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احمدرضا دوراندیش
حسن عبداله زاده

ی  فرايند برنامه ريــــز
ـای  درسی آموزش ه
فنی وحرفـه ای

اشاره
فراینــد برنامه ریزی درســی آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای از دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش 
تشکیل شده است.  فراتحلیل پژوهش هاي صورت گرفته 
در ارتباط با برنامه هاي درسي و آموزشي فني وحرفه اي 
در دو دهة اخیر، تكالیف مربوط به اســناد باالدستي 
درخصوص تحول در نظام آموزشي كشور و مطالعات 
مقایسه اي آموزش هاي فني وحرفه اي در سایر كشورها 
موجب شد تا براي دســتیابي به الگوي برنامه ریزي 
پژوهشي تحت عنوان  درســي فني وحرفه اي طرح 
»فرآیند برنامه ریزي درسي و آموزشي فني وحرفه اي و 
مهارتي« سفارش داده شود. با این توضیح كه  الگوي 
مذكور مبتني بر اسناد باالدستي از جمله سیاست هاي 

كلیدواژه ها: 
فرایند، برنامه ریزی 
درسی، آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای، دنیای کار

كلي 
غي  با ا

م  مقــــا
معظــم رهبـري 

 ) لي لعـــا ظله ا مد (
در  بنیادین  تحول  سند  و 

آموزش وپرورش و برنامة درسي 
جمهوري اسامي ایران تنظیم شود. 

دوم اینكه براي رسیدن به وضع مطلوب 
بهره مند شود.  از پژوهش هاي صورت گرفته 

بین المللي  با اســتانداردهاي  تناقض  و سوم در 
آموزش هاي فني وحرفه اي نباشد. فرایند برنامه ریزی 
درسی توصیه شده در بخش دنیای کار به دو موضوع 
»طراحی و تدوین اســتاندارد شایستگی حرفه« و 
»طراحی و تدوین استاندارد ارزشیابی حرفه« تقسیم 
می شــود. مراحل طراحی شده شــامل ده مرحله از 
مرحلة اول نیازسنجي شغلي تا مرحلة دهم گواهي هاي 
صاحیت حرفه اي اســت و در طراحی و تدوین این 
فراینــد از دو رویکرد سیســتمی و تحلیلی به طور 
هم زمان استفاده شده است. فرایند برنامه ریزی درسی 
طراحی شده، در این تحقیق، در بیش از بیست زمینة 
بزرگ شــغلی به عنوان الگوی مورد نظر در طراحی و 

مقاله
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تدوین برنامه های درسی آموزش های فنی وحرفه ای به 
کار گرفته شده است.

برنامه ریزی درسی و آموزشی در شاخه فني وحرفه اي 
براساس اقتضائات دنیای کار، دنیای آموزش و مبانی 
نظری طراحی برنامه های درسی در این حوزه به صورت 
درهم تنیده خواهد بود. راهنمای برنامة درسی، برنامة 
درسی، منابع و رســانه های یادگیری، اجرا و اصاح 

مطابق مراحل نمودار 1 تهیه و تدوین شده اند.

دنیای  کار
مرحلة اول: نیازسنجی شغلی/ حرفه

 در ایــن مرحلــه از پژوهــش، کــه تعیین کنندة 
کاســتی های دنیای کار در محدودة مشاغل و ِحَرف 
است و با استفاده از اطالعات شغلی و حرفة استخراج 
شــده از اســناد موجود ملی و بین المللی و خبرگان 
دنیــای کار صورت می گیرد، فرایند کار با تشــکیل 
کمیسیون برنامه ریزی درسی به همراه دو نفر در حوزة 
شــغلی مرتبط با بازار کار )خبــرگان دنیای کار( و با 
تعیین ســؤاالت نیازسنجی شروع می شود. مشاغل و 

ِحَرف استفاده شده در برنامة درسی موجود، استخراج 
و در نمون برگ مربوطه شــامل کد، عنوان و شــرح 
مختصر شغلی و حرفه قرار داده می شود. گفتنی است، 
شیوة اســتخراج اطالعات، مطالعة اسنادی و بحث و 
گفت وگوی کارشناسی در کمیسیون برنامه ریزی است. 
منابع مورد استفاده برای استخراج مشاغل، مرکز آمار 
ایران، مشاغل و حرف سازمان آموزش فنی وحرفه ای، 
مشاغل و حرف در بخش خصوصی، مشاغل و حرف در 
سایر کشورها )مالزی، استرالیا یا آلمان و ...( و مشاغل و 
حرف ایسکو 2008 هستند. پس از بررسی و مطابقت 
مشاغل استخراج شده با وضع موجود تغییرات شغلی 
و حرفه و نیاز کشــور، فهرست نهایی مشاغل و حرف 
مطلوب در حوزة  شغلی مورد نظر در سطح کارگر ماهر 
و تکنسین تهیه و براساس طبقه بندی سازمان جهانی 
کار ایســکو 2008 کدگذاری می شود. در انتهای این 
مرحله، مشاغل استخراج شده در هر یک از حرفه های 
طبقه بندي شده در ایســکو طبقه بندی می شود. در 
پایان مرحلة نیازسنجی شغلی تمام فرایند انجام کار 

مستندسازی می شود.

نمودار 1. فرایند برنامه ریزي درسي و آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش

(دنیای آموزش) 

( دنیای كار)

(دنیای آموزش) 

( دنیای كار)

تهیه و تدوین برنامة درسی 
رشتة تحصیلی

تدوین استاندارد ارزشیابی 
پیمانه ها/ دروس

ارزشیابی برنامة درسی

طراحي فعالیت ها و تجارب 
یادگیري

آموزش و اجراي برنامه درسي

تعیین رئوس محتوا و الزامات 
پیمانه ها/ دروس

تهیه و اجرای برنامة جامع 
فعالیت های بخش ها

تهیة مواد و رسانه های 
یادگیری

تهیه و تدوین راهنماي برنامه درسي طراحی گروه و رشتة تحصیلی )با 
رشته و گرایش تحصیلی(

 انتخاب حرفه/ وظایف 
و كارها

نیازسنجی آموزشی )حرفه ها، 
مشاغل، شایستگی عمومی و ...(

طراحی مفهومی برنامه های 
درسی )اهداف دوره، چارچوب 

راهنما و...(

اصالح و بهبود

طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها

نیازسنجی شغلی/ 
حرفه

تدوین استاندارد 
شایستگی حرفه تحلیل تکالیف کاریتحلیل حرفهطراحی مفهومی حرفه
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کارشناسی 
حرفه ای )سطح 5(

تکنسین ارشد 
)سطح 4(

تکنسین )سطح 3(

کمک تکنسین
 )سطح 2(

کارگر ماهر )سطح 1(

 CNC اپراتور دستگاه های
72230592

سنگ زنی و ابزار تیزکن 
72240292

 کمک تکنسین ماشین ابزار 
72230192

قالب ساز 72110392
ابزارساز 

72220492

مهندسی مکانیک 21440295
مهندسی تولید صنعتی

21410195 CAD/CAM 

تکنسین ارشد تولید صنعتی
31150194 CAD/CAM 

تکنیسین ارشد ماشین سازی 31150294

تکنسین ماشین ابزار 
31150193

تکنسین برنامه نویس
31150393 CNC 

تکنسین نقشه کش صنعتی
31180293 

کارگر ماهر ماشین های ابزار 72230191

مرحلة دوم: طراحی مفهومی حرفه
در این مرحله، با بررســی رابطه و تعامل حرفه با 
دیگــر حرفه های مرتبط در یــک زمینة حرفه ای و 
شغلی اقدام به تعیین اجزای اصلی یک حرفه، تعیین 
جایــگاه حرفه در صالحیت حرفــه ای ملی، اجزای 
مرتبط با شاغل و شــغل در حرفه و نیازمندی های 
کلی یا خاص مورد توجه در طراحی شــغل و حرفه 
می شود و حاصل آن جدول یا چارتی به نام »توسعة 

حرفه ای« است.

