلوب در سطح دانشيندي آآموزش فني و حرفه اي فر 

اي خواستار تغييراتي كه سازمان آموزش فني و حرفه .ومهارت هاي شاغلين بازار كار و متقاضيان كسب و كار است

و اين اهداف آموزشي  سازمان را تشکيل مي دهد اهداف آموزشي ،آن در داوطلبين كسب مهارت مي باشد ايجاد

آموزش فني و حرفه اي سازمان  تحت عنوان برنامه آموزشي صورت مي گيرد.ي يدر غالب مجموعه فعاليت ها

در پايان هر برنامه آموزشي به چه اندازه به اهداف مورد  ،دريابدكه در پي آن است  همانند ديگر نهادهاي آموزشي

تغييرات حاصل در رفتار كارآموزان در پايان دوره آموزشي راهي  ميزان  ارزيابي از اين رو .استنظر دست يافته 

جامعه مدرن كه  به اينشمار مي رود. باعنايت بهدر سازمان  اجرا شده برنامه آموزشي تحققميزان  ارزيابيبراي 

بخش آموزش و سنجش مطرح كرده است،  جوامع سنتي نيازهاي جديدي را در ازمتمايز شدن دليل امروزي به 

در محيط هاي  .است امري اجتناب ناپذير و ارزشيابي متناسب در امر سنجشبه روزشده و به كارگيري ابزارهاي 

تاثير مهمي بر فرايند يادگيري فراگيران و ارزشيابي اعتقاد بر اين است كه روش هاي سنجش  يادگيري معاصر

گرفته شده نظرنه به عنوان سنگ مقابله با آن در  عنوان سنگ بناي فرايند يادگيري و ارزشيابي بهرو و از ايندارد 

امکان به ، چه ابزارهاي سنجش استراتژيک در محيط آموزش به كار گرفته شوند بر اساس اين اعتقاد چنان. است

دوره هاي آموزشي با آزمون با رويکرد  سنجش  ،ابزارهايکي از  .دست آوردن اهداف آموزشي بهتر امکان پذير است

هاي سنتي وشاز رفراتر  يهاي كارآموزان در سطحگيري مهارتكارگيري و اندازهفرصت به كه ،پروژه محور است

با  آزمونبرگزاري  روش دستورالعمل اين در تواند تا حدي جوابگوي نيازهاي جديد باشد.و مينمايد ميرا فراهم 

  .الگوي پروژه محور بيان خواهد شد

 تعاریف و اصطالحات 

وابسته به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي است كه در  1اي كشورمنظور سازمان آموزش فني و حرفه: سازمان

 شود.ناميده مي« سازمان»به اختصار  نامهاين شيوه

 است. سازمانسنجش مهارت و صالحيت حرفه اي  دفتر اختصاري عنوان: دفتر

رد كه وابسته كل وجود دااي است. درهر استان يک ادارهعنوان اختصاري اداره كل آموزش فني و حرفهاداره كل: 

 به سازمان مي باشد .

فضاي آموزشي شامل است. مركز آموزش داراي  2ايعنوان اختصاري مركز آموزش فني و حرفه :مركز آموزش

ها، آزمايشگاه، فضاي اداري و امکانات جانبي است كه بر اساس ضوابط و مقررات به هاي آموزشي، كالسكارگاه

                                                           
1 Technical &vocational Training organization (TVTO) 
2 Technical and Vocational Training Center 
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مهارت و تخصص براي كارگران شاغل و يا ايجاد مهارت در افراد متقاضي كار  يمنظور ارتقا

مي   اداره استانآموزش فني و حرفه اي  اداره كلفاقد مهارت و يا كم مهارت ايجاد شده است و تحت پوشش 

 .دشو

 آموزشي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل يا افزايش مهارت : 1آموزش فنی و حرفه ای

 .شودارائه مي

ارتقاء مهارت شغلي، در دوره آموزش فني و يا فردي است كه به منظور فراگيري دانش و كسب و  :2كار آموز

 نمايد.اي معيني شركت ميحرفه

بايد  "در يک شغل و يا حرفه را مي گويند كه معموال فني و تخصصيمتقاضي تعيين صالحيت  :3آزمون دهنده

براساس  ، در معرض آموزش قرار گرفته باشد ولي مي تواند به صورت داوطلبانه و با تاكيد بر خود آموزي و يا تجربه

 شركت نمايد. ارزشيابي مهارتنيز در  ضوابط ومقررات

 كاررا استاندارد محيط وكارآمد در موثر عملکرد براي نياز مورد هايتوانمندي و ها ويژگي : شغل استاندارد 

 .مي شود گفته نيز اي حرفه استاندارد موارد به اين ويژگي هاو توانمندي  از بعضي در گويندكه  شغلي

به عبارت ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل است. نقشهاستاندارد آموزش :

شامل  در فرآيند تجزيه وتحليل شغل است وبدست آمده  وظايففرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد ديگر 

 . خواهد بوداصلي دانش،مهارت ونگرش  بخش هس

شايستگي  ،مطابق استاندارد كارا و و موثر طور به گوناگون شرايط و ها محيط در كار انجام به توانايي :شایستگی

به عبارتي به گروهي از دانش و مهارت  ونگرش هايي اطالق مي شود كه فرد براي انجام كار يا و  .گفته مي شود

 و ظيفه مطابق شرايطي كه محيط كار تعيين ميکند به آنها نيازمند است.

 يا شايستگي يک به رسيدن براي الزم ذهني هاي توانمندي و نظري معلومات حداقل از اي مجموعه به دانش :

   .دانش الزم براي آن شايستگي گفته مي شود توانايي،

 شايستگي مهارت گفته مي يا توانمندي يک به رسيدن براي جسم و ذهن بين هماهنگي به ميزان   :4مهارت

 يا شغل است. وظايفتوانايي اكتسابي وتمرين شده براي انجام ماهرانه شود.

كه باورها وقضاوت هاي فرد را  هاي غير فني و اخالقيشامل مهارت عاطفي رفتارهاي از ايبه مجموعه : نگرش

 هايي توانائي به نگرشبه عبارتي:نگرش گفته مي شود.، نيازاست  مورد كاريک در شايستگي برايگيرد و در برمي

با  توأم فعال مشاركت توانائي .شود مي مربوط و باور عالئق ارزش، عاطفي، و احساسي جنبه به كه شود مي گفته

 .است عملي و ذهني مهارت نوعي عواق در نگرش .توانائي است نوع اين از مثالي عالقه

                                                           
1 Technical and Vocational Training 
2 Trainee 
3 Assessment Candidate 
4 Skill 



 

4 
 

شده، در مباني اي از چند شغل همگن كه در يک گروه بزرگ دسته بندي مجموعه  : 1حرفه

 .و اصول مشترک بوده و در طبقه بندي شغل در يک سطح قرار مي گيرند

 .هم گروه كه در طبقه بندي كالن شغلي در يک سطح قرار مي گيرندي اي از چند حرفه مجموعه : 2رشته

 است ممکن و  است ارزشيابي و برنامه محتوا، هدف، داراي كه آموزشي هايفعاليت مجموعه : 3آموزشی دوره

 . شود اجرا مجازديگر سايراماكن يا و خاص مکان يک در

 .عبارت است از فرايندي كه تعيين مي كنديک شخص يا يک شيءچه مقدار از يک ويژگي رادارد: 4اندازه گیری

شيوه نسبت دادن يک عدد )كه معموال به آن نمره مي گويند(به يک صفت يا ويژگي معين يک شخص به گونه 

 اي كه آن عدد درجه اي از آن صفت يا ويژگي را كه ان شخص يا شيء از ان برخوردار است را نشان ميدهد.

 .ستمورد سنجش ا فردهاي طراحي شده براي اندازه گيري عملکرد يک يک مجموعه از شاخص: آزمون

براي ت مورد نياز ايک اصطالح كلي است وبه صورت فرايندي تعريف مي شود كه براي گردآوري اطالع: 5سنجش

 ،برنامه درسي وسياستهاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد. (كارآموزفرد آموزش ديده)تصميم گيري درباره ي 

ساده به تعيين ارزش براي هر چيزي يا داوري ارزشي گفته اصطالح ارزشيابي يا ارزيابي به طور ارزشیابی: 

وري ،تحليل وتفسير اطالعات گفته مي شود.به اين آار براي جمع دميشود.به عبارتي ارزشيابي به يک فرايند نظام

 منظور كه آيا هدف هاي مورد نظر تحقق يافته اند يا درحال تحقق يافتن هستند.

