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 شور استرالیاک

 ای ملی قانون مقررات آموزش حرفه

 آموزی بخش خصوصی استاندارد موسسات معتبر مهارت

 : کلیات1بخش

 هااستاندارد عنوان

چارچوب ، بخشی از هااین استاندارد. است 1آموزی بخش خصوصی ویژه موسسات معتبر مهارت هااین استاندارد

های ملی به رسمیت  نظامی که یکپارچگی و هماهنگی صالحیت –دهد  ای را تشکیل می کیفیت آموزش حرفه

 کند. شده را تضمین می شناخته

 موسسات خصوصی ملزم هستند هم از این استاندارد و هم از :

  و  "ای  گران ملی آموزش و تربیت حرفه تنظیم"قانون 

 “تبعیت نمایند. ”ای چارچوب کیفیت آموزش حرفه 

 کند: در کنار استانداردهای زیر معنا پیدا می هااین استاندارد

 های آموزشی استاندارد بسته 

 ای  های معتبر آموزش حرفه استاندارد دوره 

 ای  گران آموزش حرفه استاندارد تنظیم 

 هدف 

 عبارتست از : هاهدف از این استاندارد

وسسه باید داشته باشد تا بتواند یک موسسه خصوصی و شرایطی که یک سازمان یا م مقرراتتعیین  .1

 شود.آموزی  مهارت

های  بسته مقرراتارائه شده توسط موسسه خصوصی، شرایط و  2آموزشی /محصوالتمحصولتضمین اینکه  .2

 ای را دارا باشند و در ایجاد اشتغال و برای آموزش تکمیلی مناسب باشند.  های معتبر حرفه آموزشی یا دوره

 ها، اخالقی و درست رفتار کند. اینکه موسسه خصوصی ضمن رعایت نیازهای فراگیران و شرکتتضمین  .3

 ساختار 

 از هشت جزء تشکیل شده است. در هر استاندارد یکسری بند وجود دارد. هااین استاندارد

                                                           
1(  -  RTO  شود.  نامیده می "موسسات خصوصیموسسه/"در این متن به  اختصار  است که بخش خصوصیآموزی  معتبر مهارت هموسسبه معنی 

 .است و پودمان دوره کوتاهِ معتبر، واحد شایستگی، ها مهارت مجموعه، (چارچوب صالحیت استرالیاصالحیت )طبق  ،آموزشی محصولظور از ( من2
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ظرفیت رعایت موسسه خصوصی باید تمام این بندها را رعایت کند. متقاضیان ثبت یک موسسه خصوصی جدید باید 

 این استاندارد در کل حوزۀ مورد نظر را داشته باشد.

ای است که به  که جزء خودِ استاندارد نیست بلکه شامل اطالعات پیش زمینه است "بیانیه"یک دارای هر استاندارد 

 کند. خوانندگان در درک استاندارد کمک می

 خصوصی بخش آموزی مهارت معتبر موسسه مهارتآموزش و سنجش  :2بخش

پاسخگوی نیازهای صنعت و  بایدموسسه خصوصی یک در  های آموزش و سنجش  راهبردها و شیوه. 1استاندارد 

  .را مراعات نمایند آموزش حرفه ای معتبر های دورههای آموزشی و  بسته مقرراتشرایط و کارآموزان بوده و 

 :استاندارد بیانیه

به  ،انسجام و یکدستینسبت به آموزش و سنجش  عالیهای  شیوهبواسطه بایست  ع میایکارفرمایان و صن ،کارآموزان 

 :این شیوه ها باید و ارزش گواهینامه های صادر شده توسط موسسه خصوصی اعتماد داشته باشند،  روز بودن

 .مراعات نمایندآموزش حرفه ای را  معتبر های دورههای آموزشی و  بستهو شرایط  مقررات  •

 د.نباش کارآموزان و صنعت نیازهای پاسخگوی •

 .اجرا شوندامکانات و تجهیزات مناسب  ،ستفاده از خدمات پشتیبانیا با و صالحیت واجد آزمونگران و مربیان توسط •

به برای دستیابی میزان آموزش مورد نیاز کارآموزان به های آموزش و سنجش موسسه خصوصی باید  شیوه و هاراهبرد

میزان آموزش  داشته باشد.توجه ای  آموزش حرفه های معتبر دورههای آموزشی و یا  بسته درمندرج های  شایستگی

کار یافتن شامل امر آموزش  ومتفاوت است تدریس شیوه  آنها وهای  دانش و مهارتبا توجه به الزم برای کارآموزان 

 باشد. میکارآموزان نیز ناسب برای م

یک های سنجش و نتایج آن جامع و کامل و درست هستند موسسات خصوصی باید  بمنظور تضمین اینکه شیوه

 یرویکردطراحی و تدوین این برنامه در موسسات خصوصی باید  کنند. طراحی مند نظامبرنامه جامع اعتبارسنجی 

که ممکن است از جانب  مشکالت عبارتند از: مواردی اقدام کنند. ایندر نظر گرفتن مشکالت احتمالی با پذیر  ریسک

شان پیش آید، شیوه اجرا، تغییراتی که ممکن است در  هنگام گرفتن نتیجه ارزیابی و سنجش هکنندگان ب مراجعه

اجرای مربیان و آزمونگرانی که درگیر مربوط به مجوزها باشد.  مقرراتهای آموزشی پیش آید و یا شرایط و  بسته

 توانند در فرایند اعتبارسنجی نیز شرکت کنند. می اعتبارسنجیرآیند بخشی از ف بعنوان آموزش و سنجش هستند

این وجود دارد و شواهدی که  هایی تفاوتخصوصی  اتعملیاتی و اهداف تجاری موسس و خصوصیات ها در ویژگی

 .ستاه کنند بیانگر این تفاوت استاندارد بدان استناد میتطابق با این برای نشان دادن موسسات 

 موسسه خصوصی  باید موارد زیر را رعایت کند: ،1طابق با استاندارد بمنظور ت
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 - از جانب موسسهارائه شده  میزان آموزش از جمله -های آموزش و سنجش موسسه خصوصی  راهبردها و شیوه 1-1

 بتواندهر کارآموز بطوری که ای بوده  آموزش حرفه معتبر های دوره های آموزشی و بسته مقررات متناسب باباید 

 واحد شایستگی یا پودمانی که در آن ثبت نام کرده است را برآورده سازد. هر مقررات

الزم هر کارآموز برای هایی که  میزان آموزشاین موسسه خصوصی است که  ،1-1برای رسیدن به اهداف بند  2-1

 :کند تعیین میبا توجه به موارد زیر  است را 

 ؛و تجربه فراگیر هامهارت ،الف( دانش

 ؛ و  روش اجراشیوه و ب( 

 صالحیتاز کل  بخشیها بعنوان  تعدادی از واحدها یا پودمان ،صالحیتکامل یک  ۀارائج( در صورت عدم 

 ارائه شود.