ســازمانی، به تحلیل حرفه اقدام می  شــود. یکی از 
تکنیک هــای مهم تحلیل حرفه کــه می توان گفت 
نسبت به دیگر روش ها از نتایج مطمئن تری برخوردار 

است، روش »دیکوم« است.
دیکوم: اولین گام در فرایند تدوین برنامة درسی 
حرفه ای است که در آن برای تجزیه و تحلیل حرف 
و مشــاغل، به جای مشاهدة مستقیم شغل، از بحث 
گروهی هدایت شــده با کارگران متخصص استفاده 
می شود. این روش برای تحلیل حرفه و شغل روش 

توســعة حرفه ای چارچوبی اســت که صالحیت ها، 
مدارک و گواهی نامه های ســطوح و انــواع متفاوت را 
به صورتی منســجم و همگون، براساس مجموعه ای 
از معیارها و شــاخص های توافق شده، به هم ارتباط و 
پیش بینی آیندة شــغلی و روند پیشرفت در یک گروه 
بزرگ شــغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای رسیدن 
به ســطوح باالی مهارت را نمایش می دهد. از مزایا و 
محاسن توسعة حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• طراحی مسیرهای گوناگون توسعة حرفه ای
• انعطاف پذیری نیروی کار

• افزایش انگیزه
• مدیریت منابع انسانی نیروی کار کشور

• تسهیل و ارتقای مهارت و شایستگی
• ایجاد یک ساختار منسجم شغلی

مرحلة سوم: تحلیل حرفه
در ایــن مرحله با اســتفاده از تکنیک هایی مانند 
مشــاهده، مصاحبه، پرسش نامه، دانش و مستندات 

نظام مند اســت و خروجی این فرایند چارتی است 
شامل وظایف و کارهای یک حرفه یا شغل.
مرحلة چهارم: تحلیل تکالیف  کاری

در این مرحله هریک از کارها به طور دقیق تجزیه و 
تحلیل می شود و افراد متخصص اجزای زیر را برای 

هر کار مشخص می کنند:
• استاندارد عملکرد

• مراحل کار
• کدگذاری

• سطح شایستگی کار
• اجزای شایستگی )دانش، مهارت و نگرش(

• شایستگی های غیرفنی کار
• ایمنی و بهداشت کار

• تجهیزات، ابزار و فناوری
• دانش پایة مورد نیاز

پس از مشــخص شدن هر یک از اجزا، فرمی به نام 
فرم تحلیل کار برای هر یک از کارها کامل می شود.

از مزایا و محاسن 
توسعة حرفه ای 
یر  می توان به موارد ز
اشاره كرد.

• طراحی 
مسیرهای گوناگون 
توسعة حرفه ای

• انعطاف پذیری 
وی كار نیر
• افزایش انگیزه

یت منابع  • مدیر
وی كار  انسانی نیر
كشور

• تسهیل و ارتقای 
مهارت و شایستگی

• ایجاد یک 
ساختار منسجم 
شغلی
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استاندارد عملکرد کار:
را اســتفاده از دســتگاه  عیب یــاب الکترونیکی و کتــاب راهنمای 
تعمیرات خودرو مطابق با استاندارد صنعت خودرو سیستم مدیریت 

سیستم های ایمنی خودرو را عیب یابی کند.

3 سطح صالحیت مکانیــک  تکنســین 
خودرو حرفه 31190193 کد حرفه

آزمایش های الکترونیکی خودرو وظیفه 03 کد وظیفه

سطح شایستگی کار:
مهارت عیب یابی سیستم  مدیریت سیستم های ایمنی خودرو کار 0306 کد کار

جزء شایستگی ها
)دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی( مراحل کار

دانش:
ســاختمان، وظیفه و طرز کار ECU سیســتم  پایداری دینامیکی خــودرو، روش پیاده کردن و نصــب ECU، روش اندازه گیری 

پارامترهای ECU، روش آزمایش جاده ای خودرو، طرزکار دستگاه عیب یاب الکترونیکی

 .1

تعویــض ECU سیســتم پایــداری 
)ESP و DSC ( مهارت:دینامیکی خودرو

1. اتصال دستگاه عیب یاب الکترونیکی به خودرو    2. اندازه گیری پارامترهای ECU   3. تعویض ECU سیستم پایداری
دانش:

ســاختمان، وظیفه و طرزکار ECU سیســتم SRS، روش پیاده و نصب کردن ECU سیستم SRS، روش اندازه گیری پارامترهای 
SRS سیستم ECU

 .2

 SRS سیستم ECU تعویض
مهارت:)سیستم حفاظت تکمیلی(

 SRS سیستم ECU 3. تعویض   ECU 1. اتصال دستگاه عیب یاب الکترونیکی به خودرو   2. اندازه گیری پارامترهای
دانش:

ســاختمان وظیفه، طرزکار ECU سیســتم ایموبالیزر، روش پیاده کردن و نصب ECU ایموبالیــزر، روش اندازه گیری پارامترهای 
ECU ایموبالیزر

.3

 تعویض ECU سیستم ایموبالیزر
مهارت:

1. اتصال دستگاه عیب یاب به خودرو   2. تعویض ECU ایموبالیزر
دانش:

ساختمان، وظیفه و طرزکار سیستم ورود بدون کلید، روش پیاده کردن، نصب واحد گیرندة الکترونیکی ورود بدون کلید، روش تعریف 
ریموت کنترل، ساختمان، وظیفه و طرزکار فرستنده و گیرنده

 .4

تعمیر سیستم  ورود بدون کلید
مهارت:

1. تعویض واحد گیرندة الکترونیکی ورود بدون کلید   2. کددهی ریموت کنترل

 جدول تحلیل حرفه )جدول دیکوم(

ساعت کلی             3600

60% عملی،                 40% نظری

کد: 72230191
کد: 72230192

کد: 3115093

کارگر ماهر ماشین ابزار 
کمک تکنسین ماشین ابزار

تکنسین ماشین ابزار

حرفه در سطح صاحیت 1
حرفه در سطح صاحیت 2
حرفه در سطح صاحیت 3

ابزار تیزکنی برقوکاری قلم کاری ورق کاری قالویزکاری حدیده کاری سوهان کاری و شابرکاری اره کاری
تولید به روش 

تغییر فرم دستی

17 25 L3 0108 17 25 L1 0107 17 25 L1 0106 17 25 L1 0105 13 19 L1 0104 17 25 L1 0103 22 35 L1 0102 17 25 L1 0101 140 209 01

جوشکاری با گاز محافظ روش پرچ کاری روش لحیم کاری روش جوشکاری مقاومتی روش جوشکاری گاز روش الکترود دستی
تولید قطعات به 
روش جوشکاری

17 25 L3 0206 17 25 L1 0205 15 21 L1 0204 17 25 L1 0203 19 28 L1 0202 20 32 L1 0201 104 157 02

تعمیر و نصب و نگهداری 
سیستم های پنوماتیکی

تعمیر و نصب و نگهداری 
سیستم های هیدورلیکی

نصب ماشین های ابزار
طراحی چیدمان نصب 

ماشین های ابزار
تعمیر ماشین های ابزار نگهداری ماشین های ابزار

تعمیر و نصب 
و نگهداری 

ماشین های ابزار

17 25 L3 0306 17 25 L3 0305 17 25 L3 0304 17 25 L3 0303 19 28 L2 0302 25 38 L1 0301 111 165 03

قالویزکاری ماشینی برفوکاری ماشینی
داخل تراشی با مته های 

قابل تنظیم
سوارخ کاری سوراخ های 

مخروطی
خزینه کاری

سوراخ کاری سوراخ های 
استوانه ای

تولید قطعات به 
روش دریل کاری

19 28 3L 0406 19 28 2L 0405 17 25 1L 0404 17 25 1L 0403 17 25 1L 0402 19 28 1L 0401 106 160 04



72  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

اســتاندارد  نهایی  تدوین  پنجــم:  مرحلة 
شایستگی حرفه

در این مرحله، اســتانداردهای حرفه ای توســط 
ذی نفعــان و صاحبان صنایع، خبــرگان بازار کار و 
اتحادیه ها، صنوف و .... به زبان اســتاندارد آموزشی 
ترجمه می شود. در این اســتاندارد وظایف، کارها و 
صالحیت های شاغل برای هر شغل مورد توجه قرار 
می گیرند. در این مرحله، اطالعات به دست آمده در 

فرمی با عنوان ویژگی های شاغل قرار داده می شود.
اجزای اصلی تدوین استاندارد شایستگی حرفه ای 

عبارت اند از:

• سند نیازسنجی شغلی
• سند طراحی حرفه
• سند تحلیل حرفه

• سند تحلیل کار
• توانایی های شاغل

• عالقه ها و گرایش های شاغل 
• سبک های کاری شاغل

• نیازمندی های شاغل
• تجارب شاغل

Job Zoneناحیه شغلی •

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کارـ  مرحله پنجم: تدوین نهایی استاندارد شایستگی  حرفه

نمون برگ 5-1 تکمیل شده ویژگی های شاغل ـ کارگر ماهر عمومی متالورژی

L1 سطح: 72110191 کد: کارگر ماهر عمومی متالورژی نام حرفه در سطح صالحیت:

شرح ویژگی 

توانایی کار در شــرایط سخت ـ توانایی دیداری ـ توانایی فضایی ـ سرعت انگشت ـ مچ ـ 
پیشــنهاد اصالح روش های کاریـ  توانایی کار با قطعات حجیمـ  آمادگی دســت و بازوـ  

تمرکزگزینی
توانایی های شاغل

واقعیت گرا، قراردادی، جستجوگر عالیق و گرایش ها

اطمینان پذیری ـ سرسختی ـ توجه به جزئیات ـ همکاری ـ خودکنترلی سبک های کاری مورد نیاز شاغل

مدرک دوره آموزش فنی وحرفه ای، دانش فنی مرتبط، مهارت های مورد نیاز، تفکر انتقادی 
و پایش

نیازمندی ها و الزامات شاغل 
)مهارت هــای پایه/ دانش/ ســطح 

آموزش موردنیاز/ مدارک الزم(

تجربه کارگروهیـ  تجربه کار در کارگاه های تولیدیـ  تجربه کار با قطعات سنگینـ  کار در 
شرایط سختـ  تجربه کاری در زمینه جابه جایی موادـ  گواهی نامه کارآموزی 120 ساعتهـ 

نیازمندی ها/ الزامات تجربه شاغل
کارآمــوزی/  )گواهی نامه هــا/ 

نیازمندی های قانونی(

ناحیه 2 شغلی )شاغل نیازمند آماده سازی شغلی به طور متوسط می باشد( ناحیه شغلی
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دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة ششم: طراحی مفهومی استاندارد حرفه

نمون  برگ 6-1 طراحی مفهومی استاندارد ارزشیابی حرفه در سطح صالحیت

شرح موضوع ردیف

Appraisal ارزیابی       Assessment سنجش    Evaluation ارزشیابی
 Test آزمودن           Monitoring پایش         Measurement اندازه گیری

منظور از ارزشیابی 1

اعطای گواهی نامة صالحیت               اعطای گواهی نامة شایستگی هدف از ارزشیابی 2

 شغل          حرفه        گروه کاری در حرفه        کار )تکلیف کار( حرفه موضوع ارزشیابی 3

 تأثیر          پیامد         برونداد        فرایند        درونداد نوع ارزشیابی برحسب اجزای نظام یاددهی ـ یادگیری 4

) نگرش        مهارت      دانش( جزءنگر           )کل نگر )شایستگی فنی و غیرفنی رویکرد ارزشیابی 5

سازمان                   برنامه             )فرد )نیروی کار ارزشیابی شونده 6

 مالک مرجع           هنجار مرجع          )فراگیرمحور )ارزش افزوده عملکرد قبلی معیار مقایسه در ارزشیابی 7

 ارزشیاب        گروه        مربی          همتایان         کارفرما         نیروی کار ارزشیابی کننده 8

 پیگیرانه در محل کار           پایانی            تکوینی         آغازین نوع ارزشیابی برحسب زمان 9

 واگرا              همگرا نوع ارزشیابی از منظر پاسخ 10

)غیرمکتوب( غیررسمی                )رسمی )مکتوب نوع ارزشیابی )رسمی/ غیررسمی( 11

)توسط مراکز ملی سنجش( خارجی          )داخلی )توسط ارائه دهنده آموزش مرجعیت ارزشیابی کننده 12

نسبی               فاصله ای               رتبه ای                 اسمی مقیاس های اندازه گیری 13

 کمی              کیفی نوع ارزشیابی )کیفی/ کمی( 14

 غیرمستقیم               مستقیم نوع ارزشیابی )مستقیم/ غیرمستقیم( 15

آزمون عملکردی        پروژه          نمونه کار          پرسش          مصاحبه          کار پوشه
 پژوهش موردی       آزمون کتبی    مشاهده      گزارش       روبریک      آزمون 360 درجه
 ..................       کار گروهی    ایفای نقش         ارائه         فهرست وارسی       محک زنی

ابزارهای سنجش و ارزشیابی 16

4 2 2 دانش

4 4 4 مهارت )شناختی(

4 4 5 مهارت )روان حرکتی(

4 4 5 نگرش

تعداد سطوح شایستگی جزء 
)بر مبنای چهار سطح شایستگی انجام کار(

17

پنج سطحی          چهار سطحی           سه سطحی         )دو سطحی )بلی خیر مقیاس های استفاده برای قضاوت در رسیدن به شایستگی جزء 18

پنج سطحی          چهار سطحی           سه سطحی         )دو سطحی )بلی خیر مقیاس های استفاده برای قضاوت شایستگی 19

تحلیل استاندارد عملکرد کارها                گروه بندی کارها       تعیین رویکرد و نوع ارزشیابی
 تعیین معیار اعطای صالحیت      تعیین معیار ارزشیابی گروه کاری        تعیین استاندارد ارزشیابی کار

 تعیین شرایط سنجش           تعیین ابزار و روش سنجش
اجزای استاندارد ارزشیابی حرفه 20

 سه نوبت                                 دو نوبت                                          یک نوبت حداکثر نوبت های ارزشیابی 21

 30 واحد                                45 واحد                                          60 واحد تعداد واحدها برای اعطای صالحیت 22

مرحلة ششــم : طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

در طراحی مفهومی اســتاندارد ارزشــیابی حرفه، 
اجزای استاندارد ارزشیابی، رویکرد و نوع ارزشیابی، 
سطح بندی شایستگی های جزء، نوع و معیار اعطای 
صالحیــت حرفه ای و نحوة ارتبــاط اجزا با یکدیگر 
مشخص می شــود. ارزشیابی استانداردهای عملکرد 
حرفه باید شایســتگی انجام کار براساس استاندارد 
عملکرد را بسنجد. این شایستگی ترکیبی از دانش، 
مهــارت و نگرش اســت. از همین رو، هــر نوع از 
ارزشیابی شایســتگی و صالحیت های حرفه ای باید 

دارای ویژگی های زیر باشد.

• همخوان با اهداف و استاندارد عملکرد کاری؛
• مطابقت با سطح صالحیت موردنظر؛

• متناسب با سطح شایستگی؛
• ارزشیابی کردن سطوح باالی شناختی؛

• امکان پذیری؛
• روایی؛
• پایایی؛

• انصاف و تعادل؛
• مبتنی بر شواهد مناسب؛

• در برگیرندة تمام جوانب كار.
در پایــان این مرحله، فرمی با عنوان طراحی مفهومی 
استاندارد ارزشیابی حرفه در سطح صالحیت کامل می شود.
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مرحلة هفتم: گروه بندی  کارها
در این مرحله، کارها با بحث و بررســی های دقیق 
در کمیسیون های برنامه ریزی گروه بندی و هر گروه 
نام گذاری می شــود. نام گذاری گروه هــای کاری از 
مشاغل مندرج در هر واحد حرفه انجام خواهد شد. 
بدیهی اســت که مسیر توسعة حرفه ای و کدگذاری 
باید دقیقًا همراه سطوح مهارت نیز مورد توجه قرار 

گیرد.
در گروه بندی کارها به نکات زیر توجه می شود:

• کارها با توجه به وابستگی ها، اولویت ها و اهمّیت 
گروه بندی می شوند. 