تشريح و توصيف كمّي و كيفي پديده ها و فعاليت آموزشي كه  ،فعاليتي است شامل به بيان ديگر ارزشيابي عمدتاً

 دنبال دارد. اين تعريف را مي توان به شکل زير نمايش داد:معموال قضاوت ارزشي را به

 ي با كيفي+ قضاوت ارزشيارزشيابي= تشريح كمّ

تمايز مي كند همان قضاوت ارزشي است. وجه تمايز يا خصوصيت ويژه اي كه ارزشيابي را از سنجش و تحقيق، م

دانش،  مورد در قضاوت براي اطالعات دار هدف و منظم آوري جمع در اين دستورالعمل، ارزشيابي، فرآيند

 انجام كار است .  در فرد نگرش و مهارت

شوند ناظر انتخاب مي هاي آزموني حوزههاي الزم كه براي نظارت براجراي آزمون در: افرادي با شايستگيناظر 

  گفته مي شود.

هاي مختلف سازمان به منظور نظارت براجراي فرايند هاي الزم كه از بخشافرادي با شايستگيناظر داخلی : 

 مهارت انتخاب مي شود. ارزشيابيآزمون  متقاضيان 

، وفصاحبان مشاغل، اتحاديه ها و صنافرادي با شايستگي هاي الزم كه از بخش هاي مختلف ناظرخارجی: 

 انتخاب مي شود. ارزشيابي اجراي فرايند ها، آموزش و پرورش و غيره براي نظارت بردانشگاه

                                                           
1 Occupation 
2 Trade 
3 Course 
4 Measurment 
5 Assessment 
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فردي است كه از  محور ناظر مقيم آزمون پروژه:  محور ناظر مقیم در محل اجرای پروژه

سازماني(واجدشرايط صاحب نظران )درون سازماني و برون ، از بين مربيان  رئيس مركزيا سوي مديركل استان و 

 در شهرستان محل اجراي آزمون انتخاب مي شود

فردي است كه از سوي مديركل  محورناظر غيرمقيم آزمون هاي پروژه : محور ناظر غیر مقیم آزمون پروژه

صاحب نظران )درون سازماني و برون سازماني( واجدشرايط در سطح استان  -از بين مربيان  رئيس مركزيا استان و 

 غير از شهرستان محل اجراي آزمون انتخاب مي شود.به 

 شرایط ناظر:

تاييد حراست  مورد  -سال25حداقل سن  -حسن شهرت -داراي صالحيت اخالقي و اجتماعيشرایط عمومی : 

 استان

داشتن تجربه و سابقه كار عملي در حرفه  -داشتن حداقل مدرک تحصيلي فوق ديپلم مرتبط :شرایط اختصاصی

داشتن گواهي طي دوره آموزشي در مورد نحوه اجراي ارزشيابي  -سال3مورد نظر يا سابقه آموزشي مربيگري مرتبط 

 . ايپروژه

ت كه از بين كاركنان آموزش فني آزمونگرداخلي فردي داراي صالحيت علمي ، فني و تجربي اسآزمونگرداخلی: 

دريافت گواهينامه مهارت انتخاب جهت ارزشيابي فرايند آزمون عملي متقاضيان  سنجش و و حرفه اي به منظور

 مي شود .

آزمونگرخارجي فردي است  داراي صالحيت علمي ، فني و تجربي كه از بخش هاي مختلف آزمونگرخارجی: 

ارزشيابي آزمون عملي سنجش و آموزش و پرورش و غيره براي  ، دانشگاهها، صاحبان مشاغل، اتحاديه ها و صنوف

 متقاضيان دريافت گواهينامه مهارت انتخاب مي شود .

  مي گردد ءاعطا فردبه  مطابق ضوابط و مقررات مدركي است كه پس از قبولي متقاضي گواهینامه مهارت: 

 .درج شده مي باشداستاندارد  كدفرد بر اساس  فني و تخصصي و بيانگر صالحيت 

يکي از روش هاي سنجش واقعي است كه درآن ازكارآموز خواسته مي شود تا با انجام يک سنجش عملکردی:

به عبارتي آزمون هاي عملکردي  خود را نشان دهد. و نگرش فعاليت يا توليد يک فرآورده )محصول( دانش ومهارت

 .شيوه هاي اجرايي ونيز مهارت در توليد فراورده ها  ز فرايند هاومهارت در استفاده ا-با مهارت سروكاردارند

ازمنابع موجود از قبيل تجهيزات  كه به صورت برنامه ريزي شده و منظم با استفاده فعاليت هايي مجموعه پروژه:

وغيره در يک محدوده زماني معين  براي نيل به يک هدف  مشخص  انجام مي پذيرد پروژه مي  ومواد مصرفي ،

 گويند. 

ها وپيشرفت خود نمونه هايي از كارهايي را كه در طول  در اين روش يادگيرنده براي نشان دادن تواناييكارپوشه :

كارپوشه مجموعه اي از فعاليت به عبارتي  يک مدت معين )دوره هاي آموزشي(انجام داده براي ارزشيابي ارائه دهد.

است كه كوشش، پيشرفت و موفقيت تحصيلي او را در يک زمينه خاص نشان مي دهد. چون  فراگيرهاي يک 

محتواي كارپوشه داراي اجزاي مربوط به هم مي باشد و در طول يک دوره زماني انجام گرفته، مي تواند چگونگي 
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كارپوشه حاوي منتخبي از  را به نمايش بگذارد. آموزشيپيشرفت يادگيرنده در طول دوره 

تجزيه و  ،پوشه كار هدف از .يک مدت معين انجام داده است نه تمامي كارهاي او درفراگير  كارهايي است كه 

 است. و كمک به آن فراگير تحليل فرايند يادگيري

انواع كلي اجزاي كارپوشه عبارتند از :  كارعملي، عرضه مطلب در كالس، گزارش كار تحقيق، ذكر كاربردي از  

 ارزيابي-مطالب آموخته شده و خود

 انواع آزمون های عملکردی:

كاربست دانش و مهارت در موقعيت هاي عملي يا شبيه بر در اين آزمون عمدتاً آزمون كتبی عملکردی: -1

)مثال:تهيه  طرح يک مدار برقي يا طرح يک لباس موقعيت هاي عملي تاكيد مي شود. سازي شده با

 توسط كارآموز(

براي سنجش توانايي يادگيرنده در تشخيص ويژگي ها،محاسن ،معايب  كه روشي است آزمون شناسایی: -2

تصالي در يک دستگاه مواجه نمودن كارآموز باا :به طور مثال) .بکار مي رود امور مختلف دروموارد استفاده 

 ابزارها ،وسايل وشيوه هاي عملي رفع مشکل را شناسايي كند.( واز او خواسته شود تابرقي 

از يادگيرنده خواسته ميشود تا دريک موقعيت شبيه انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده: -3

واقعي ضروري  سازي شده يا مصنوعي يا خيالي همان اعمالي را انجام دهد كه در موقعيتهاي

)مثالًدرآموزش رانندگي قبل از راندن اتومبيل واقعي او را در يک اتومبيل كه مانند اتومبيل هاي هستند.

 تا اعمال رانندگي را اجرا نمايد.( قرار مي دهند واقعي شبيه سازي شده است

واقعي مورد سنجش از يادگيرنده خواسته مي شود تا اعمالي را انجام دهد كه معرف عملکرد :نمونه كار -4

 دردرس ماشين نويسي ميتوان از كا آموز خواست تا يک نامه را ماشين نمايد.( :به طور مثال ) هستند.