 :باید ،های آموزش و سنجش خودراهبردهمگام با کاری خود و  حوزهواسطه موسسه خصوصی ب 3-1

 ؛سنجش داشته باشدآموزش و کافی برای  آزمونگرالف( مربی و 

آموزش و آزمون برای کارآموزان یا کارآموزانی که برای رفع نیازهای کافی ب( خدمات آموزشی و پشتیبانی 

 ؛ند، داشته باشدحضور دار

و  آورده سازندنیازهای هر واحد شایستگی را بربتوانند فرگیران  ی کافی داشته باشد تاج( منابع آموزش

 ؛ و در دسترس همه کارآموزان باشد اجراو روش  مکانصرفنظر از 

برای پذیرش و پشتیبانی ازهمه کارآموزانی و کافی اعم از واقعی یا مجازی و تجهیزات الزم  کافید( امکانات 

 .، داشته باشدکه برای آموزش و آزمون حضور دارند

 معتبر های دورههای آموزشی مربوطه یا  مشخص شده در بسته مقرراتو  شرایطکلیه باید موسسه خصوصی  4-1

 د.نمایآموزش حرفه ای را برآورده 

 ارتباط با صنعت

ارتباط با از طریق با نیازهای صنعت بوده و  تناسبمباید موسسه خصوصی  سنجش مهارتهای آموزش و  شیوه 5-1

 مطلع شود. هاصنعت از آن

نتایج حاصله نظام مند از  صورتو ببکارگیرد صنعت ارتباط با های مختلفی را برای راهبردباید موسسه خصوصی  6-1

 :از این ارتباط استفاده کند تا نشان دهد که

 ش متناسب با صنعت است؛و سنج آموزش هایراهبرد منابع، اقدامات و الف(

 متناسب با صنعت است. شاغل انآزمونگرهای فعلی مربیان و  ب( میزان مهارت
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 پشتیبانی از کارآموزان

 کند و دسترسی به خدمات آموزشی ومشخص فراگیران را باید نیازهای حمایتی و پشتیبانی موسسه خصوصی  7-1

 معتبر های دورههای آموزشی یا  بسته درمندرج  دوره آموزشیرعایت مقررات جهت آنها را پشتیبانی الزم برای 

 .نمایدآموزش حرفه ای فراهم 

 سنجش

و باشد )شامل سنجش  یتضمین کننده سنجش ی را داشته باشد کهسنجشسیستم باید موسسه خصوصی  8-1

 :که شود( های قبلی نیز می یادگیریارزیابی 

 . باشدآموزش حرفه ای  معتبربسته آموزشی مربوطه یا دوره  ارزیابی مقرراتالف( مطابق با 

مندرج  "تاییدکننده/شاهدمقررات "و  1-8-1موجود درجدول "و ارزیابی سنجشاصول "مطابق با ب( 

 .شود اجرا 1 -8-2درجدول 

 و ارزيابي سنجشاصول  1-8-1جدول

 عدالت

 فراگیران در فرایند سنجش  در نظر گرفته شود.تمام  نیازهای

ایجاد معقول های  ریزی و برنامهنیازهای فراگیران تغییرات باید برای رفع در صورت لزوم موسسه خصوصی 

 .نماید

را برای فراگیران فرصت د و این کنبه فراگیران اطالع رسانی  سنجشدر مورد فرآیند باید موسسه خصوصی 

 فراهم آورد که نتیجه آزمون را به چالش بکشند و در صورت لزوم مورد سنجش  مجدد قرار گیرند.

 پذیری انعطاف

 :باشد  برای هر یک از فراگیران انعطاف پذیرباید از طرق زیر  سنجش

 فراگیر نیازهای انعکاس •

 .اند کسب کردههای فراگیران فارغ ازاینکه چگونه و یا کجا شایستگی مربوطه را  شایستگی سنجش •

واحد شایستگی و  محتوا،ها که متناسب با  های سنجش مناسب از میان طیف وسیعی از روش انتخاب روش •

 کارآموزان باشد.و  هطوسنجش مرب مقررات

 روایی

 کند تخاذ میا عملکرد فردی فراگیر وسسه خصوصی بر اساس شواهدکه م سنجشدر زمینه تصمیم گونه هر 

 باشد.قابل توجیه  باید

 :الزم است موارد زیر را برآورده کند:روایی 

ها و  از مهارتوسیعی طیف  ،ش مربوطهجسن مقرراتشرایط و  واحدهای شایستگی و/واحد برای ارزیابیِ •

 .خوب و کارآمد الزم هستند باید مورد سنجش قرار بگیرندعملکرد برای یک که  یدانش

 باشد.عملی باید هم بصورت تئوری و هم ها  سنجش دانش و مهارت •

های  این مهارت و دانش را در موقعیتمی تواد که نشان دهد فراگیر  باشدبراساس شواهدی باید  سنجش •

 .بکار گیردمشابه دیگر 
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مطابق با این عملکرد باید که  باشد عملکرد فراگیری از بر پایه شواهدباید درمورد یک شایستگی  داوری •

 باشد.ه طوسنجش مرب مقرراتواحدهای شایستگی و /واحد

 پایایی
 فرد آزمونگر نقشی در نتیجهتفسیر شوند و منطقی  بصورت اصولی واید ب سنجششواهد ارائه شده برای 

 داشته باشد.ن سنجش

 

 /شواهدتاييدکنندهمقررات  1-8-2جدول 

 روایی
در پودمان یا واحد شایستگی مشروحه  های دانش و ویژگی ،مهارت داراین شود که فراگیر ئمطم آزمونگر باید

 .باشد می هطومرب سنجشِ الزاماتو 

 کفایت
ر داوری د ای است که گونه به شواهد سنجش و ارزیابیتناسبِ کمیت و  ،مطمئن شود که کیفیتباید  آزمونگر

 .امکانپذیر استمورد شایستگی فراگیر 

صحت و 

 موثق بودن
 کار خود فراگیر است. ،شود میکه برای سنجش ارائه  شواهدیشود  مطمئنباید  آزمونگر

و به جاری 

 بودنروز 

دهد. این امر مستلزم سنجش  صالحیت فعلی فراگیر را نشان می ،سنجش شواهدمطمئن شود که باید  آزمونگر