مرحلة هشتم: تحلیل استاندارد عملکرد
در این مرحله، استاندارد عملکرد تکالیف کاری در 
استاندارد شایســتگی حرفه تحلیل می شود. تحلیل 
اســتاندارد عملکرد با توجه به ســطح شایستگی و 

سطح صالحیت کار شامل موارد زیر است.
• تعیین تکالیف کاری مرتبط با هم، برای سنجش 

و ارزشیابی
• شــاخص های اصلی برای اندازه گیری استاندارد 

عملکرد هر تکلیف کاری
• تعیین نمونه هــا، الگوها، پروژه و رویه های انجام 
کار برای هدایت ســنجش و تعیین قلمرو استاندارد 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة هفتم: گروه بندی کارها

نمون برگ 7-1. گروه بندی کارها
صفحه    از    

L1 سطح: 7213 کد: کارگر ماهر فناوری فلزی نام حرفه:

نوبت سوم

نام شغل: برشکار محصوالت فلزی

کد شغل: 721341

کد کارها: 0703    0705

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: نوردکار فلزات

کد شغل: 721342

کد کارها: 0804

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: جوشکار اکسی استلین

کد شغل: 721342

کد کارها: 0101   0102

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: زرد جوشکار

کد شغل: 721344

کد کارها: 0106

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: برشکار فلز با شعله

کد شغل: 721345

کد کارها: 0108   0109

زمان: 60 واحد: 2

نوبت دوم

نام شغل: برشکار مکانیکی

کد شغل: 721336

کد کارها: 0704

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: خمکار لوله

کد شغل: 721337

کد کارها: 0802

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: خمکار پروفیل

کد شغل: 721338

کد کارها: 0805

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: جوشکار تعمیری

کد شغل: 721339

کد کارها: 0201

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: جوشکار اسکلت

کد شغل: 721340

کد کارها: 0202

زمان: 60 واحد: 2

نوبت اول

نام شغل: برشکار فلز با قیچی

کد شغل: 721331

کد کارها: 0701- 0702

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: خمکار ورق

کد شغل: 721332

کد کارها: 0801

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: لحیم کار با مشعل

کد شغل: 721333

کد کارها: 0107

زمان: 60 واحد: 1

نام شغل: جوشکار نقطه جوش

کد شغل: 721334

کد کارها: 0501

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: کانال ساز

کد شغل: 721335

کد کارها: 0803

زمان: 60 واحد: 2

٭ عناوین گروه های کاری و کدهای آن ها براساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 1 6 استفاده شود.

• گروه هــا با توجه به اهمّیــت، تعداد کارها، زمان 
انجام کار، پیچیدگی و ســختی واحددهی می شوند. 
ممکن است در یک گروه کار تنها یک کار قرار گیرد. 

• تعداد گروه ها حداکثر پانزده عدد است. 
• پس از گروه بندی کارها، آن ها حداکثر در ســه 

مرحلة توالی قرار داده می شوند. 
• توالی بین گروه ها براساس پیش نیازها، ساده به 
مشکل، استقالل در انجام کارها و دیگر عوامل خاص 

وابسته به حرفه تعیین می شود.
در پایــان این مرحله، فرمی باعنــوان گروه بندی 

کارها کامل می شود.

عملکرد
• ابزارها و روش سنجش و ارزشیابی

• تعیین شرایط ارزشیابی
• تجهیزات مورد نیاز ارزشیابی

در پایان این مرحله فرمی با عنوان تحلیل استاندارد 
عملکرد کار کامل می شود.
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مرحلة نهم: تدوین استاندارد ارزشیابی کارها
 در این مرحله اســتاندارد ارزشیابی تکالیف کاری 
تدوین می شود )نمون برگ 9-1(. محاسبه و تعیین 

شایستگی با توجه به معیار قضاوت و ارزشیابی توسط 
نرم افزار انجام می پذیرد.

  8  
 

 مرحله نهم : تدوین استرنداهد اهزشيربی کرههر

محاسبه   راتتپ داييفر  با رزگه به ماتار قضا     ارشدتاب  رزسط  د(1-9)نلزن برش گردد در ايپ مررله اسفاندارد ارشدتاب  رياعتف کاري رد يپ م  
 وذيردد افزار انجا  م  نر 

 حرفهاهزشيربی شریستگی  -جدول مقيرس بندي هتبه اي 

 رديف
مقتا  بندي 
 داييفر  گزا

مقتا  بندي داييفر   -محد دا انف ارا 
 گزا

 مقتا  بندي داييفر  )گر ا کاري( مقتا  بندي داييفر  )کار(

 ختر -بل   1

درصد  57کيب نيردن رداق   عد  داييفر : 
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد انف ارا  در  57کيب رداق   داييفه: 
 داييفر  مزرد نتاش ساک

ندادفپ ماتار  اي مربز  به  نتاشمند آمزش : 
 داييفر  کار

دادفپ ماتار  اي مربز  به داييفر   داييفه: 
 کار

ندادفپ ماتار  اي مربز  به  نتاشمند آمزش : 
 داييفر  کار

 دادفپ ماتار  اي مربز  به داييفر  کار داييفه: 

8 
 1مقتا   اي 

,8 ,3 

درصد  00ب نيردن رداق  کي : 1ساک مقتا  
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد   رداکثر  00کيب رداق   : 8ساک مقتا  
 درصد انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش 27

درصد  27کيب کردن رداق   : 3ساک مقتا  
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد  00کيب نيردن رداق   نتاشمند آمزش : 
 ا  در ساک داييفر  مزرد نتاشانف ار

 27درصد   رداکثر  00کيب رداق   داييفه: 
 درصد انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد  27کيب کردن رداق   داييفر  کام : 
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد  00کيب نيردن رداق   نتاشمند آمزش : 
 انف ارا  در سازح داييفر  مزرد نتاش

 27درصد   رداکثر  00کيب رداق   داييفه: 
 درصد انف ارا  در سازح داييفر  مزرد نتاش

درصد  27کيب کردن رداق   داييفر  کام : 
 انف ارا  در سازح داييفر  مزرد نتاش

 

 

نمون برگ 8-1. تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت: تاریخ ارزشیابی: شمارة ملی نام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:
جوشــکاری قطعات فلزی نــازک با روش 
اکسی استلین (OAW) و در وضعیت های 

مختلف برابر نقشه و دستورالعمل

L1 سطح صالحیت کارگر ماهر فناوری فلزی حرفه: کد حرفه

گروه کاری (OGW) فرایندهای اکسی گاز وظیفه: 01 کد وظیفه

مهارت سطح شایستگی (OGW) ایجاد خط جوش کار:
0101 کد کار

کد ملی کار

1. شرایط انجام کار:
کارگاه  استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی )تهویه هوا، کپسول آتش نشانی( ـ دستگاه جوشکاری کامل ـ ورقه های فوالدی ـ سیم جوش ـ انبر برای قطعات ـ برس 

سیمی ـ سوزن پاک کن ـ تجهیزات ایمنی )عینک، پیشبند چرمی، دستکش چرمی( ـ ظرف آب ـ آب صابون ـ 200 دقیقه

2. نمونه/ نقشة کار/ مراحل پروژه/ رویة انجام کار:
ـ تنظیم شعله

ـ ایجاد خط جوش بدون سیم جوش روی صفحه
ـ ایجاد خط جوش با سیم جوش روی صفحه
ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت سطحی

ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت افقی
ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت عمودی
ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت سقفی

3. شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
ـ تنظیم شعله )در سه حالت احیا، اکسید و خنثا( با توجه به طول هستة مخروطی و تشخیص صدای شعلة خنثا در 15 سانتی متر فاصله

ـ اثر دود و کف و سوختگی و جرقه روی کار
ـ جوش هموار و با گرده و مهره های منظم )برای بدون سیم جوش(

ـ جوش هموار با گرده و مهره های منظم و ذوب کامل و پیوستگی کناره ای جوش با استفاده از گیج
ـ عدم ریزش جوش در حالت های عمودی، افقی و سقفی

ـ عدم خوردگی کنارة جوش

4. ابزارهای ارزشیابی:
مشاهده، پرسش، چک لیست

5. ابزار و تجهیزات موردنیاز انجام کار:
ـ دستگاه کامل جوشکاری اکسی سوخت

ـ قطعات فوالدی
ـ سیم جوش

6. تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری/ شغل:

جدول مقیاس بندی رتبه ایـ  ارزشیابی شایستگی حرفه

مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری( مقیاس بندی شایستگی )کار( محدودة انتظاراتـ  مقیاس بندی شایستگی جزء
مقیاس بندی 
شایستگی جزء

ردیف

نیازمند آموزش:  نداشــتن معیارهای مربوط به 
شایستگی کار

شایسته: داشتن معیارهای مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش:  نداشــتن معیارهای مربوط به 
شایستگی کار

شایسته: داشتن معیارهای مربوط به شایستگی کار

نبود شایستگی: کسب نکردن حداقل 75 درصد از 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