 اصول ارزشیابی 

، بايستي معيارهاي عملکرد فراگير با نسبت به اهداف آموزشي تعيين شده جهت سنجش ميزان دستيابي فراگير

زش به آن پرداخته مي شود )اهداف رفتاري( ، ارزيابي شود كه به سه معيار هاي مورد انتظاري كه در جريان آمو

 دسته تقسيم مي شوند:

 الف(  ارزشیابی مفاهیم  نظری

آزمون هاي مورد نياز براي .كه با فعاليت هاي ذهني و فکري آدمي سر و كار دارند مربوط مي شود  روندهاييبه 

هاي كتبي  با آزمون اين اهداف .آزمون هاي توانايي هاي شناختي هستند ،سنجش هدف هاي حوزه ي شناختي

 هستند .متداول به خوبي قابل سنجش 

اين  سطوح يادگيري در اين حوزه عبارتند از: دانش، درک و فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب و ارزشيابي

ع پروژه، هريک از اين مفاهيم را يک به يک شدن با موضو مي شود كه فراگير با روبرو محققمفاهيم نظري زماني 

 در روند مراحل اجراي تکليف تا رسيدن به هدف انجام مي دهد.
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اهداف ، نشانه هاي تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار  در اين سطح از يادگيري، در جدول 

 آمده است. 1ضمائم شماره 

 ب(  ارزشیابی مهارت های عملی

مي   هستند مربوط   رواني بدني و توام  هايفعاليت  نيازمند كه  اعمال ماهرانه ايو  حركات به  اين حوزه،هداف ا

درک ، شناخت و عاطفه نسبت به آن است. اين   ، مستلزم  حركتي -  انجام يک فعاليت رواني مهارت و شود. 

.  فراگير با انجام مراحل مختلف اجراي يک  هاي كتبي متداول به خوبي قابل سنجش نيستند با آزمون اهداف

پروژه در طول يک دوره آموزشي به سطحي از مهارت مورد نظر دست پيدا مي كند كه با آزمون هاي عملکردي 

 قابل سنجش هستند. به عنوان مثال تکميل كارپوشه با رعايت استانداردهاي مربوط از جمله اين موارد مي باشد. 

 حركتي، به قرار ذيل مي باشد: -ن حوزه با بهره گيري از اهداف حوزه روانيسطوح  يادگيري در اي 
 فرایند اجرای كار و تولید محصول  -1

ابزار و تجهيزات، استفاده صحيح از ابزار، چالش با موضوع پروژه و اجراي صحيح فرايند توليد  ،آماده سازي مواد

 پروژه.
 فعالیت غیركالسی  -2

 برنامه ارائه شده و تنظيم گزارش نهايي بر اساس استانداردهاي تعريف شده.تکميل كارپوشه بر اساس 
 دقت و صحت   -3

 اندازه گيري و اندازه گذاري صحيح و همچنين اجراي دقيق مراحل توليد با توجه به استاندارد تعريف شده.
 كنترل كیفیت  -4

سه آن با شرايط مطلوب و همچنين كيفيت بازرسي ، كنترل فرايند اجراي پروژه ، توليد محصول نهايي و مقاي

 بخشي و بهينه سازي فرايند اجراي پروژه و توليد محصول.

آمده ضمائم  2اهداف ، نشانه هاي تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار  در اين سطح از يادگيري، در جدول شماره 

 است.

 ج(ارزشیابی اخالق حرفه ای

 ي باشد. هر حرفه و شغلدر يک حرفه يا الزامات رفتاري در يک شغل ماخالق حرفه اي، شيوه هاي متداول رفتار 

خاص خود را دارد كه با مشاغل ديگر متفاوت است. به عبارت ديگر تعاريف متفاوتي از اخالق حرفه اي  اخالق

 حرفه اي در حوزه هاي مختلف وجود دارد. 

ق حرفه اي در  آموزش مهارتي، الزم است با توجه به نقش مهارت هاي ارتباطي و رعايت اصول و موازين اخال

 فرايندهاي اخالق حرفه اي در ارزشيابي مورد نظر قرار گيرد.

 عناصر تشکيل دهنده ي اخالق حرفه اي عبارتند از:

اهداف ، نشانه  ايمني و بهداشت، مديريت زمان، رعايت انضباط، كارگروهي، ويژگي هاي شخصيتي، عالقه و انگيزه

 آمده است. ضمائم 3ملکرد مورد انتظار در اين سطح از يادگيري، در جدول شماره هاي تحقق و سطوح ع
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 محور:  پروژه آزمون

به منظور ارزشيابي اهداف پيش بيني شده  ويژه خدمت ويا يک محصول به هر نوع فعاليت مرتبط براي ارزيابي 

اطالق مي  محور مي شود آزمون پروژهدر استانداردهاي مهارت آموزش فني و حرفه اي كه در غالب  پروژه انجام 

اين نوع آزمون كه معموال اساس ارزشيابي مهارت نيروي كار مي باشد  داراي مفهومي بسيار گسترده بوده  .گردد

و از انواع ديگر آزمون ها مانند آزمون كتبي و عملي جامع تر مي باشد، چون در اين نوع آزمون مشابه موقعيت 

اين نوع آزمون مي تواند دربرگيرنده ; يي هاي شغلي داوطلب  مورد سنجش قرار مي گيردواقعي يک شغل همه توانا

آزمون كتبي، عملي، نمونه كار، حل مساله وگزارش كار و غيره باشد. نکته قابل توجه در اين نوع آزمون نسبت به 

 ساير روش هاي آزموني به كارگيري عنصر ابتکار و نوآوري است.

 محوراجرای آزمون پروژه  اهدف

  ي هرشغلعملکرداستاندارد بهبود  

 تطبيق حداكثري مهارت افراد با نيازهاي شغلي 

 هاي فردتعيين آزمون هاي متناسب با هر شغل براي سنجش توانمندي 

 بهبود ارزشيابي مبتني بر شايستگي در هرحرفه 

 تشويق فراگيران به اجراي مستقل كار 

 محورآزمون پروژه خصوصیات  

  جامع تر هستند.  ها ارزشيابي نسبت به ديگر انواع 

  يا گروهي را دارند . فردي امکان اجرا به صورت 

 طيف وسيعي از مهارت ها و دانش مورد سنجش را در بر مي گيرد.  

 هاي آموزشي و سطح توانايي فراگير نسبت به مشخص دهد تا با توجه به سبکبه طراح پروژه اجازه مي

 اقدام نمايد. دشواري مختلف پروژه و سطوحنمودن 

 الزامات پروژه:

 ،بتواند داوطلبان را از  تاجامع بوده و داراي قدرت تميز باشد  و پايا مانند ساير ارزشيابي ها بايد معتبر

 سرعت انجام كار وغيره دسته بندي نمايد. ،نظر دقت عمل

 محور پروژه آزمون از استفاده زایایم

  سواالت و يافتن پاسخ آن تالش كند تجزيه و تحليل دهد تا نسبت به اجازه مي آزمون دهندهبه. 

 برداري كند هچندگانه براي توليد يک محصول بهر حواسفرصت دارد تا از آزمون دهنده. 

  ايجاد انگيزه مي كنددر آزمون دهنده. 

 كندفراهم ميرا  همکاري و مثبت تعامل براي مناسب فرصتگروه  يک در صورت پياده سازي پروژه. 

 مشکل دارند نوشتن و خواندن در است كه افرادي  برايمناسبي  جايگزين.  

 بگذارند اشتراک به ديگران با را خود دستاوردهاي و يادگيريهاي فرصت داوطلبانتا  ددهمي اجازه. 
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  را فراهم مي كند. واقعي شرايط محيط كاربا مشابه ي امکان اجرا 

  محور ارزشیابی پروژه  انواع

چگونگي مفاد  در اين مقوله پروژه ها از نظر زمان اجرا و .گوناگون تقسيم بندي نمودمي توان در ابعاد پروژه ها را 

  .دنآن مورد بحث قرار مي گير

 انواع ارزشیابی بر اساس زمان:

يادگيري فراگير از آموزش نوعي ارزشيابي است كه در پايان دوره آموزشي جهت اطالع از ميزان  : ارزشیابی پایانی

روش مي توان يادگيري هاي متراكم يا مجموع يادگيري كارآموزان را در طول يک  نبه وسيله اي انجام مي شود.

 دوره آموزشي اندازه گيري كرد.

نوعي ارزشيابي است كه در جريان فعاليت هاي آموزشي انجام مي شود. هدف از اجراي اين ارزشیابی تکوینی:

براي تعيين نقاط قوت وضعف يادگيري در حين دوره گاهي يافتن از ميزان ونحوه يادگيري كارآموزان ارزشيابي آ

 ونيز تشخيص مشکالت روش آموزشي در رابطه با اهداف آموزشي است. 