 گذشته نه چندان دور فراگیر است.وضعیت یا  کنونیاز وضعیت 

ای  خود، طرح و برنامه های سنجش و داوری مداوم روش و مند نظاماعتبارسنجی  منظور هب بایدموسسه خصوصی  9-1

 : باشد دربردارندۀ موارد زیرخود کاری  ۀحوز آموزشی های دورههمه برای که  داشته باشد

 ؛شود سنجش انجام میاعتبارسنجی چه زمانی الف( 

 ؛خواهد بود آموزشی های دورهکدامیک از اعتبارسنجی متمرکز بر ب( 

 ؛و آنرا رهبری خواهد کرد  مشارکت داردجی های اعتبارسن ج( چه کسی در فعالیت

 شود. ها مستند شده و براساس آن عمل می د( چگونه نتایج این فعالیت

این شرط که  با -سال یک بار اعتبارسنجی شود  5حداقل هر باید آموزشی  دورههر  ،1-9بند  تحققبرای  10-1

تمام در نظر گرفتن و با  – ساله اعتبارسنجی شود 5دوره  اینآموزشی در طی سه سال اول  های دوره از ٪50حداقل 

ممکن است پیش بیاید از جمله حوزه کاری موسسه خصوصی  های آموزشیِ دورهمشکالت احتمالی که در ارتباط با 

 .ندا هدشای شناسایی  گران آموزش حرفه تنظیمتوسط مشکالتی که 

توسط یک یا چند نفر باید موسسه خصوصی  ارزیابی سنجش و مند نظام اعتبارسنجی ،1-9بند  تحققبرای  11-1

داشته شرکت نقرار دارد  اعتبارسنجیتحت  خاصی که   دوره آموزشیجرا و سنجش ادر  اًمستقیمکه انجام شود 

 های زیر باشند: همگی واجد ویژگی ند وباش

 ؛است اعتبارسنجیتحت ی که سنجشبوط به مرروز های صنعت  مهارت و ای حرفههای  شایستگی (1

 ؛ای حرفهدر امر آموزش و یادگیری روز های کافی   دانش و مهارت (2
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 .باشد)مربی و آزمونگر(  1 ضمیمه 5 یا 2در بند مندرج آموزش و سنجش دارای مدرک  (3

ترکیبی از جهت تضمین اینکه شرکت کنند  اعتبارسنجیکارشناسان صنعت نیز در فرآیند وجود دارد که ن امکاین ا

 که در باال ذکر شده استفاده شود. ییها از تخصص

 .را نیز انجام بدهدپیشین تک تک فراگیران  های یادگیری باید سنجشموسسه خصوصی  12-1

 

 انآزمونگرمربيان و 

توسط باید آموزش و سنجش در موسسه خصوصی  فقط  ،1-15و  1-14در بندهای  ندرجم مقرراتعالوه بر  13-1

 افرادی انجام شود که دارای:

 شود. که اجرا و سنجش می تا سطحی حداقل  ای حرفههای  شایستگیالف( 

 دارد. ارتباط مستقیمدر موسسه صنعت که با آموزش و سنجش انجام شده روز های  مهارت ( ب

که موجب افزایش آگاهی آنها در امر  )پداگوژی( ای حرفهدر آموزش و یادگیری  های روز دانش و مهارت ( ج

 شود. آموزش و سنجش می

 .بهره جستو ارزیابی سنجش  در امرکارشناسان صنعت نیز می توان از  مونگر،زآدر کنار مربی و 

آموزش  صالحیتکه دارای شود توسط افرادی انجام باید سسه خصوصی  فقط اجرای آموزش و سنجش در مو 14-1

 باشند. 1 ضمیمهاز  3یا  2 بخشدر مندرج و سنجش 

کند که فرد مذکور دارای تضمین باید موسسه خصوصی  ،گیرد در صورتی که سنجش توسط یک نفر انجام می 15-1

 هست. 1 ضمیمهاز  5یا  3یا  2 بخشدر مندرج آموزش و سنجش  صالحیت

زمینه دانش تئوری و عملی خود در  ،شانآزمونگرتضمین کند که کلیه مربیان و باید موسسه خصوصی  16-1

 .دهند ارتقاء میرا از جمله آموزش شایستگی محور  ای حرفه و یادگیری و آموزش سنجش

 کنند افرادی که تحت نظارت يک مربي کار مي

 استفاده کند ،نیست آزمونگرمربی یا  از فردی که اجرای آموزش و سنجشدر صورتی که موسسه خصوصی در  17-1

 داشته باشد.سنجش آزمون و  یجانتباید نقشی در تعیین این فرد باید تحت نظارت یک مربی کار کند و ن

 کند باید : کار می1-17بند  ذکر شده درتضمین کند فردی که تحت نظر یک مربی باید موسسه خصوصی  18-1

 .باشد 1 ضمیمهاز  6 مندرج در بخشالف( دارای گواهینامه آموزش و سنجش 

 باشد . ،شود می سنجشو  حداقل تا سطحی که اجرا ای حرفههای  ب( دارای شایستگی

 ،شود میه رائا ی که در موسسه صنعت باشد که ارتباط مستقیم با آموزش وسنجش روزهای  ج( دارای مهارت

 .داشته باشد
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باید تضمین کند که آموزش و  بکار گیرد 1-17در صورتی که موسسه خصوصی فردی را مطابق با بند  19-1

 شود. اجرا می 1با استاندارد مطابق  اوسنجش 

 :باید موسسه خصوصی ،1-19و   1-17بدون محدودیت ذکر شده در بندهای  20-1

 :انجام دهدالف( موارد زیر را 

 و    ؛ سطح نظارت مورد نیازتعیین  -1

در اجرای آموزش و  تحت نظارت برای مشارکت فرد الزم های محدودیت یاشرایط  ،مقرراته هر گونتعیین  -2

 و  ؛ سنجش  شواهدآوری  جمع

استفاده  د تحت نظارت خودافرااز سنجش  شواهدآوری  اجرای آموزش و جمع ایبر ی کهمربیان ب( تضمین کند

 کنند، پاسخگوی اعمال آنها هستند. می

 سنجش برای مربيان و آزمونگرانآموزش و های  صالحيت

 حذف شده است.این بند از استاندارد قبلی   21-1

در  مندرج های آزمونگران مهارت از مجموعهچارچوب صالحیت استرالیا یا از اجرای هرگونه صالحیت  برای 22-1