شایسته: کســب حداقل 75 درصد از انتظارات در 
سطح شایستگی مورد نیاز

بلی ـ خیر 1

نیازمند آموزش: کســب نکردن حداقل 60 درصد 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

شایسته:  کســب حداقل 60 درصد و حداکثر 85 
درصد از انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

شایستگی کامل:  کسب کردن حداقل 85 درصد 
از انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

نیازمند آموزش:  کسب نکردن حداقل 60 درصد 
از انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

شایسته:  کســب حداقل 60 درصد و حداکثر 85 
درصد از انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

شایستگی کامل:  کسب کردن حداقل 85 درصد 
از انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن حداقل 60 درصد از 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

ســطح مقیاس 2:  کســب حداقل 60 درصد و 
حداکثر 85 درصد از انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز
سطح مقیاس 3:  کسب کردن حداقل 85 درصد از 

انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

مقیاس های
3 ،2 ،1 

2
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مرحلة دهم: تدوین استاندارد ارزشیابی حرفه
در این مرحله، براساس نتایج ارزشیابی معیارهای 
ســنجش و قضاوت گروه های کاری بــرای اعطای 
گواهی نامه های شایستگی و اعطای مدرک صالحیت 
حرفه ای برای حرفه تعیین می شــود. سپس تدوین 

نهایی استاندارد ارزشیابی صورت می پذیرد محاسبه 
و قضاوت در مورد شایســتگی انجــام گروه کاری و 
صالحیت حرفه ای براســاس معیارهای تعیین شده 
توســط برنامه ریزان انجام می شــود. در این مرحله 
گواهی نامه های شایســتگی مورد نیاز برای اعطای 

نمون برگ 9-1. ارزشیابی  کار

نوبت: تاریخ ارزشیابی: شمارة ملی نام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:
لحیم کاری نرم قطعــات فلزی با به کارگیری تجهیزات 

اکسی استلین و مطابق با نقشه

L1 سطح صالحیت کارگر ماهر فناوری فلزی حرفه: کد حرفه

گروه کاری (OGW) فرایندهای اکسی گاز وظیفه: 01 کد وظیفه

مهارت سطح شایستگی لحیم کاری نرم کار:
0106 کد کار

کد ملی کار

نمره استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی( نتایج ممکن
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

مراحل کار ردیف

3
سطح صاف بدون آلودگی، چربی زدایی شده، بدون 
زنگ زدگی شمش ها با آلیاژهای درست، اسید با 

غلظت و محلول مناسب
درست

ابزارهای تمیزکاری 
حالل های شیمیایی

آماده سازی مواد 12 سطح صاف و تمیز، بدون چربی زدایی قابل قبول

1
لحیم بدون پیوستگی، مواد مصرفی در قطعه 
شمش با آلیاژ متفاوت، اسید غلط، فالکس 

نادرست
غیرقابل قبول

3
تجهیزات لحیم کاری کامل

وسایل ایمنی
آماده سازی دستگاه 22 منبع حرارتی کامل، تجهیزات درست درست

1 منبع حرارتی ناکافی، تجهیزات ناقص غیرقابل قبول

3 منبع حرارتی
ابزارهای لحیم کاری

قیدوبند
اسیدها، فالکس 

لحیم کاری 32 پیوستگی خوب، نفوذ خوب، بدون پخش شدگی درست

1 عدم پیوستگی، بدون نفوذ، پخش مواد مصرفی غیرقابل قبول

3 برس سیمی و برقی
سمباده برقی و دستی
حالل های تمیزکننده

تمیزکاری 42 تمیز بودن سطح کار، بدون چربی درست

1 آلودگی های روغنی غیرقابل قبول

3

52

1

3

62

1

توجه به همة موارد قابل قبول
مسئولیت پذیری )N72(، ســطح 2، اطمینان از کیفیت کار 
انجام شــده، ایمنی در محل کپســول، ایمنی در شیلنگ ها، 
ایمنــی در محیط از نظر تمیز بــودن قطعه کار و محیط کار 
از نظــر روغن و غیره، ایمنی در محیط از نظر عوامل آتش زا و 

انفجاری، ایمنی فرایند

شایستگی های 
غیر فنی، ایمنی، 

بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و 

نگرش
توجه به موارد ایمنی غیرقابل قبول

 بلی ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
 خیر

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل .... و .... و 

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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مدرک صالحیت حرفه ای مشخص می شود.
در این مرحله معیار ســنجش و قضاوت گروه های 
کاری جهــت اعطای گواهی نامه های شایســتگی و 
اعطای مدرک صالحیت  حرفه ای برای حرفه تعیین 
می گردد. ســپس تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی 

صورت می پذیرد )نمون برگ های10-1 و 2-10(.
محاســبه و قضاوت در مورد شایستگی انجام گروه 
کاری و صالحیت حرفه ای براساس معیارهای تعیین 

شده توسط نرم افزار انجام می شود.
در طراحــي اســتانداردهاي شایســتگي حرفه و 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة دهم: تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی حرفه

نمون برگ 10-2. مدرک صاحیت حرفه ای

تاریخ  ارزشیابی: شمارة ملی: نام و نام خانوادگی:

22
تعداد 
کارها: 17

تعداد گروه 
کاری/ شغل:

31150193 کد:
تکنسین های مکانیک خودرو نام حرفه در سطح صالحیت:

L1 سطح:

گواهی نامه ها

تاریخ اعطای 
گواهی نامه

شماره 
گواهی نامه

کد کارها
کد گروه

 کاری/ شغل
نام گروه کاری/ شغل ردیف

T 11-4 ,T 11-5 ,T 11-6 ,T 8-10 311945 آسایش کار خودرو 1

T 8-8 ,T 8-9 311946 تعمیرکار شبکه مالتی پالکس 2

T 3-8 ,T 11-2 ,T 11-3 311947 تعمیرکار سیستم های رفاهی خودرو 3

T 9-1 ,T 9-7 ,T 11-1 311932 نصاب و تعمیر کار سیستم صوتی و تصویری 4

T 9-4 311939 مکانیک سیستم های ترمز پیشرفته 5

T 3-3 311941 تعمیرکار سیستم مدیریت تجهیزات جانبی موتور 6

T 3-6 ,T 9-5 ,T 9-6 311943 تعمیرکار سیستم های ایمنی خودرو 7

T 9-2 311944 تعمیرکار و نصاب سیستم قفل مرکزی 8

T 6-6 311934 نصاب و تعمیرکار سیستم دوگانه سوز 9

T 3-9 ,T 6-2 311937 تنظیم کار موتور دیزل 10

T 5-6 ,T 3-2 311935 تکنسین سیستم انتقال قدرت 11

T 3-4 ,T 7-5 311938 تکنسین سیستم تعلیق خودرو 12

T 9-3 ,T 3-5 311940 تعمیرکار سیستم مدیریت خودرو 13

T 5-4 311931 تعمیرکار گیربکس اتوماتیک 14

T 6-4 311942 مکانیک موتور دیزل 15

T 7-3 311932 تعمیرکار سیستم هیدرولیک فرمان 16

T 3-7 ,T 10-6 311936 تعمیرکار ارشد سیستم تهویة مطبوع خودرو 17

امضا و مهر

نام و نام خانوادگی 
ارزشیابی نهایی:

امضا

نام و نام خانوادگی 
تأییدکننده:

امضا

نام و نام خانوادگی
 ارزشیاب:

معیار اعطای مدرک: پس از کسب تمام گواهی نامه های گروه های کاری/ مشاغل زیر مجموعه مدرک اعطا می شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة دهم: تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی حرفه

نمون برگ 10-1. گواهی نامة شایستگی حرفه ای ـ )گروه کاری/ شغل(

تاریخ ارزشیابی شماره ملی نام و نام خانوادگی:

کدکار کار ردیف

رها
کا

L3 سطح: 31150193 کد: تکنسین های مکانیک خودرو
نام حرفه در سطح 

0307صاحیت:
عیب یابی سیستم مدیریت 

تهویة مطبوع
1

1006 تعمیر کولر خودرو 2

چهارم نوبت:  311936 کد:
تعمیرکار ارشد سیستم تهویة 

مطبوع خودرو
نام گروه کاری/ 

شغل

3

4

5

امضا

نام و نام خانوادگی
 ارزشیابی نهایی: 

امضا

نام و نام خانوادگی
 تأیید کننده:

امضا

نام و نام خانوادگی 
ارزشیاب:

معیار اعطای گواهی نامه: پس از کسب شایستگی های تمام کارها، گواهی نامه گروه کاری/ شغلی اعطا می گردد.
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استانداردهاي ارزشیابي حرفه بیش از 400 كارشناس 
خبرة شاغل در حرفه اي مورد نظر مشاركت داشتند و 
همچنین از اطالعات بیش از 200 شركت، اتحادیه، 

دستگاه و... استفاده شده است.