 پایان دورهتشابه  ارزشیابی تکوینی و 

مد شش مرحله ذيل بايستي   باشد پايان دورهتکويني يا آن به صورت كه ارزشيابي  صرف نظر از ايندرهر پروژه 

 قرار گيرد:نظر 
 ايجاد يک مدل مفهومي از برنامه و تعيين نقاط كليدي ارزشيابي  -1

 سواالت ارزشيابي و تعيين اهداف قابل اندازه گيري  توليد -2

 ايجاد يک طرح ارزشيابي -3

 جمع آوري داده ها  -4

 آناليز داده ها  -5

 فراهم نمودن اطالعات  -6

 موردسنجش مفاداز نظرچگونگی اندازه گیری  هاروژهپ

 :نوع تقسيم مي شوند به دو مورد سنجشپروژه ها از نظر چگونگي اندازه گيري مفاد 

 كمی : -

گيري گفته مي شود كه نتيجه پروژه با ابزارهاي گوناگون از نظر كمي قابل اندازه ييپروژه هاي كمي به پروژه ها

دهي آسان بوده و معموال آزمونگران مختلف با توجه به دستورالعمل ارزشيابي ها نمره باشد در  اين نوع پروژه

هاي مختلف تقسيم هر پروژه عملي كمي ممکن است به بخش .به راحتي نسبت به ارزيابي آن اقدام مي كنند

   .ودش100بايد به ترتيبي باشد كه مجموع نمرات بخش هاي مختلف  هادر اين نوع پروژه  روش نمره دهي .گردد

 :كیفی  -
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باشد اندازگيري نميه با ابزارهاي كمي قابلكشود ي گفته مييهاپروژه هاي كيفي به پروژه

در اين نوع پروژه ها آزمونگر به تناسب ميزان  .وآزمونگران بايد معيارهاي كيفي را به معيارهاي كمي تبديل نمايند

 پيدا مي كند. به يک قضاوت ارزشي دستعملکرد فراگير در انجام پروژه ها 

 حوزه عملکردی اجرای آزمون پروژه محور 

در  پايان دوره تکويني و ايور در دو بخش آزمون پروژههاي پروژه محآزموناجراي  ( فرايند2نمودار شکل )

:را نشان مي دهد آموزش ها
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فرآيند  محوراجراي سنجش پروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (2شکل شماره)

 آزمون هاي تکويني آزمون هاي پايان دوره

كميته طراحي محتوي پروژه با مشاركت مربيان و كارشناسان حرفه مربوطه و تشکيل 

 متخصصان بازار اشتغال)توسط اداره سنجش و ارزشابي استان(

هاي مورد نياز و شرح فني پروژه تعيين تهيه پروژه جهت اجراء)تبيين صورت مساله، مهارت 

انجام كار عملي، عيب  محدوده زماني و مکاني اجرا به ترتيب و توالي انجام پروژه نحوه

زين در صورت گگذاري و عيب يابي، تعيين تجهيزات و ابزار آالت مورد نياز، تعيين مواد جاي

(عدم دسترسي به مواد پيش بيني شده  

ارزشيابي)كنترل چگونگي عملکرد، روش استفاده درست از ابزار و تجهيزات كنترل تهيه فرم 

اندازه هاي مورد نظر مطابق نقشه رعايت زمان پيش بيني شده در ميزان تحقق اهداف 

 پروژه(

از حرفه های جدول پیوست)ب(  محوربرنامه ریزی برای اجرای آموزش پروژه 

 توسط مرکز آموزشی

تعريف پروژه عملي براي هر كارآموز با توجه به اهداف آموزشي توسط مربي و مركز 

ي پروژه محصوالت آموزشي)شامل خالصه پروژه، پرسش هاي روشن كننده مسير اجرا

جدول زماني و مراحل مهم در پروژه شخصي سازي، تيين چگونگي ارائه توسط كارآموز، 

تعيين معيار هاي سنجش تئوري و عملي، چارچوب زماني روزانه انجام پروژه، جدول زماني 

(و فرم هاي ارزشيابي و مراحل نمر ه دهي  

 اعالم شروع پروژه به اداره سنجش و ارزشيابي استان توسط واحد آموزشي

با رعایت قوانین ومقررات  ثبت و نگهداری مستندات  

ارسال گزارش و مستندات ارزشيابي از 

پروژه به اداره سنجش و ارزشيابي 

 استان توسط مركز مجري ارزشيابي

ارزشيابي از پروژه مستند سازي و گزارش دهي توسط آزمونگران خارجي و ناظرين)تکميل 

(فرم هاي ارزشيابي  

جراي پروژه توسط داوطلبا  

 کنترل نهایی و صدور گواهینامه برای قبول شدگان و تنظیم گزارش های الزم

 تکميل چک ليست ارزشيابي نگرشي

آزمونگران  توسط دهنده براي آزمون 

 آموزش

 

 قبول

نظارت برفرآيند اجراي پروژه، تهيه چک ليست هاي تعيين ناظر داخلي به منظور 

(داخلي)توسط اداره سنجش و ارزشيابي استان  

ند اجراي پروژه ايآموزشي و مستندسازي، نظارت برفرِارزشيابي پروژه  توسط مربيان مركز 

 توسط ناظر داخلي

ارسال چک ليست 

سنجش معيارهاي 

نگرشي توسط مربي 

هدر طي دور  

 قبول

 سنجش آزمونگر

قبول شدگان و تنظیم گزارش های الزمکنترل نهایی و صدور گواهینامه برای   

 ثبت و نگهداری مستندات  با رعایت قوانین ومقررات

 قبولی در کلیه مراحل فوق

سنجش کتبی 

 پایانی

 قبول

 قبول

 خیر

 خیر

 بله

 خیر

 خیر
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 پایانی(ارزشیابی  )محور پروژه های آزمون  در مراحل طراحی و تدوین پروژه

 ذيلبندهاي و مفاد  محور اصول تدوين پروژه ها از پروژه هاي مستندسازي آزمون به منظورسهولت در اجرا و

 تشکيل شده است: 

شغل ، كد استاندارد ، تاريخ تدوين پروژه و مدت اجراي  بر روي جلد دفتر چه عنوان حرفه/صفحه جلد دفترچه: 

 (.1-فرم الف پروژه قيد مي گردد)

فهرستي از محتويات دفترچه است كه براي كنترل مفاد آن دفترچه مفيد است)فرم  فهرست محتوی پروژه:

 (.2-الف

ليست افرادي كه  در مراحل تدوين پروژه نقش داشته اند در اين جدول ثبت مي شود.  فهرست تهیه كنندگان:

به منظور ارتقاي سطح كيفي و كمي پروژه هاي طراحي شده حداقل يک فرد ترجيحا غير دولتي؛ مرتبط با 

  ر نمايد.استاندارد )حتي االمکان از صنف(  در تدوين پروژه حضور يا در خصوص كليات اجراي پروژه اظهار نظ

به منظور آشنايي ابتدايي و كلي از محتواي داخلي فرايند انجام پروژه، جدول وضعيت :وضعیت كلی ارزشیابی

 كلي ارزشيابي طراحي شده كه شامل موارد ذيل مي باشد:

 هدف از انجام ارزشيابي مي تواند براي اعطاي گواهينامه شغل يا اعطاي گواهينامه شايستگيهدف از ارزشیابی : 

 باشد.