ان مجری آموزش و آزمونگرکند که همه مربیان و  تضمینموسسه خصوصی باید  ،آن( معادلبسته آموزشی )یا 

 .      هستند ،شود سطحی که اجرا می درحداقل  ،آموزش و سنجش صالحیتدارای  ،سنجش

 صالحیت از مجموعه گونهیا هر  ،1 ضمیمهاز  2یا  1 بخشآموزش و سنجش مندرج در  صالحیت اجرایبرای  23-1

کلیه مربیان و  که موسسه خصوصی باید تضمین کند ،)یا معادل آن( بسته آموزشیاز آزمونگران  های مهارت

 مجری آموزش و سنجش : آزمونگران

 : و یا هستند 1 ضمیمهاز  7بخش آموزش و سنجش مندرج در  صالحیتالف( دارای 

 . کنند می فوق الذکر است کارمربی که واجد شرایط یک ب( تحت نظارت 

کار بند )ب(  1 -23 مطابق با استانداردی که تحت نظارت و کند که همه افراد تضمینموسسه خصوصی باید 24-1

 :کنند موارد زیر را رعایت می دنکنمی 

 الف( تاثیری در تعیین نتایج آزمون نداشته باشد.

 باشد. 1 ضمیمهاز  2بخش آموزش و سنجش مندرج در  صالحیتب( دارای 

 آموزش و سنجش های صالحيتمستقل از  اعتبارسنجي

در  مندرج های آزمونگران مهارت از مجموعهچارچوب صالحیت استرالیا یا اجرای هرگونه صالحیت از  برای 25-1

تعاریف ) 2شماره  ضمیمهمندرج در و شرایط  مقرراتموسسه خصوصی باید مطابق با  ،آن( معادلبسته آموزشی )یا 

 خود سنجشفرآیندها و نتایج  ،ابزارها سنجش،مستقل( یک سنجش مستقل از سیستم  اعتبارسنجیو اعتبارسنجی

 .انجام دهد
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 آموزشي های دورهانتقال 

موسسه ه، تصویب نشدگران آموزش حرفه ای  تنظیممصوبه دیگری توسط تا زمانی که و  1-27مطابق بند  26-1

 تضمین  کند که:باید خصوصی  

تمام امور باید  -شده باشد یا جایگزین لغو موسسه در حوزه کاری  آموزشی  دورهالف( در صورتیکه یک 

چارچوب صالحیت استرالیا های  گواهینامه وتکمیل و تمام شده باشد آموزش و سنجش فراگیران مربوط به 

یا فراگیران به صادر شده باشد  -ساله از تاریخ جایگزینی دوره آموزشی جدید  در یک دوره یک ،مربوطه

 ند.ه باشدجایگزین منتقل شهای  دوره

هم نشده و  جایگزین  وجود نداشته باشدب( در صورتیکه یک صالحیت چارچوب صالحیت استرالیا دیگر 

های  گواهینامه وتکمیل و تمام شده باشد و سنجش فراگیران  آموزشمربوط به  تمام امورباید  ،باشد

  ثبت مليمربوطه در یک دوره دو ساله از تاریخ حذف آن صالحیت از سیستم چارچوب صالحیت استرالیا 

  باشد. صادر شده

دوره یا پودمان کوتاه رسمی دیگر موجود نبوده و  ،واحد شایستگی ،ها مهارت ی مجموعه ج( در صورتیکه

واحد  ،ها مهارت ی مجموعهدرطی یک دوره یک ساله از تاریخ اعالم حذف  ،فاقد جایگزین نیز باشد

تمام امور آموزش و سنجش فراگیران و صدور  ،دوره یا پودمان کوتاه رسمی از سیستم ثبت ملی ،شایستگی

 تکمیل شود.باید گواهینامه مربوطه در چارچوب صالحیت استرالیا 

که از سیستم ثبت ملی حذف  آموزشی  دورهمجاز به طی دوره آموزش یا سنجش در  جدید فراگیردیگر د( 

 نمی باشد. ،تگردیده اس

)الف( در صورتی که یک بسته آموزشی نیاز به اجرای یک واحد شایستگی  1-26شرایط مندرج در بند  27-1

 دیگر صدق نخواهد کرد.، جایگزین داشته باشد

 موسسه خصوصيو عمليات عملکرد تضمين کيفيت . 2استاندارد 

 :  استاندارد بیانیه

 مسئولیت نهاییدهد  انجام میرا سنجش اجرای آموزش و یا ، خصوصیوسسه بجای مشخص ثالث در شرایطی که 

. این باشد می موسسه خصوصی بر عهدهاش  کاریو حوزه  موسسه خصوصیو سنجش  تضمین کیفیت اجرای آموزش

کند  امر شامل مواردی است که موسسه خصوصی با عقد قراردادهای فرعی ارائه خدمات را به شخص ثالث واگذار می

اما صدور گواهینامه  ،ثالث نیز ارائه خدمات مذکور را با قراردادهای دیگری به افراد دیگر منتقل می کندو شخص 

ادر خواهد شد. موسسه خصوصی موظف به عقد توافق ص چارچوب صالحیت استرالیا کماکان توسط موسسه خصوصی

 ارائه می دهد.بجای خود خدمات را که است نامه کتبی با هر طرفی 
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مطابق با ، و سنجش های اجرای آموزش ها و روشراهبردکیفیت ارزشیابی نظارت و  ،اجراموظف به موسسه خصوصی 

 .است ای حرفهآموزشی و دوره معتبر آموزش  بسته و شرایط مقررات

 برای تضمین کیفیت خدمات و نیز بهبود اجرای آموزشآن موسسه عات اطال و استفاده ازموسسه عملکرد  یابیشارز

اطالعات مورد استفاده برای سنجش عملکرد موسسه خصوصی  .تجارت سالم استیک یک کار آموزشی و  ،و سنجش

 . باشد و اهداف تجاری موسسه خصوصیهای کاری  ها و خصیصه باید متناسب با ویژگی

 موسسه خصوصی باید موارد زیر را رعایت کند: ،2استاندارد  جهت تطابق با

زمانی که حتی در  ،کند عمل میاین استانداردها براساس تضمین کند که همیشه باید موسسه خصوصی  1-2

های موسسه  شامل کلیه فعالیت این امر شود. نمایندگی ازموسسه خصوصی ارائه میه ب خدمات از طرف افراد دیگر و

 باشد. خصوصی می

 باید:موسسه خصوصی  2-2

های آموزش و سنجش  ها و شیوهراهبردبر  مند نظامبطور باید  1 استانداردتضمین انطباق با الف( جهت 

 .شته باشدنظارت مستمر دا

نتایج از  مورد ارزیابی قرار دهد و خود را های اجرای آموزش و سنجش ها و شیوهراهبردبطور نظام مند ب( 

 های شاخصشامل نه تنها ها  د. اطالعات سنجشنمایاستفاده ها  این راهبردها و شیوه برای بهبود مستمرآنها 

شکایات  ،آزمونگر ،مربی ،مشتریانبازخورد  ،نتایج اعتبارسنجی، 7-5بند درآوری شده  جمععملکرد /کیفیت

 .شود می شود بلکه محدود به آنها نمیو درخواستهای تجدید نظر 

نامه کتبی توافق کند باید این امر در یک  خدماتش را توسط شخص ثالث ارائه می درصورتی کهتضمین کند  3-2

 است.