دنیای آموزش
مرحلة اول: طراحی مفهومی برنامه های درسی

  طراحــی مفهومی ســندی اســت کــه در آن 
نیازمندی های برنامة  درسی شامل: شاخه ها، صالحیت 
دانش آمــوزان ورودی به شــاخه ها، صالحیت های 
عمومی و تخصصی هنرآموزان، اســتلزامات اجرایی، 
استاندارد فضا، و استاندارد تجهیزات و شیوة اجرای 

برنامة درسی مشخص می شود.
  در این مرحله، با تشــکیل کمیسیون تخصصی 
برنامه ریــزی درســی دفتــر برنامه ریــزی و تألیف 
کتاب های درسی فنی حرفه ای و کاردانش مرکب از 
مدیرکل و معاونان و منتخب کارشناسان برنامه ریزی 
)شورای راهبری( با بررسی دقیق حوزة کار و فناوری 
در اســناد باالدستی )ســند تحول بنیادین، برنامة 
 درســی ملی و...( مأموریت های مشخص شده برای 
حوزة کار و فناوری از اســناد باالدســتی استخراج 

شدند.
اجزای سند طراحی مفهومی شامل این موارد است:
الــف( تعیین شــاخه های تحصیلی بــا توجه به 
گروه های مشخص شــده در حوزة کار و فناوری در 

برنامة درسی ملی
ب( تعییــن صالحیت هنرجویان بــا توجه به فرم 

5-1 دنیای کار
پ( تعیین صالحیت عمومی هنرآموزان 

ت( تعیین استلزامات اجرایی برنامه
ج( تعیین استاندارد فضا

چ( تعیین استاندارد تجهیزات
خ( شیوه های بهبود و اصالح برنامه

مرحلة دوم: نیازسنجی آموزشی  
   نیازسنجی نوعی از پژوهش است، که پاسخ دهندة 
تعداد هنرجویان، گروه ها و رشته های تحصیلی مورد 
نیاز دنیای کار براســاس مشاغل و ِحَرف و با درنظر 

گرفتن سطوح شایستگی است.
  در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درســی در حرفة مورد پژوهش، به همراه خبرگان 
دنیای كار، به ســؤاالت نیازســنجی آموزشی پاسخ 
دادند. در اینجا چند نمونه از ســؤاالت آورده شــده 

است.
• در دنیــای کار چه مشــاغل و حرفی از اهمیت 

بیشتری برای آموزش برخوردارند؟
• تعداد شاغالن در حرف و مشاغل چگونه است؟

• برای دنیای کار چه شایســتگی هایی از اهمیت 
بیشتری برخوردارند؟

• شایستگی های فنی موردنیاز بازار کار در حرف و 
مشاغل کدام اند؟

• شایستگی های عمومی موردنیاز حرف و مشاغل 
کدام اند؟

برای پاسخ به این سؤاالت، وضعیت موجود بازار کار 
از لحاظ تعداد شاغالن در حرفه، مدارک تحصیلی و 
تخصص افراد شاغل در حرفه و وضعیت توزیع نیروی 
کار شــاغل در حرفه از نظر موقعیت جغرافیایی در 
کشور بررسی می شود. سپس برای تعیین آمار تعداد 
دانش آموزان جذب شــده در نظام آموزشی در بازة 
سال های 1395 تا 1398 درکشور، بررسی آمار های 
موجود مرکز آمار ایران و مطالعة روند رشــد نیروی 
کار در ســال های 1375- 1385-1390، مصاحبه 
با صاحبان صنایع تأثیرگذار در اشــتغال حرف مورد 
مطالعه، مصاحبه با انجمن هــای تخصصی حرف و 
مشاغل، مصاحبه با اتحادیه های صنفی و شغلی، انجام 
شــد. در ادامه با بررسی میزان بازنشستگی شاغالن 
در سال های 1398 تا 1405 از آمارهای استحصالی 
سرشماری های مرکز آمار، تعداد نیروی کار موردنیاز 

در سال 1398 تا 1400 به دست می آید.

مرحلة سوم: انتخاب حرفه/ وظایف و تکالیف کاری
  براساس نتایج نیازسنجی آموزشی، از بین حرف و 
مشاغل دنیای کار، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه 

که باید آموزش داده شوند انتخاب می شوند.
در این مرحله، با تشــکیل کمیســیون تخصصی 
برنامه ریزی درسی در حرفة مورد پژوهش، به همراه 
خبرگان دنیای کار، نمودارهای ترسیم شده در مرحلة 
 قبل، بررسی و به سؤاالتی مانند »چه حرفی موردنیاز 
بازار کار اســت و چه مشــاغلی باید آمــوزش داده 
شوند«، پاسخ داده می شود. سپس با بررسی وضعیت 
حرف استخراج شــده از مرحلة قبل، امکان سنجی 
آموزشی حرف و مشاغل، اولویت بندی گزینش حرف 
و مشاغل مورد نیاز آن ها، وظایف و تکالیف کاری هر 
یک از آن ها، مشــترک ها در سبدهای آموزشی قرار 

می گیرند و گروه بندی کارها مشخص می شود.

  نیازسنجی نوعی 
وهش است،  از پژ
كه پاسخ دهندۀ 
تعداد هنرجویان، 
وه ها و رشته های  گر
تحصیلی مورد نیاز 
دنیای كار براساس 
مشاغل و ِحَرف و با 
درنظر گرفتن سطوح 
شایستگی است
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گروه تحصیلی

راهنمایی و هدایت 
تحصیلی تدریجی

دورة دوم متوسطه

L3 تکنسین

هدایت تحصیلی
حوزه و یادگیری کار و فناوری

دورة اول متوسطه

L2 کمک تکنسین

دورة ابتدایی

L1 کارگر ماهر

مرحلة چهارم: طراحی گروه و رشتة تحصیلی
حرف و مشاغل استخراج شده از مرحلة قبل، براساس 
زمینة شغلی گروه بندی و رشتة تحصیلی با توجه به 

تکالیف کاری مشابه در هر گروه تعیین می شوند.
در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درســی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی 
فنی حرفه ای و کاردانش مرکب از مدیر کل و معاونان 
و منتخب کارشناسان برنامه ریزی )شورای راهبری(، 

گروه ها و رشته های تحصیلی را طراحی کردند.
فراینــد تعیین معیارهای گــروه تحصیلی مطابق 

چارت زیر است.

معیارهای تعیین رشته
هنرجویان شاخة فنی و حرفه اي در پایة دهم رشته ای 
را انتخاب می کنند. در شاخة فنی  و حرفه اي، هر گروه 
تحصیلی حرفه ای شــامل چندین رشتة تحصیلی ـ 

حرفه ای است.
در پایة دهم، شاخة فنی و حرفه اي شایستگی های پایه 

و مشترک رشته ها و گروه های تحصیلی ارائه می شود.
آمــوزش و تربیــت فنی وحرفه ای رســمی دورة 
متوســطه، براســاس چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملــی، صالحیت هــا به طــور کامل ارائه می شــود. 
شایســتگی های اخالق حرفه ای، ایمنی و بهداشت، 
کارآفرینــی، مدیریت منابع، نوآوری و شایســتگی 
فناورانــه، به صورت تلفیقی در کلیة دروس، عالوه بر 

ارائه به صورت مستقل، آموزش داده خواهند شد.
تعداد واحدهای کسب شده برای اخذ مدرک دیپلم 

معادل 120 واحد خواهد بود.
زمــان مهارت آمــوزی )آموزش عملــی( در یک 
شایســتگی حرفه ای بین 60 تا 80 درصد کل زمان 

آموزش آن شایستگی خواهد بود.
10 تــا 20 درصــد زمان کل آموزش در شــاخة 
فنی وحرفه ای برای آموزش مشــاغل به اســتان ها 
اختصاص داده می شود. این زمان به طور متمرکز در 

سال سوم تخصیص می یابد. 