) افرادي كه  مهارت آموخته داوطلبين-(1زير تقسيم مي شوند:  : ارزيابي شونده به سه دسته ارزیابی شونده

با داوطلباني كه  -(3آموزش( وطي دوره ) بدون آزادداوطلبين -(2داخل سازمان هستند( در تحت تاثير آموزش 

 تقسيم مي شوند. ،رفه هاي محدود و مشخصتوجه به تفاهم نامه هاي موردي در طول سال براي يکسري از ح

آزمونگر از سه بخش قابل تامين مي باشد. بخش اول از داخل سازمان و  مربي همان  ارزیابی كننده )آزمونگر(:

كارگاه . بخش دوم  از داخل سازمان و مربي ساير كارگاه هاي آموزشي و بخش سوم از اصناف ويا صاحبان مشاغل 

 نمود. مي توان آزمونگر تامين

در پايان ب(. در حين دوره آموزشي يا تکويني  و الف(.  دو زمانبر حسب زمان ارزشيابي به :  زمان ارزشیابی

 م بندي مي شود.يدوره آموزشي يا پاياني تقس

 در ارزشيابي داوطلبين دو نوع بارم الف( كمي  ب( كيفي وجود دارد.بارم ارزشیابی: 

پروژه يک يا چند ابزار ارزشيابي مورد ايند انجام فرنمرات در  به منظور جمع آوري و ثبت ابزارهای ارزشیابی: 

 نياز مي باشد كه با توجه به نوع استاندارد و شرايط آموزش از ابزارهاي ذيل استفاده مي شود.

ز(.    گزارش و(.      كارپوشهه(.        مصاحبه د(.             مشاهدهج(.         پروژه  ب(.        الف(. كتبی

          فهرست وارسیل(.       پژوهش موردیک(.          سنجش عملکردی
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به منظور رعايت بودجه بندي مهارتي و تهيه و توليد پروژه هاي مطلوب طراحان مي مشخصات استاندارد: 

موزش عملي مطلع باشند. بدين بايست از شايستگي هاي موجود در استاندارد آموزشي و همچنين ميزان ساعت آ

 ترتيب مي توان پروژه هاي متنوع و متفاوتي را توليد نمود.

پروژه اهداف ،كاربردپروژه  صورت در اين قسمت هر گونه توضيح در تبيينتوضیح مختصر در خصوص پروژه:   

  نچه كه كار آموز بايد و يا نبايد انجام دهد ذكر مي گردد .آو دورنمايي از 

به پروژه هاي اطالق مي گردد كه طراح از كارآموز فعاليتي را مي سنجد كه كارآموز مي : محصول پروژهاهداف 

بدين ترتيب در پايان فرايند  رعايت نمايد. )فراورده( حصولمبايست توالي و ترتيب فرايند آزمون را به منظور توليد 

 آزمون محصولي قابل ارزش توليد مي گردد.

ي گفته مي شود كه كارآموز م و يا پروژه هايي به مجموعه فعاليتها يا سواالت آزمونياهداف پروژه فرایندی: 

آزمون اقدام به انجام فعاليت نموده وهر يک از اين قل و جداگانه از كل فرايند بايست در هر مرحله به صورت مست

 شد.فعاليتها داراي يک امتياز  مستقل از بارم ارزشيابي مي با

 دانش طبقه سنجش براي  ي است كه به طور معموليآزمون ها عملکردی(: –ارزشیابی تئوری)سنجش كتبی 

به منظور آگاهي الزم آزمونگران از حداقل سطح دانشي كه .رود مي كار به شناختي حيطه فهم و درک گاهي و

كه البته داشته باشند اين سنجش اجرا مي گردد  (كار با دستگاهورود به مرحله عملي )الزم است داوطلبين قبل از 

 هاي متفاوت)چهارگزينه اي و گزارشي و يا تشريحي ( شکل به تواند با نظر طراحان پروژه مي  اين آزمون ها

 شود.  اجرا

كه  ( گفته مي شود case study) و يا به مجموعه دستورالعمل ها، نقشه يا تصاويراستاندارديكار:  های نقشه

 ازادراک  براساسكارآموز مي بايست شده است و طراحان پروژه  به منظور ارزيابي كارآموزان انتخاب و ترسيم 

 نمايد. آن را ، در بهترين زمان الزم توسط تجهيزات پيش بيني شده  پياده سازي موارد فوقكليات و مفهوم 

 نکات قابل توجه طراحان:

  و مشخص و حتي االمکان مختصر باشد.دستورالعمل ها )سواالت( بايد شفاف 

  درصد مهارت موجود  80تعداد سواالت با توجه به بودجه بندي شايستگي )استاندارد( مي بايست حداقل

 در فرايند آموزش را پوشش دهد.

 .در طراحي خود نبايد پيچيدگي و توالي زياد وجود داشته ياشد 

 ف و مشخص و حتي االمکان تفکيک شده باشد. در صورت وجود نقشه يا تصوير مي بايست  تصاوير شفا 

 در ترسيم نقشه رعايت موارد استانداردiso .الزامي مي باشد 

 .در صورت نياز جداول تکميلي براي نقشه منظور گردد 

  انحراف از اندازه مجاز مشخص گردد.مقدار مجاز 

 ست كرد.ميتوان نقشه ها را در محيطهاي نرم افزاري خاص طراحي و در اين دفترچه پيو 

 .درصورتيکه تعداد نقشه ها زياد است مي بايست در صفحات مختلف نقشه را رسم كرد 
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 .طراحان پروژه مي بايست اين كاربرگ را تکميل نمايند 

 دستورالعمل اجرای پروژه )مراحل كاری(:

شايستگي يا توانايي هاي موجود  عناوين منظور از مراحل كاري يعني مجموعه فعاليتهايي است كه فرد بر اساس

كار ( مبادرت نمايد. هر شايستگي يا توانايي مي تواند از چند مرحله  /وظايفدر استاندارد  مي بايست به انجام )

 كاري و نيز هر مرحله كاري مي تواند از دو يا چند زير فعاليت يا كارتشکيل شود. 

تاندارد شغل / شايستگي توسط مراحل كاري قابل توصيف خروجي هاي اصلي شايستگي يا توانايي  موجود در اس

مي باشد از قبيل جوشکاري ، سوهانکاري، نصب و تعويض قططعه كار، تعمير و نگهداري، رفع عيب و تراشکاري و 

 ... 

 به طور مثال: 

ري، سوهان . اره كا1موجود در استاندارد فلزكاري باشد مراحل كاري آن مي تواند  شايستگيدر صورتيکه عنوان  

. شابركاري و سمباده كاري 5. حديده كاري 4. قالويزكاري 3. سوراخ كاري، خزينه كاري   2كاري،گونياكاري 

 باشد.

در اين بخش  طراحان پروژه مي بايست تمامي ريز فعاليت ها يا كارهايي را كه فرد بر اساس پروژه مي بايد اجرا 

خواسته هاي بازار كار از  برگيرندهنمايند را به تفکيک در ستون ريز فعاليت مشخص نمايند. اين قسمت در اصل 

ري است. به اين ترتيب آزمون شونده مي بايست توانمنديهاي فرد  را نشان مي دهد و قابل سنجش و ارزش گزا

قادر باشد در تشخيص، انتخاب وسايل و ابزارآالت  به همراه بکارگيري صحيح با رعايت تمامي نکات ايمني را 

 رعايت نمايد.

به منظور اجراي صحيح يک فرايند،  اجراي فرايند پروژه مي باشد. صحيح ترتيب و تواليرعايت از نکات قابل توجه 

 باشد. آنرد متقاضي مي بايست در طول  زمان استاندارد قادر به اجراي ف

و  و  مراحل انجام كار موردنياز هاي مسأله،كاربردپروژه، مهارت صورت در اين قسمت هر گونه توضيح در تبيين

 ديگر توضيحات ضروري آورده مي شود.

 لیست تجهیزات  و ابزارآالت  )به ازای هر شركت كننده(

  .ابزارآالت مورد نياز جهت اجراي پروژه مشخص مي شودبخش فهرست و مشخصات فني تجهيزات و در اين 

جهت و قيمت واحد آن در اين بخش فهرست مشخصات ملزومات و مواد اوليه مصرفي لیست مواد مصرفی : 

 انجام پروژه مشخص مي شود.

 :موارد قابل توجه

سبه شود اگر امکان استفاده از يک وسيله براي چند نفر وجود نفر محا مصرفي و ابزارآالت  به ازاء هر  مواد .1

 نفر ، يک چاپگر نياز است. 5دارد در قسمت توضيحات قيد گردد مثال چاپگر كه به ازاي هر 

آزمون دهنده نياز دارد نيز  ،در صورت لزوم  وسايل يا تجهيزاتي را كه آزمونگر جهت سنجش و ارزشيابي .2

 .طراحان پروژه  تعيين گردنددر جدولي بصورت مجزا توسط 
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و ابزار: بر اساس فهرست ابزار و تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز آزمون ، مواد برگه استاندارد تجهيزات  .3

 بر اساس فعاليت هاي پروژه با ذكر مشخصات فني و كاربري استاندارد تعيين مي شود. 