 و درباشد خود جانب خدمات ارائه شده از تمام مستمر برمند و  نظاممنابع کافی برای نظارت  ها وراهبرددارای  4-2

 استفاده کند. ،هستنداین استانداردها براساس خدمات ارائه شده تضمین اینکه هر زمان از آنها برای 

ارچوب صالحيت ملي چموسسه خصوصي ملزم به پذيرش قوانين مربوط به صدور گواهينامه  .3استاندارد 

دسترسي به سوابق امکان و مي بايست ، حمايت و صدور گواهينامه براساس اين استانداردهاست استراليا

 .نمايدفراگيران را فراهم 

 :استاندارد بيانيه

 چارچوب صالحیت ملی استرالیا بایدهای گواهینامه  صدور ،آموزشی های دوره انسجام و یکدستی ملیحفظ بمنظور 

 ههای صادر خصوصی ملزم به پذیرش گواهینامه اتموسس دارای ثبات و تداوم بوده و تمامبه هر ارگانی ارائه  برای

مورد ماهیت است که در  مورد توافق ملی الزاماتاز پذیرش هدف این و  دنباش خصوصی می اتموسس سایر توسط
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موقع گواهینامه چارچوب  به صدورمثل نیازهای فراگیران  باشد. آن می و حمایت ازارائه نحوه  ،گواهینامه محتوای

 .شودبرآورده  باید صالحیت ملی استرالیا و امکان دسترسی به سوابق

در موسسه  کامالًکه تشکیل شده است ایی ه واحدها یا پودمان ای که از موسسات خصوصی ملزم به صدور گواهینامه

 د.ننمی باش ،اند گذرانده شدهخصوصی دیگر یا موسسات 

 

 :موسسه خصوصی  باید موارد زیر را رعایت کند ،3استاندارد  جهت تطابق با

که مطابق با است فراگیری برای گواهینامه چارچوب صالحیت استرالیا فقط  ملزم به صدورموسسه خصوصی  1-3

مورد مربوطه  ای حرفهآموزش  معتبردر بسته آموزشی مربوطه یا دوره مندرج  آموزشی  دوره مقرراتشرایط و 

 . ه باشدگرفتسنجش قرار 

 ضمیمهتعیین شده در  مقرراتتوسط موسسه خصوصی می بایست مطابق با صادره های  تمامی گواهینامه 2-3

 باشد. 5شماره 

 ویروز پس از انجام سنجش از  30باید در عرض برای یک فراگیر صدور گواهینامه چارچوب صالحیت استرالیا  3-3

تمام و  ه باشدکامل شدبه شرط آنکه دوره آموزشی  گیردصورت  آموزشی  دورهشرایط  و مقرراتمطابق با و 

  های که فراگیر باید برای موسسه خصوصی انجام دهد را انجام داده باشد.پرداخت

 5شماره  ضمیمه مقرراتشرایط و فراگیران مطابق با  برای چارچوب صالحیت استرالیاهای  سوابق گواهینامه 4-3

 .قرار گیردتوسط موسسه خصوصی نگهداری شود و در دسترس فراگیران باید 

 /یاواحدهای شایستگی وبه فراگیر برای  تایید )اعتباربخشی(پذیرش و ارائه  موسسه خصوصی موظف به 5-3

 :  مستند هستندبه طرق زیر  یی است کهها پودمان

ای  صالحیت حرفه موسسه خصوصی یا سازمانهرتوسط صادره گواهینامه چارچوب صالحیت استرالیا  الف(

 ؛ یادیگر معتبر

 ثبت. اداره توسطره صاد ای حرفهمعتبر آموزش های  نسخه ب(

 :از جملهعمل کند  "کارآموز گرطرح شناس" مقرراتمطابق با  بایدموسسه خصوصی  6-3

 "کارآموز گرشناس"آن قبل از استفاده از یک فرد یک شناسگر کارآموز را برای موسسه تامین کند  الف(

 هر منظوری ابتدا باید این شناسه برای همه افراد تایید گردد .برای 

 عدم صدور گواهینامه چارچوب صالحیت استرالیا به کسی بدون دریافت شناسه کارآموزی تضمین ب(

 استثنایی اعمال شود. 2014مگر اینکه طبق قانون شناسه کارآموزی  ،معتبر برای آن شخص

قبل از اتمام ثبت نام یا شروع آموزش و  ،)ب( 3-6که در صورت اعمال معافیت در بند  تضمین این ج(

 شود.  فراگیر مطلع می ،سنجش
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شده در  و کلیه مدارک مرتبط با آن مانند اطالعات ذخیره های کارآموزی تضمین امنیت شناسه د(

 مدیریت کارآموزی. های سیستم

 مراجعانو  فراگیرانتعهدات :   3بخش

آن موسسه باید برای  عملکرد و یک موسسه خصوصی، خدمات دسترسی قابل و دقیق اطالعات:  4استاندارد

 به فراگیران و مراجعان حال و آینده آن موسسه دردسترس باشد. رسانی اطالع

 :استاندارد بيانيه

در مورد عملکرد و خدمات  صحیحارائه اطالعات شفاف و تضمین  مسئولاین موسسه خصوصی است که در نهایت 

این اطالعات مستقیماً از جانب خود موسسه منتشر  حتی اگر ،استن فعلی و آینده ابه فراگیران و مراجعاش  هموسس

 . نشود و از جانب شخص ثالث و به نمایندگی موسسه منتشر شود

خصوصی فراگیران و مراجعین فعلی و آینده را قادر  هاطالعات شفاف و دقیق در مورد خدمات و عملکرد موسس

 تری داشته باشند. ی خود تصمیم گیری آگاهانهو سنجشتا در مورد نیازهای آموزشی  سازد می

و جوابگوی جعین متناسب با نیازهای مراخصوصی باید  هاطالعات ارائه شده در مورد عملکرد و خدمات موسس

 که البته این از یک موسسه به موسسه ای دیگر متفاوت خواهد بود.نیازهای آنها باشد 

 

 استاندارد، موسسه خصوصي بايد موارد زير را رعايت کند:رعايت برای 

 ؛ و شود ، باید دقیق و واقعی باشد میاطالعاتی که مستقیماً توسط موسسه خصوصی یا از طرف آن منتشر  1-4

 .معرفی کند را  شوزه فعالیتحآموزشی  های دورهو  کند میارائه  ی را که خدماتدقیقاً  الف(

 شامل کد شناسایی موسسه خصوصی باشد. ب(

در متون و مطالب بازاریابی خود تنها به شخص یا سازمان دیگر اشاره کند آن هم در صورت رضایت آن ( پ

 شخص یا سازمان.