مرحلة پنجم: تهیه و تدوین راهنمای برنامة درسی
راهنمای برنامة درســی سندی اســت که در آن 
ســازمان دهی دروس، اهــداف کلــی دروس، نحوة 
توزیع زمان تدریس مواد درسی و تربیتی )کالسی/ 
غیرکالســی(، راهبردهای کلی یاددهی یادگیری و 

شیوه های ارزشیابی رشته تدوین شده است.
در این مرحله، با تشــکیل کمیســیون تخصصی 
برنامه ریزی درســی رشــته، اجزای راهنمای برنامة 
درســی در جلســات متعدد، با بحــث و گفت وگو، 

مشخص شد این اجزا شامل موارد زیرند.
1. تعیین اهداف گروه تحصیلی

2. طراحی و سازمان دهی دروس
3. شیوه های ارزش یابی رشته
4. محیط های یادگیری رشته

5. صالحیت های عمومی مربیان رشته 
6. اجزای بستة آموزشی رشته 

7. فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامة درسی 
گروه و رشته

راهنمای برنامة 
درسی سندی 

است كه در آن 
وس،  سازمان دهی در

وس،  اهداف كلی در
یع زمان  نحوۀ توز

یس مواد درسی  تدر
و تربیتی )كالسی/ 

غیركالسی(، 
راهبردهای كلی 

یاددهی یادگیری و 
شیوه های ارزشیابی 

رشته تدوین شده 
است

سطوح صالحیت ملی سند تحول بنیادین

نیازسنجی آموزشی

مسیر توسعة حرفه ای برنامة درسی ملی

ساختار نظام آموزشی کشور
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هدایت  این ســند چگونگی  در  مسیر هدایت: 
تحصیلی افراد از پایة نهم به طور کامل مشخص شده 

است.
امکان سنجی آموزشی: یکی دیگر از ویژگی های 
این ســند تهیة فرم امکان ســنجی برای هر یک از 
حرفه های استخراج شــده از دنیای کار است. نتایج 

مؤلفه های راهنمایی 
برنامة درسی

اهداف و رویکرد دورة تحصیلیاهمیت و ضرورت گروه تحصیلی
مسیرهای هدایت تحصیلی در گروهاهمیت و ضرورت رشتة تحصیلی
ویژگی دانش آموزان ورودی به گروه

شیوه های ارزشیابی

محیط های یادگیری رشته

صالحیت های عمومی مربیان

اجزای بستة آموزشی

اصالح و بهبود برنامه
اهداف کلی دروس

اهداف جزئی دروس

نحوة توزیع زمان تدریس

راهبردهای یاددهی یادگیری

حرفه ها و مشاغل قابل احراز در گروه
شایستگی های حرفه ای عمومی

طراحی و 
سازمان دهی دروس

تعیین اهداف گروه 
تحصیلی

دورة اول 
متوسطه

دورة دوم متوسطة
 شاخة فنی و حرفه ای

اپ
چ

ك
ونی

اتر
مك

درو
خو

ك 
انی

مك

ان
لم

 مب
ب و

چو
ع 

نای
ص

كي
انی

 مك
ات

یس
أس

ت

زي
  فل

یع
صنا

زار
ن اب

شی
ما

 و 
ني

رگا
 باز

روه
گ

ري
 ادا

ور
ام

ات
دم

ه خ
رو

گ

غذا
 و 

زي
اور

كش
وه 

گر

نر
ه ه

رو
گ

ك
انی

 مك
روه

گ

ري
ما

 مع
روه

گ
ان

تم
اخ

 س
 و

 و 
یر

عم
وه ت

گر
الت

ن آ
شی

ي ما
دار

گه
ن

ري
راو

و ف
اد 

مو

انه
 رای

ق و
 بر

روه
گ

حاصل از این اطالعات مشخص می کند آیا حرفه های 
انتخاب شده قابلیت آموزش دارند یا خیر.

تعیین اهداف کلی رشته: اهداف کلی هر رشته 
با توجه به چهار عرصه )رابطه با خویشــتن، رابطه با 
خدا، رابطه با خلق خدا، رابطه با خلقت( و پنج عنصر 

تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق تبیین می شود.



عرصه هاعناصر

تعقل و تفکر

اخالقایمان و باور

عملعلم

ارتباط با خدا

ارتباط با خلق

ارتباط با خلقتارتباط با خود

شایستگی های
 عمومی

شایستگی های 
شایستگی های فنی

غیرفنی

مرحلة ششم: تعیین اهداف/ شایستگی های 
جزء پیمانه ها/ دروس 

در این مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، با توجه به 
چارچوب راهنمای برنامة درسی، اهداف، شایستگی های 

فنی و... برای هر درس مشخص می شود.
• کمیســیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته 

موارد زیر را انجام می دهد:

رابطه با خلقت
)1. طبیعت: زمین، آب، فضا، محیط زیست و ...   

2. ماوراء طبیعت: حیات ابدی، جهان آخرت، 
مائکه و ...(

رابطه با خلق خدا )سایر انسان ها(
)خانواده، دوستان، همسایگان، محله، شهر، 

استان و جهان(

رابطه با خدا
)صفات خدا، آیات تکوینی، تشریعی، 

انبیا و اولیای الهی(

رابطه با خویشتن
)روح، روان و جسم(

                        عرصه    

  عناصر

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• آگاهی نســبت به نگرش سیستمی در ساخت قطعات 
تولیدی

• آگاهی نســبت به تأثیر اسراف در مصرف مواد اولیه بر 
اقتصاد ملی )کلوا و اشربوا و التسرفوا(

• الهام گرفتن از طبیعت در ساخت قطعات

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• شناخت حقوق افراد در حیطه انجام وظایف
• آگاهــی از تأثیر ارتباط متقابل افــراد بر ارتقاء کیفیت 

قطعات تولید شده
• تبیین استفاده از مشاوره در تولید قطعات

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• آگاهی از احکام اسالمی در ارتباط با مسائل 
شغلی

• آگاهی از تأثیر فعالیت اقتصادی بدون ربا
• آگاهی از نظم آفرینش در ساخت قطعات

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• آگاهی از توانمندی های خود برای ایجاد فرصت های شغلی جدید
• آگاهی و کسب دانش روش های متنوع ساخت قطعات صنعتی

• شــناخت نقش ابزار و دستگاه های براده برداری در تولید قطعات 
صنعتی

علم
)کسب معرفت، 

شناخت بصیرت و 
آگاهی(

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• بهره برداری بهینه از مواد با کمترین دورریز
• به کارگیری روش های مناســب برای دفع ضایعات در 

محیط کار
• بهره برداری از مواد مصرف شــده و ضایعات در صورت 

امکان

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• رعایت کردن حقوق مالکیت معنوی دیگران
• تعالی دادن همکاران در محیــط کار با آموزش و ارائه 

اطالعات شخصی
• بهره گیری از فناوری های نویــن و تجربیات جدید در 

ارتقاء توانایی های خود و دیگران

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• عمل در جهت کســب روزی حالل و انجام 
صداقت در کار )النجاه فی الصدق(

• تقدم اعمال شرعی و دینی بر انجام کارهای 
روزمره

• شروع کردن کار با نام خدا و توکل بر خالق 
هستی )توکلت علی اهلل(

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• به کارگیری اصول و نکات ایمنی در هنگام استفاده از دستگاه
• به کارگیری نرم افزارهای CAD/CAM برای تولید قطعات

• به کارگیری دستگاه های براده برداری برای تولید قطعات صنعتی
• نگهداری، سرویس و روغن کاری دستگاه های براده برداری

• به کارگیری روش ها و ابزارهای براده برداری متناسب با نوع قطعه

عمل
)کار، تاش، اطاعت، 
عبادت، مجاهدت، 
کارآفرینی، مهارت 

و ...(

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• پایبنــدی بــه حفظ و حراســت از امــوال و ابزارهای 
دراختیار

• تعهد به انجام به موقع سرویس های دوره ای تجهیزات
• التزام به رعایت ســالمت محیط زیست ناشی از اثرات 

عملکردی کار

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• ســعی و اهتمام در حفظ و امانت داری اســناد فنی و 
قراردادی مشتریان