از زمان و سهولت در اجراي تمامي فرايندهاي آزمون،  بهينه پروژه مي بايست  به جهت استفادهطراحان  .4

 نحوه چيدمان تجهيزات را در صورت لزوم شرح دهند.

مواد   قيمت تمام شدهبه منظور برنامه ريزي جهت تامين مواد مصرفي الزم  براي هر داوطلب مي بايست  .5

 مصرفي را در زمان طراحي پروژه تعيين نمايند.

 :وژهبارم بندی بخش های مختلف پر

كه در نهايت منجربه دريافت گواهينامه  بر اساس  استاندارد آموزشبا توجه به اهميت و ضرورت آزمون پاياني

 پروژه محورتوسط كارآموزان ميشود، نحوه ارزيابي از پروژه هاي تدوين شده توسط طراحان در آزمون هاي  مهارت

تدوين در نقش بسيار مهمي در كسب نمره  قبولي نهايي براي  آزمون شوندگان دارد. از اين رو طراحان مي بايست 

. هر پروژه در تدوين پروژه ها تمامي عناوين شايستگي ها مد نظر قرار گيرددقت الزم را داشته و  پايانيپروژه هاي 

 دو بخش كمي و كيفي تشکيل مي شود. پيشنهادي با توجه به نوع رشته و ماهيت پروژه در از

طراحي شده است كه طراحان مي بايست اين  "ب"و "الف"به منظور جمع بندي نمرات كمي و كيفي دو جدول 

نمرات كمي و كيفي جمع بندي  "ج "دو جدول را جهت ارزيابي هر داوطلب مشخص نمايند. در نهايت در جدول 

  مي شوند.

 ارزشیابی    نهایی فرم های  -

تکميل فرم هاي ارزشيابي يکي از مراحل مهم جهت مستندسازي فرايند است كه بايستي توسط ارزشيابي كننده 

 صورت پذيرد

 پایانی: محور امتیاز بخش های مختلف آزمون وشرایط قبولی درآزمون پروژه-

 امتيازات آزمون پروژه اي سه بخش زير تشکيل شده است:

 امتیاز بخش كمی -

قابل استخراج مي باشد . طراحان پروژه مي بايست نمره اين بخش را از بخش "الف "ازجدول  امتياز اين بخش

 مراحل كاري استخراج مي نمايند. 

شده  تعيينزمان اجراي هر فعاليت در روند اجراي پروژه بسيار مهم مي باشد. در صورتي كه  داوطلب در زمان 

به نسبت كار انجام الزم را دريافت خواهدكرد و در غير اين صورت بمرحله كاري  را به انجام برساند نمره بتواند 

 از بارم )مرحله كاري( به يک ميزان  نمره كسر خواهد شد. شده

 فیكیّامتیاز  -

قابل استخراج بوده و طراحان پروژه مي بايست نمره اين بخش را از جدول مراحل  "ب "امتياز اين بخش ازجدول 

 كاري استخراج مي كنند.

  امتیاز معیار های نگرشی-
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و در قالب چک  ارزشيابي فراينددر طي  آزمونگر. امتيازات اين بخش توسط مي باشدنمره  5كل نمره اين قسمت 

در پوشه آزموني داوطلب از اجراي آزمون  بعدمي شود و چک ليست تکميل شده  در نظر گرفته ليست مربوطه

(  1 – 0.75 – 0.5 – 0.25 – 0نگهداري شود . طيف ارزش گزاري در اين چک ليست از بارم صفر تا يک )بارم 

 خواهد بود.

 شرط قبولی:-

 نمره مي باشد.  100از   70شرط قبولي نهايي هر داوطلب بر اساس ضوابط و مقررات سازمان كسب حداقل نمره 

 :محور پروژه آزمون راینظارت بر فرایند اج

ي گيرد .نتيجه نظارت طي گزارشي صورت مداخل يا خارجي سازماني نظارت بر فرايند اجراي ارزشيابي توسط ناظر 

  شود. طبق ضوابط مربوطه مستندسازي انجامتا ضمن رسيدگي به اداره سنجش استان اعالم 

 گواهینامه

پروژه و تکميل الزامات آزمون مراحل  ايموفقيت آميزتمام اجزبعد از اجراي  ادارات سنجش و ارزشيابي استان ها

د. نرا اعطا مي كنمهارت داخلي گواهينامه  توسط آزمونگر خارجي و آزمون توسط آزمونگر  عمليآزمون هاي 

 .الزم را دارا مي باشدمهارت هاي حرفه اي اساسي،دانش و نگرش  آنگواهينامه اشاره مي كند كه دارنده 

مانند اي اجرا شده است هها به صورت پروژهارزشيابي آنگواهينامه هاي مهارتي حرفه هايي كه صدورچارچوب -

 مي باشد سازمانگواهينامه ساير روش هاي ارزشيابي مورد قبول 

 نظارت و اجرا -

اجراي كليه مراحل فرآيند  هده ستاد ارزشيابي استان مي باشد.عهبر كل فرآيند اين شيوه نامه بعاليه نظارت  

ارزشيابي استان بوده و قابل واگذاري به مراكز آموزشي يا نهادهاي آموزشي نمي  اداره سنجش و آزمون بر عهده 

 باشد.

 مستند سازی و گزارش دهی

 مستند سازي يک مرحله مهم در ارزشيابي پروژه مي باشد. ارزشيابي از پروژه اجرا شده توسط دونفر آزمونگر واجد

شرايط مندرج در دستورالعمل هاي دفتر سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي و با نظارت ناظر اعزامي صورت 

 هاي مربوطه ثبت مي گردد.   گرفته و نمرات اكتسابي توسط هر داوطلب در چک ليست ها و فرم

كه بتوان تعيين  هايي استفاده مي شوداي ازچک ليستبه منظور بررسي عملکرد داوطلب در يک آزمون پروژه 

ليست بايد  هاي مورد نظر مي باشد يا خير؟ لذا يک چکنمود آيا عملکرد و يا محصول كار داوطلب داراي ويژگي

 هاي ذيل باشد: داراي ويژگي

 هر ماده چک ليست بايد بيانگر موضوع مورد ارزشيابي باشد. -1 

 ايد.هر ماده چک ليست بايد بر يک ويژگي  مورد سنجش تاكيد نم -2

 اعمال و رفتارها به ترتيب وقوع مرتب شوند.   -3

 كل مفاد چک ليست به گونه اي باشد كه بتواند مهارت هاي مورد نظر در استاندارد را مورد سنجش قرار دهد. -4
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 اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار  در سطح یادگیری مفاهیم نظری - 1جدول شماره 

 امتیاز سطوح عملکرد نشانه تحقق اهداف عنوان

ی
ظر

م ن
هی

فا
م

 

دستيابي به سطح 

 يادگيري 

 دانش

 بازشناسي  ياد آوري ، بازخواني و

 ها آموخته 

 4  ،مشخص مي كند و تعريف مي كند ،مفاهيم نظري را  با تسلط و زبان ساده به طور كامل نام گذاري مي كند خيلي خوب

 3 مشخص مي كند و تعريف مي كند. ،به طور كامل نام گذاري مي كند ،مفاهيم نظري را با ادبيات استاندارد آموزشي خوب

 2 مشخص مي كند و تعريف مي كند. ،نام گذاري مي كند ، اغلب مفاهيم نظري را با ادبيات استاندارد آموزشي قابل قبول

 1 مشخص مي كند و تعريف مي كند. ،گذاري مي كندنام  مفاهيم نظري را در ادبيات استاندارد آموزشي ،با راهنمايي مربي نيازمند آموزش

دستيابي به سطح 

 يادگيري 

 درک و فهم

 درک وفهم و يا تفسير مطالب،

 قواعد، قوانين و اصول  توضيح

 4 خالصه مي كند و مثال مي زند.  ،كليه مفاهيم نظري موضوع مورد آموزش را  به طور كامل درک مي كند خيلي خوب

 3 خالصه مي كند و مثال مي زند. ،نظري موضوع مورد آموزش را  درک مي كند اغلب مفاهيم خوب