فقط ( در سطح ملیهای معتبر آموزش حرفه ای  و دورههای آموزشی  بسته)نشاندهنده  NRTلوگوی  از (ت

 استفاده کند. 4 ضمیمهدر ندرج مطابق با شرایط استفاده م

کند این مطلب را روشن سازد که این کار را  میجذب کارآموز  برای موسسه شخص سومدر زمانی که (  ث

 د.ده انجام میموسسه خصوصی  به نمایندگی از

دهد یا  می نجامآموزش و سنجش را به نمایندگی از یک موسسه خصوصی دیگر اموسسه در صورتی که  (ج

را انجام می دهد ،  این موسسهیک موسسه خصوصی دیگر، آموزش و سنجش را به نمایندگی از زمانی که 

 .به روشنی مشخص نماید
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 وشود  استرالیا می ملی چارچوب صالحیت( بین آموزش و سنجش ملی که منجر به صدور گواهینامه چ

 شود.کند تفکیک قائل  ارائه میتوسط موسسه خصوصی  که ییها ها یا سنجش سایر آموزش

 ارائه کند. –منتشر شده  همانگونه که در واحد ثبت ملی -را آموزشی  دوره( کد و عنوان هر ح

 تبلیغ و به بازارعرضه کند که در حوزه کاریشوند را  که در حال حاضر اجرا نمیآموزشی  های  دورهفقط  (خ

 باقی خواهند ماند.موسسه خصوصی 

ۀ معتبر صدور گواهینامکند که این دوره منجر به  تبلیغ و بازاریابی میآموزشی   اگر درمورد یک دوره (د

 شد.تایید شده باطرف مراجع ذیصالح  شود این مطلب حتماً از میبرای فراگیران 

ه ط بوهای مالی مرب کمک هزینه کارآموزی ، یارانه دولتی یا سایر حمایت گونهجزئیات مربوط به هر  (ذ

 را بطور کامل ارائه کند؛ و وسط موسسه خصوصی ت دوره هاآموزش و سنجش 

 که: نکند تضمین (ر

 . رساند خواهدبا موفقیت به پایان موسسه را آموزشی در حوزه کاری دوره  حتماً ( یک فراگیر1

 . به پایان رساند 1-2و  1-1بند رعایت مقررات بدون را آموزشی  دورهتوان یک  ( می2

)منظور وعده کار خارج از کنترل موسسه خصوصی مشغول بکار شودخاصِ در جایی  تواند می یک فراگیر (3

 .در جایی خاص که خارج از کنترل موسسه هست را به وی ندهد(

 

 .شود فراگيران به درستي اطالع رساني و از ايشان محافظت ميهمه به  : 5استاندارد 

 :استاندارد بيانيه

حقوق و تعهدات  ،قرار است دریافت کنندفراگیران درمورد خدماتی که به کافی رسانی  اطالعبه منظور اطمینان از 

 رائهقبل از شروع اموسسه خصوصی باید  موسسه خصوصی طبق این استانداردها، های مسئولیت و متقابل فراگیران

قرار  آنهایا سنجش را در اختیار /در ارائه آموزش و ثالثنقش شخص الزم از جمله  اطالعات تمام، به فراگیران خدمات

چه توسط توسط خود موسسه خصوصی چگونه با موسسه آشنا شده چه  فراگیراینکه این امر صرفنظر از  دهد.

 .شخص ثالث باید صورت بگیرد

حقوق و ی که باید به فراگیران ارائه نماید در کنار بایست اطالعاتی مانند رئوس کلی خدمات موسسه خصوصی می

 تعهدات متقابل فراگیران و موسسه خصوصی را به راحتی در اختیار فراگیران قرار دهد.

و  کار ق نامهمانند فرم ثبت نام، قرارداد یا توافرا از طریق یک یا چند برگه  اطالعاتتواند این  یموسسه خصوصی م

 دهد. در  اختیار فراگیران قرار ، کتابچه راهنما یا دستورالعمل، برنامه آموزشی یا قرارداد آموزشی ها سیاست
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 بايد موارد زير را رعايت کند: ، موسسه خصوصي 5استاندارد  رعايتبرای 

باید ( موسسه خصوصی کند فرقی نمی هر کدام که اول باشد) سنجش یاقبل از انجام ثبت نام یا شروع آموزش  1-5

هایی  توصیه کنونی آنهاهای  شایستگیها و  آموزشی متناسب با نیاز فراگیران و با در نظر گرفتن مهارت دورهدر مورد 

 ارائه دهد.به آنها 

باید موسسه خصوصی  (،کند فرقی نمی هر کدام که اول باشد)سنجشیا قبل از ثبت نام یا شروع آموزش  2-5 

گیری آگاهانه در  نسخه الکترونیکی، اطالعات فعلی و دقیقی که فراگیران را در تصمیمارجاع به یک ت چاپی یا بصور

حداقل شامل مطالب زیر این اطالعات  کهد دهقرار  موسسه خصوصی کمک کند در اختیار آنها  درمورد آموزش 

 :باشد

واحد  که در گونهنام کند، همان برای آن ثبتباید آموزشی که فراگیر  دوره زمان اجرایکد، عنوان و  الف(

 منتشر شده است. ثبت ملی

فراگیران ارائه  باید برایآموزش، سنجش و خدمات آموزشی و پشتیبانی مرتبط که موسسه خصوصی  ب(

  دهد شامل:

 ؛مدت تخمینی دوره آموزشی (1

 شود؛ میآموزشی ارائه دوره ی که آن ی( مکانها2

 انتظار آن دوره آموزشی؛مورد ( روش های 3

خدمات آموزشی و یا و  سنجش و یاکه آموزش  ثالثیشخص ارتباطی با نام و اطالعات  (4

 دهد. را به نمایندگی از موسسه خصوصی به فراگیران ارائه می مربوطهپشتیبانی 

 یا اشتغال فراگیر. ( هرگونه برنامه ریزی برای کارورزی5

مطابق  سنجشو اینکه مسئولیت تضمین کیفیت آموزش  شامل انتعهدات موسسه خصوصی به فراگیر (پ

را  باشد صدور گواهینامه چارچوب صالحیت استرالیا بر عهده موسسه خصوصی میو نیز با این استانداردها 

 . به فراگیران ارائه نماید

 :شامل( حقوق فراگیران ت

 ؛ و6با  استاندارد  ( جزئیات روند شکایت از موسسه خصوصی و درخواست تجدیدنظر مطابق1

، بخشی از موسسهاز طرف  آموزش و سنجشارائه دهنده  ثالث( اگر موسسه خصوصی یا شخص 2

 .کرده باشدآموزشی که فراگیر در آن ثبت نام کرده را بسته یا متوقف  دوره

 ( تعهدات فراگیران شامل:ث

از ارائه خدمات کمک هزینه کارآموزی حاصل طرح بازپرداخت هر گونه بدهی تحت عنوان  (1

 باشد.
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نام و تکمیل موفقیت آمیز  ثبتبرای فراگیران را موسسه خصوصی رعایت هر گونه مقرراتی که ( 2

 . داند  ملزم به رعایت آنها میآموزشی  دوره

 مواد و تجهیزات مورد نیازی که فراگیر باید فراهم کند.تهیه  (3

 آموزش دولتی و یارانه مربوط به ارائه خدمات.اطالعاتی در مورد مفاهیم حقوق فراگیر مراکز  ه(

کند، باید قبل از  ها را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از فراگیران وصول می در صورتی که موسسه خصوصی هزینه 3-5

هر کدام که اول  اطالعات را در اختیار فراگیران قرار داده و آنها راهنمایی کند ثبت نام یا شروع آموزش و سنجش

 ، مشخص کند:بیافتداتفاق 

 هزینه ها شامل:کلیه اطالعات مربوط به  الف(

 ؛هایی که باید به موسسه خصوصی پرداخت شود هزینه (1

 ؛شرایط و ضوابط پرداخت از جمله واریز و بازپرداخت (2

هر گونه سوبسید یا کمک هزینه  اگر شامل حال فرد ب( حقوق فراگیر به عنوان یک مصرف کننده شامل 

 شود. می

دالیلی آنها را برای  هبموسسه خصوصی حق فراگیران برای پس گرفتن مبالغ مربوط به خدماتی که  ج(

 :دالیل هفراگیران فراهم نکرده است ب

 ها بگونه ای بوده که آن خدمات زودتر از موعد ارائه شده یا برنامه ریزی( 1

 خدمات توافق شده را ارائه دهد. ستهموسسه خصوصی نتوان (2

به فراگیران در اسرع وقت  بایددر صورتی که تغییراتی در ارائه خدمات توافق شده ایجاد شود، موسسه خصوصی  4-5

تغییرات یا موسسه تغییر در مالکیت یا جدید  ثالثحضور شخص مربوط به  تغییرات  هرگونه از جمله  اطالع دهد

 .فعلی ثالثشخص های  مربوط به برنامه ریزی

 

و بطور بدرستي د و با انصاف، و اعالم شوثبت بايد ای تجديد نظر ه کايات و درخواست. ش6استاندارد 

 شود. به آنها رسيدگي  یمؤثر

 :استاندارد بيانيه

های تجديد نظر داشته و به  موسسه خصوصي بايد يک سياست شفاف در قبال شکايت و درخواست

های موسسه خصوصي مطابق با  مسئوليتامکان  دهد تا آنها از حقوق خود و راجعان فراگيران و م

 استانداردها مطلع شوند.
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 رایبکنند و صرفاً  دريافت نميآموزش و سنجش پولي بابت های داوطلب که  خصوصي  و انجمن اتموسس

متفاوت در  يسياستهم الزم نيست که در اين ارتباط دهند،  مي ارائهکارمندان يا اعضای خود آموزش 

ها بايد  با اين وجود، اين سازمان .اتخاذ نمايندايات و درخواست تجديد نظر شکمورد نحوه برخورد با 

تمام  کارآمد و جامع هست کهکنند که سياست سازمان آنها در قبال شکايات به اندازه کافي تضمين 

 .دربرگيرد موسسه خصوصي يک به عنوان را  شانهاي فعاليت

 

 :را رعايت نمايد، موسسه خصوصي بايد موارد زير 6استاندارد  برای رعايت 6.6بند در موضوع  

مشی  ها سیاست و خط و اظهاریهشکایات مدیریت و پاسخگویی نسبت به  باید برایموسسه خصوصی  1-6

 :و همه موارد زیر را در این کار بکار گیرد دشته باشداخاص 

 ؛ کنانموسسه خصوصی، مربیان، آزمونگران و سایر کار الف(

، مربیان، آزمونگران کند خدمات را ارائه می که به نمایندگی از موسسه خصوصی ثالثب( شخص 

  ؛ یاان آن کنیا سایر کار

 .ج( فراگیران موسسه خصوصی

تصمیمات از جمله  مربوط به تجدید نظر در مورد یها مدیریت درخواستباید برای موسسه خصوصی  2-6

یک سیاست و خط موسسه خصوصی یا نماینده آن اتخاذ شده سنجش که توسط تصیمات مربوط به نتایج 

 د.مشیِ تجدید نظر داشته باش

 :ای باشد که به گونه بایدموسسه خصوصی شکایات و خط مشی تجدید نظر ط مشی خ 3-6

 وشود؛  میکه عدالت و انصاف در هر مرحله از روند شکایت و تجدیدنظر رعایت الف( تضمین کند 

 یرد؛قرار گدر دسترس عموم  ( ب

 ؛دتنظیم نمایروال شکایت یا درخواست تجدید نظر را پ( 

و در اسرع وقت  شود اعالم میکه شکایات و درخواستهای تجدید نظر به صورت کتبی  تضمین کند ( ت

 ؛شوند رسیدگی می

ی که شکایت یا تجدید نظر فرد شاکی حل نشده باشد و شاکی همچنان درخواست در صورت ( ث

مستقل از  یک هیاتامکان رسیدگی مجدد توسط موسسه خصوصی باید ، رسیدگی داشته باشد

 .را فراهم نمایدموسسه خصوصی، 

کردن  روز کاری برای بررسی و نهایی 60در صورتی که موسسه خصوصی تشخیص دهد بیش از  4-6