• پرهیز از به کارگیری وســایل و تجهیزات کارگاه برای 
منافع شخصی

• ارزش قائل شــدن و پاسداشــت ارزش های قومی در 
محیط کار

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• التزام به گســترش فرهنگ خدامحوری در 
انجام کارها

• ترویج فرهنگ درست کاری در محیط کار
• پرهیز از توجیه تولیدات با کیفیت پایین با 

دالیل نادرست
• تالش برای اشاعه فعالیت های مالی بدون ربا

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• پرهیز از رفتارهای تنش آفرین در محیط کار
• التزام عملــی به انجام کمک های اولیه ضــروری در هنگام بروز 

حوادث در محیط کار
• التــزام به حضور بــه موقع ومؤثر در محــل کار و انضباط کاری 

)اوصیکم بتقوی اهلل و تعلم امرکم(

اخاق
)تزکیه، عاطفه و 
ملکات نفسانی(

• اســتخراج شایســتگی های غیرفنی مربوط به 
هریک از کارها 

• تعیین اهداف مربوط به هریک از دروس باتوجه 
به عرصه و عناصر

• پیامدهای یادگیری
• اهداف توانمندسازی 

• فرصت ها/ فعالیت های 
  یادگیری ساخت یافته
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در این مرحله، جدولی به نام اهداف توانمندســاز 
به دست آمده است که می تواند مبنای مراحل بعدی 

قرار گیرد.

مرحلة هفتم: تعیین رئوس محتوا و الزامات 
پیمانه ها/ دروس

در ایــن مرحله از فراینــد برنامه ریزی، با توجه به 
چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، برای هر 
درس طراحی و ســازمان دهی درس، وسعت محتوا، 
ســازمان دهی محتــوا و الزامات اجرایی مشــخص 

می شود.
در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درســی رشته، سندی با عنوان ســند برنامة درسی 

تدوین می کند که شامل اجزای زیر است:
• طراحی و سازمان دهی درس

• سازمان دهی محتوا
• الزامات اجرایی

• صالحیت هنرآموزان )مدرک تحصیلی، مدارک 
حرفه ای، تجربه کاری(

• استاندارد فضا، استاندارد تجهیزات
• اعتباربخشی برنامة درسی هر یک از دروس

• ارزش یابی

مرحلة هشتم: طراحی فعالیت ها و تجارب یادگیری
در ایــن مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، با توجه 
به چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، نمایی 
مشخص از فعالیت های یادگیری و منابع آن و طریقة 
طی مسیر یادگیری برای هر درس مشخص می شود.

در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درسی رشــته، فرصت ها و فعالیت های ساخت یافته 
را طراحــی می کند و در ادامه مــوارد زیر طراحی و 

تعیین می شوند:
• طراحی مسیر یادگیری
• تعیین منابع یادگیری
• تعیین مراکز یادگیری

• تعیین رسانه های یادگیری
• تعیین مواد یادگیری

تعیین رئوس محتوا و الزامات دروس
سازمان دهی محتوا

صالحیت هنرآموزانارزشیابی

در راستای اصالح و بهبود برنامه

درس تولید به 
روش تراشکاری
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مرحلة نهم: تدوین استاندارد ارزشیابی دروس
   در ایــن مرحله از فراینــد برنامه ریزی، با توجه 
به چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، نحوة 
ارزشیابی هریک از شایستگی ها و شرایط ارزشیابی 

هریک از دروس مشخص می شود.
مراحل کار در این مرحله به صورت زیر است.

1. تشکیل کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی 
رشته

2. استاندارد ارزشیابی یادگیری شایستگی 
3. استاندارد احراز شایستگی، پودمان، صالحیت و 

مدرك تحصیلیـ  حرفه ای
4. استاندارد ارزشیابی شایستگی )ارزشیابی نهایی( 

5. الگوهای زمانی و مکانی ارزشیابی نهایی
6. شیوه های جبران كمبود كسب شایستگی ها 

7. شــیوه ها، زمان، اعتبار و اعطــای گواهی نامه، 

صالحیت و مدرك
 8. نقش هنرجویــان و گروه های دانش آموزی در 

خودارزیابی ها
9. شرایط ارزشیابی در مدرسه

ارزشیابی مستمر

ارزشیابی
نهایی

ارزشیابی پودمان

ارزشیابی شایستگی ها

اره کاری
101-L1-47

سوهان کاری و شابرکاری
0102-L1-78

سوراخ کاری
0401-L1-30

حدیده کاری
0103-L1-35

قالویزکاری
0104-L1-32

پیشانی تراشی
0501-L1-47

روتراشی
0502-L1-47

هنرجو

كتاب همراه کتاب هنرجوپوسترعکسفیلم
ماکت آموزشیهنرجو

بازدید از مراكز جداول استانداردسمینارکارگاهنرم افزار آموزش مجازی
تولیدي صنعتي

هنرآموز

کتاب راهنمای هنرآموزفیلم 
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مرحلة دهم: تهیه و تدوین برنامة درســی 
رشتة تحصیلی 

در ایــن مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، با توجه 
به چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، اسناد 
راهنمــای چگونگی پیاده ســازی محتوا، فهرســت 
استاندارد تجهیزات برای هر یک از دروس مشخص 
می شــود. کمیســیون تخصصی برنامه ریزی درسی 
رشته نیز، به تهیة برنامة درسی برای هر درس اقدام 

می کند. این برنامه شامل موارد زیر است:
• سازمان دهی محتوا

• اهداف تفصیلی درس 
• طراحی و سازمان دهی درس

• شایستگی های مورد انتظار
• هدایت تحصیلی ـ حرفه ای

• آموزش پودمان ها
• استاندارد فضا

• فهرست استاندارد تجهیزات
• صالحیت هنرآموزان

• الزامات اجرا
• اعتباربخشی

• ارزشیابی/ اصالح/ بهبود
• استانداردهای آموزش، شایستگی کار و ارزشیابی 

کار
• 6-1 اســتاندارد تربیت و یادگیری شایســتگی 

دنیای آموزش
• نمون برگ تحلیل کار 1-4

• نمون برگ 9-1 ارزشیابی کار

سازمان دهی
 محتوا

اهداف تفصیلی 
درس

طراحی و 
سازمان دهی 

درس

هدایت تحصیلی
 حرفه ای

آموزش 
پودمان ها

الزامات 
اجرایی

اسناد
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مرحلة یازدهم: تهیة مواد و رسانه های یادگیری
در این مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، راهنمای 
تألیف کتاب درســی و ماکت کتاب درسی برای هر 
یک از دروس تهیه می شــود و کمیسیون تخصصی 
برنامه ریزی درسی رشــته، به تهیة راهنمای تألیف 

کتاب درسی اقدام می کند.
ویژگی های ماکت کتاب درسی به شرح زیر است:

فعالیــت های  براساس  کتاب  ماکت  طراحی   •
یادگیری ساختیافته؛

• محل استقرار سایر رسانهها، مواد، منابع و مراکز 
یادگیری در ماکت کتاب مشخص است؛ 

• رسانه ها، مواد، منابع و مراکز یادگیری کتاب محور 
هستند؛

• کتاب درسی در ایــن رویکــرد، برای هنرآموزان 
تسهیلکنندة یاددهی و برای هنرجویان خلقکنندة 

تجارب یادگیری چندگانه است؛
• کتاب درسی در ایــن رویکرد کمحجم، چگال و 
حاوی مفاهیم، اصول، رویه های عملیاتی و مهارتها است.

پس از تهیة راهنمای تألیف ماکت کتاب درســی، 
مؤلفان تعیین می شــوند. آنان ماکت کتاب درسی 
را تهیــه می کنند در ادامة این مرحله، پس از تألیف 
ماکــت کتاب درســی، رســانه های یادگیری تهیه 

می شود.
در ادامــة فرایند برنامه ریزي درســي آموزش هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانش مراحل زیر قبل از اجراي 
برنامه، در حین و بعد از اجراي آن انجام خواهند شد.

 تهیه و اجراي برنامة جامع فعالیت هاي بخش ها
 آموزش و اجراي برنامة درسي

 ارزشیابي برنامة درسي
 اصالح و بهبود

اهداف 
توانمند سازی

كتاب درسی

كتاب معلم

نرم افزارها

كتاب های 
كار و تمرین

منابع 
چند رسانه ای

هند  بوك های 
رشته ای

محیط های 
یادگیری 

فرامدرسه ای
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