 2 خالصه مي كند و مثال مي زند. ،برخي از مفاهيم نظري موضوع مورد آموزش را  درک مي كند قابل قبول

 1 خالصه مي كند و مثال مي زند. ،درک مي كند مفاهيم نظري را در ادبيات استاندارد آموزشي ،با راهنمايي مربي نيازمند آموزش

دستيابي به سطح 

 يادگيري 

 كاربرد

توانايي استفاده از امور انتزاعي ، 

قواعد ، و قوانين ، اصول ؛ انديشه 

ها و روش ها در موقعيت هاي 

 عيني و عملي

 4 كار بگيرد.در هر مرحله از آموزش مي تواند اصول و روش ها را در موقعيت هاي عيني و عملي به  خيلي خوب

 3 در اغب موارد مي تواند اصول و روش ها را در موقعيت هاي عيني و عملي به كار بگيرد. خوب

 2 در برخي موارد  مي تواند اصول و روش ها را در موقعيت هاي عيني و عملي به كار بگيرد. قابل قبول

 1 را در موقعيت هاي عيني و عملي به كار بگيرد. با راهنمايي مربي مي تواند اصول و روش ها نيازمند آموزش

دستيابي به سطح 

 يادگيري 

 تجزيه و تحليل

توانايي شکستن مواد يا مطالب 

به عناصر تشکيل دهنده و 

 توصيف روابط ميان آن ها

 4 نمايد. مي تواند كليه موضوعات درسي را به عناصر تشکيل دهنده اش خرد كند و روابط بين آنها را توصيف خيلي خوب

 3 مي تواند اغلب موضوعات درسي را به عناصر تشکيل دهنده اش خرد كند و روابط بين آنها را توصيف نمايد. خوب

 2 مي تواند برخي  موضوعات درسي را به عناصر تشکيل دهنده اش خرد كند و روابط بين آنها را توصيف نمايد. قابل قبول

 1 مربي مي تواند موضوعات درسي را به عناصر تشکيل دهنده اش خرد كند و روابط بين آنها را توصيف نمايد. با راهنمايي نيازمند آموزش

دستيابي به سطح 

 يادگيري 

 تركيب

توانايي قرار دادن عناصر يا اجزا 

 در يک الگو يا ساختار نو

 4 كند. مي تواند كليه عناصر يا اجزاي آموزش را در يک ساختار جديد ارائه خيلي خوب

 3 مي تواند اغلب عناصر يا اجزاي آموزش را در يک ساختار جديد ارائه كند. خوب

 2 مي تواند برخي از عناصر يا اجزاي آموزش را در يک ساختار جديد ارائه كند. قابل قبول

 1 ارائه كند. با راهنمايي مربي مي تواند عناصر يا اجزاي آموزش را در يک ساختار جديد نيازمند آموزش

دستيابي به سطح 

 يادگيري

 ارزشيابي

توانايي قضاوت يا داوري كمي و 

با استفاده  كيفي درباره ي امور ، 

 از مالک هاي معين

 4 قضاوت درستي درباره امور داشته باشد. ،در همه حاالت قادر است با استفاده از  مالک هاي مشخص خيلي خوب

 3 قضاوت درستي درباره امور داشته باشد. ،استفاده از  مالک هاي مشخصدر اغلب  قادر است با  خوب

 2 قضاوت درستي درباره امور داشته باشد. ،در برخي حاالت قادر است با استفاده از  مالک هاي مشخص قابل قبول

 1 قضاوت درستي درباره امور داشته باشد. ،مي تواند  با استفاده از  مالک هاي مشخص ،با راهنمايي مربي  نيازمند آموزش
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 اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار در سطح یادگیری مهارت های عملی - 2جدول شماره 
 امتیاز سطوح عملکرد نشانه تحقق اهداف عنوان

ول
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ی ك
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د 
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ف

 

ابزار و  ،آماده سازي مواد

 تجهيزات

ابزار و  ،آماده سازي مواد ،انتخاب

تجهيزات مورد نياز براي اجراي 

 پروژه توليد انتخابي

 4 ابزار و تجهيزات را با توجه به ايده هاي تازه انتخاب مي كند. ،مواد خيلي خوب

 3 ابزار و تجهيزات مورد نياز را به درستي انتخاب مي كند. ،مواد خوب

 2 موارد ابزار و تجهيزات را به درستي انتخاب مي كند. ،در اغلب موارد قابل قبول

 1 موارد ابزار و تجهيزات را انتخاب مي كند. ،با راهنمايي مربي نيازمند آموزش

 استفاده صحيح از ابزار

بکارگيري هريک از ابزار ها در 

شرايط مناسب و صحيح در هر 

 مرحله از اجراي كار

 4 ابزار مناسب را انتخاب كرده و به صورت صحيح از آن استفاده مي كند. ،در هر مرحله  از كار خيلي خوب

 3 ابزار مناسب را انتخاب كرده و به صورت صحيح از آن استفاده مي كند. ،در اغلب موارد  خوب

 2 ابزار مناسب را انتخاب كرده و به صورت صحيح از آن استفاده مي كند. ،در برخي موارد  قابل قبول

 1 ابزار مناسب را انتخاب كرده و به صورت صحيح از آن استفاده مي كند. ،با راهنمايي مربي  نيازمند آموزش

 چالش با موضوع پروژه
ارائه طرح هاي جديد در ارتباط 

 با پروژه انتخابي

 4 مي دهد.  در مورد آن مسائل جديد طرح مي كند و براي آن راه حل ارائه  ،پروژه را به صورت دقيق بررسي مي كند خيلي خوب

 3 مي دهد.      در مورد آن يک مسئله طرح مي كند و براي آن راه حل ارائه ،پروژه را به صورت دقيق بررسي مي كند خوب

 2 و در مورد آن سواالت متعدد طرح و برای یافتن پاسخ آن جستجو می کند. پروژه را بررسي مي كند قابل قبول

 1 با راهنمايي مربي پروژه را بررسي مي كند و در مورد آن سواالت متعدد طرح و براي يافتن پاسخ آن جستجو مي كند. نيازمند آموزش

اجراي صحيح فرايند 

 توليد پروژه

اجراي مراحل تعريف شده در 

توليد با رويکرد پژوهش فرايند 

 محور

 4 مراحل توليد را بررسي و فرايند توليد را به طور صحيح اجرا مي كند خيلي خوب

 3 در اغلب موارد مراحل توليد را بررسي و فرايند توليد را به طور صحيح اجرا مي كند خوب

 2 به طور صحيح اجرا مي كنددر برخي موارد مراحل توليد را بررسي و فرايند توليد را  قابل قبول

 1 مراحل توليد را بررسي و فرايند توليد را به طور صحيح اجرا مي كند ،با راهنمايي مربي نيازمند آموزش

ی
الس

رك
غی

ت 
الی

فع
 

تکميل كارپوشه بر اساس 

 برنامه ارائه شده

كامل كردن كارپوشه و ارائه آن 

 در زمان مقرر

 4 درصد از اطالعات مرتبط با پروژه توليد را در كارپوشه كامل كرده است.  100 خيلي خوب

 3 درصد از اطالعات مرتبط با پروژه توليد را در كارپوشه كامل كرده است.  80 خوب

 2 درصد از اطالعات مرتبط با پروژه توليد را در كارپوشه كامل كرده است.  70تا  60 قابل قبول

 1 درصد از اطالعات مرتبط با پروژه توليد را در كارپوشه كامل كرده است. 60كمتر از   آموزش نيازمند

تنظيم گزارش نهايي بر 

اساس استانداردهاي 

 تعريف شده 

تهيه و ارائه گزارش كار نهايي 

 پروژه توليد انتخابي

 4 كامل و بدون نقص است. ،گزارش كار ارائه شده  خيلي خوب

 3 درصد كامل  است. 80به اندازه   ،گزارش كار ارائه شده  خوب

 2 درصد كامل است. 60به اندازه  ،گزارش كار ارائه شده  قابل قبول

 درصد گزارش كار را انجام داده است. 60كمتر از   نيازمند آموزش
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اندازه گيري و اندازه 

 گذاري صحيح

اجراي صحيح اندازه گذاري و 

اندازه گيري مانند )بريدن 

سانتي متر و  20سيمي به طول 

 –روكش برداري دو سر آن 

 ترسيم نقشه كار(

 4 اندازه گيري و اندازه گذاري مي كند  ،كميت ها را به طور دقيق و صحيح  خيلي خوب

 3 اندازه گيري و اندازه گذاري مي كند ،در اغلب موارد كميت ها را به طور دقيق و صحيح  خوب

 2 اندازه گيري و اندازه گذاري مي كند ،در برخي موارد كميت ها را به طور دقيق و صحيح  قابل قبول

 1 اندازه گيري و اندازه گذاري مي كند ،با راهنمايي مربي كميت ها را به طور دقيق و صحيح  نيازمند آموزش

اجراي دقيق مراحل 

توليد با توجه به 

 استاندارد تعريف شده

رعايت و اجراي استانداردهاي 

تعريف شده در فرايند پروژه 

توليد مانند )بريدن دايره اي با 

ميلي متر با لبه هاي  30قطر 

 صاف(

 4 به صورت كامل رعايت مي كند. ،استانداردهاي تعريف شده براي پروژه توليد انتخابي را به طور مستقل  خيلي خوب

 3 به صورت كامل رعايت مي كند. ،در اغلب موارد استانداردهاي تعريف شده براي پروژه توليد انتخابي را به طور مستقل  خوب

 2 به صورت كامل رعايت مي كند. ،در برخي موارد استانداردهاي تعريف شده براي پروژه توليد انتخابي را به طور مستقل  قابل قبول

به صورت كامل رعايت مي  ،با راهنمايي مربي استانداردهاي تعريف شده براي پروژه توليد انتخابي را به طور مستقل  آموزشنيازمند 

 كند.
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بازرسي و كنترل فرايند 

اجراي پروژه و توليد 

محصول نهايي و مقايسه 

 آن با شرايط مطلوب 

توانايي بازرسي و كنترل اجراي 

فرايند پروژه توليد و توليد 

محصول نمايي و مقايسه آن با 

 حالت مطلوب 

 4 فرايند اجراي پروژه و توليد محصول را بررسي و كنترل و آن را با شرايط مطلوب مقايسه مي كند. خيلي خوب

 3 را با نمونه استاندارد مقايسه مي كند. فرايند اجراي پروژه و توليد محصول را بررسي و كنترل و آن خوب

 2 فرايند اجراي پروژه و توليد محصول را بررسي و با شرايط مطلوب كنترل مي كند. قابل قبول

 1 فرايند اجراي پروژه و توليد محصول را بررسي و با شرايط مطلوب كنترل مي كند. ،با راهنمايي آموزگار  نيازمند آموزش

كيفيت بخشي و بهينه 

سازي فرايند اجراي 

 پروژه و توليد محصول 

ارائه طرح هاي جديد و نو در 

راستاي بهينه سازي فرايند اجرا 

 و توليد محصول

 4 همزمان با اجراي فرايند راهکارهاي مختلفي را جهت بهبود فرايند و كيفيت محصول ارائه مي دهد. خيلي خوب

 3 راهکارهاي مختلفي را جهت بهبود فرايند اجرا و كيفيت محصول ارائه مي دهد.پس از اتمام كار   خوب

 2 در ارتباط با فرايند اجرا و توليد محصول روحيه خالقي دارد ولي ندرتا ابراز مي كند. قابل قبول

 1 دارد.با تسلط به اجراي كار مي پردازد و براي بهينه سازي به راهنمايي نياز  نيازمند آموزش
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 اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد مورد انتظار در سطح اخالق حرفه ای - 3جدول شماره 
 امتیاز سطوح عملکرد نشانه تحقق اهداف عنوان

ت
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ی 
من

 ای

رعايت و اجراي نکات 

ايمني و بهداشتي در 

 فرايند اجراي پروژه توليد 

نهادينه شدن رعايت و اجراي 

ايمني و بهداشتي مانند) نکات 

شستشوي  ،مراقبت از ابزار

 دست بعد از انجام كار(

 4 نکات ايمني و بهداشتي را به طورمستقل و نهادينه شده رعايت مي كند. خيلي خوب

 3 .كند مي رعايت شده نهادينه و طورمستقل را به بهداشتي و ايمني نکات ،در اغلب موارد  خوب

 2 .كند مي رعايت شده نهادينه و طورمستقل به بهداشتي و ايمني نکات ،در برخي موارد   قابل قبول

 1 .كند مي رعايت شده نهادينه و طورمستقل به بهداشتي و ايمني نکات ،با راهنمايي مربي  نيازمند آموزش

ان
زم

ت 
ری

دی
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ايجاد روحيه وقت شناسي 

 و استفاده مطلوب از زمان

توليد محصول بر اجراي فرايند 

اساس زمان بندي تعريف شده 

در پروژه يا زمان بندي تعريف 

 شده توسط فراگير

 4 فرايند توليد محصول را در چارچوب زماني تعريف شده اجرا و محصول را توليد مي كند. خيلي خوب

 3 اجرا و محصول را توليد مي كند.درصد بيشتر از زمان تعيين شده  25فرايند توليد محصول را با زماني به اندازه  خوب

درصد بيشتر از زمان تعيين شده اجرا و محصول را با كيفيت پايين تري توليد  25فرايند توليد محصول را با زماني به اندازه  قابل قبول

 مي كند.

2 

 1 كند.درصد زمان اضافي هم نمي تواند فرايند را اجرا و محصول را توليد  25با  نيازمند آموزش

ط
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ض
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رعايت مقررات و انظباط 

در ارتباط با اجراي پروژه 

 انتخابي

وقت شناسي و پرهيز از  بي 

 نظمي هنگام كار

 4 هميشه وقت شناس است و به عنوان فراگير منظمي شناخته شده است. خيلي خوب

 3 غالبا وقت شناس است و به عنوان فراگير  منظمي شناخته شده است. خوب

 2 در برخي موارد  وقت شناس است و به عنوان فراگير  منظمي شناخته شده است. قابل قبول

 1 براي وقت شناسي و منظم بودن به راهنمايي مربي نياز دارد. نيازمند آموزش

ی
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ار 
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ايجاد روحيه فعاليت در 

 كار گروهي

فعاليت و مسئوليت پذيري و 

ترجيح منافع گروهي به منافع 

 فردي

 4 در كار گروهي فعال و مسئوليت پذير است و همواره منافع گروه را بر منافع فردي ارجح مي داند. خيلي خوب

 3 در كار گروهي فعال و مسئوليت پذير است و در اغلب موارد منافع گروه را بر منافع فردي ارجح مي داند. خوب

 2 است و در برخي موارد منافع گروه را بر منافع فردي ارجح مي داند.در كار گروهي فعال و مسئوليت پذير  قابل قبول

 1 در كارگروهي فعال است و منافع گروه ر ا رعايت مي كند. ،با راهنمايي مربي نيازمند آموزش
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تقويت ويژگي هاي 

 شخصيتي مثبت

شناخته شدن به عنوان فردي 

مودب و محترم در  ،صبور

 آموزشگاه

 4 در كار گروهي فعال و مسئوليت پذير است و همواره منافع گروه را بر منافع فردي ارجح مي داند. خيلي خوب

 3 در كار گروهي فعال و مسئوليت پذير است و در اغلب موارد منافع گروه را بر منافع فردي ارجح مي داند. خوب

 2 در برخي موارد منافع گروه را بر منافع فردي ارجح مي داند. در كار گروهي فعال و مسئوليت پذير است و قابل قبول

 1 در كارگروهي فعال است و منافع گروه ر ا رعايت مي كند. ،با راهنمايي مربي نيازمند آموزش
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سعي بر يادگيري بيشتر با  ايجاد عالقه به يادگيري

 مراجعه به منابع مختلف

 4 جستجوي منابع جديد براي يادگيري بيشتر است.هميشه در  خيلي خوب

 3 اغلب در جستجوي منابع جديد براي يادگيري بيشتر است. خوب

 2 گاهي در جستجوي منابع جديد براي يادگيري بيشتر است. قابل قبول

 1 ندرتا در جستجوي منابع جديد براي يادگيري بيشتر است. نيازمند آموزش

  