 شکایت یا تجدید نظر الزم است:
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 اطالع شاکی برساند.ه ت کتبی بروز کاری مورد نیاز است را به صور 60دالیلی که به بیش از الف( 

 مرتباً شاکی را در جریان روند پیشرفت پرونده قرار دهد. ( ب

 موسسه خصوصی باید: 5-6

 د.نگهداری نمایسوابق کلیه شکایات و تجدیدنظرها و نتایج آنها را الف( 

 منظور هبعلل احتمالی شکایات و تجدید نظر را شناسایی کرده و اقدامات اصالحی مناسبی را  ( ب

 .اتخاذ نماید هاکاهش احتمال مجدد وقوع آن وجلوگیری از تکرار 

در واقع صرفاً  شفراگیرانکه  باشد درمواردی که موسسه خصوصی یک کارفرما یا یک سازمان داوطلب 6-6

و خط مشی کند  دریافت نمیو هزینه ای را بابت آموزش و سنجش  هستندان یا اعضای آن کنکارهمان 

برای رسیدگی به شکایات باید سازمان این ، ندارند 6-2و  6-1هایخاصی مطابق با بند شکایت یا تجدیدنظر

موسسه خصوصی یک به عنوان را  شانفعالیتهایتمام که  مشی باشد  و خطو تجدیدنظر دارای سیاستی 

 دربربگیرد.

 مدیریت موسسه خصوصی و حکمرانی : 4بخش 

 مديريت خوب و موثری داشته باشد. حکمراني و بايد. موسسه خصوصي 7استاندارد 

 :استاندارد بيانيه

در ارائه خدمات هایی که  و سرمایه گذاریماندگاری آن موسسه  در بقا وموسسه خصوصی موفقیت اقتصادی یک 

، این امر تأثیر منفی بر کیفیت نتایج آموزش، موفق نباشندخصوصی  اتاگر موسس بسیار مهم است.دهد  انجام می

  کارآموزان خواهد گذاشت.بر سنجش و 

ا برای فراگیران ی رمحافظتی مهمحمایتی و اقدامات در واقع نقش عملیاتی  و اقتصادیتجارت بنابراین استانداردهای 

برای که ی یها سازمانبازدارنده و مانع برای بعنوان یک عامل در عین حال  و خواهند داشتخصوصی  اتو موسس

یک موسسه خصوصی به اهداف موفقیت و بقای عوامل تعیین کننده  کند. عمل میهنوز آماده نیستند، ورود به بازار 

موفقیت وامل تعیین کننده عموسسه خصوصی بستگی دارد به عنوان مثال یک های عملکردی  تجاری و ویژگی

خصوصی یا آموزش سسه ار بر یک موذتأثیرگعوامل با   در تجارت بزرگ استرالیاتجاری یک موسسه خصوصی تجاری 

 .متفاوت هستند 3TAFE دولتی یک مؤسسه 

 ، موسسه خصوصي بايد موارد زير را رعايت کند: 7برای رعايت استاندارد 

 :اش عالی مدیریتی عواملاجرایی یا  مدیرانتضمین کند که باید موسسه خصوصی  1-7

 .برخوردارنداستانداردهای موسسه  ازکامل موسسه خصوصی برای تضمین رعایت کافی از قدرت  الف(

                                                           
3
 ) Technical And Further Education. آموزش فنی و تکمیلی 
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 ند.نک میرا رعایت  3 ضمیمه شخص مناسب مقرراتی مربوطه مندرج در معیارهاتمام ب( 

 کند. رعایترا  باید تمام مقررات سنجش مشکالت احتمالی در موفقیت اقتصادیموسسه خصوصی  2-7

از فراگیران فعلی یا آینده  ،نماینده خودشخص ثالث در مواردی که موسسه خصوصی، خواه مستقیم یا از طریق  3-7

دالر را داشته باشد )به عنوان حداقل مبلغ پیش پرداخت(، موسسه  1500بیش ازدرخواست پیش پرداخت هزینه 

 .پیروی نماید 6 ضمیمهمندرج در  مقررات حمایتهای پرداختیمربوط به  از تمام مقرراتخصوصی باید 

را در طول دوره  اش کاری حوزهکه  باشد و تعهد عمومی/دولتیدارای بیمه مسئولیت باید موسسه خصوصی  4-7

 تحت پوشش قرار دهد.مسئولیتش 

به روز باید داده که هر از چند گاهی  مقررات تهیۀاطالعات صحیح و جاری را مطابق با باید موسسه خصوصی  5-7

 د.نمایفراهم را شود، 

گران آموزش و تربيت حرفه ای همکاری داشته و از نظر  تنظيم يد با. موسسه خصوصي با8استاندارد 

 .از آنها تبعيت نمايدقانوني همواره 

 :استاندارد بيانيه

ایالتی مصوبات کشوری و  وسایر قوانین  از استانداردهای موسسه خصوصی مقرراتخصوصی باید عالوه بر  اتموسس

آموزشی خود صداقت داشته و به تعهدات  های دورهخصوصی در ارائه  اتبسیار مهم است که موسس .تبعیت نماید

  خود در قبال مراجعین عمل نمایند.

 های ریزی برنامهدر مورد   گر اطالعات تنظیمکامالً مستند و شفاف باشد تا  ثالثشخص  های ریزی برنامهمهم است که 

و ممیزی هنگام  هو ب استانداردها طبق ها فعالیت تا هنگام اجرای سازد را قادر میاین امر آنها  کامل باشد. وی

ها  تاثیر آن برنامه ریزیو  ثالثشخص ها و فعالیتهای  ریزی برنامهشرایط و هنگام بررسی موسسه خصوصی، حسابرسی 

 .سود جویند ، از این اطالعات در پروفایل مشکالت و خطرات خود استانداردهادر تسهیل رعایت این 

 

 ، موسسه خصوصي بايد موارد زير را رعايت کند: 8استاندارد  رعايتبرای 

 در زمینه های زیر: همکاری کند با تنظیمگر آموزش و تربیت حرفه ایباید موسسه خصوصی  1-8

گر آموزش و تربیت  تنظیم جانببه اطالعات درخواستی از  حیحارائه پاسخهای دقیق و صاز طریق  الف(

 ؛ثبت موسسه خصوصی اط بارتبا ردحرفه ای 

 های موسسه؛ فعالیتها و نظارت بر  ب( در انجام ممیزی

 ؛عملکرد/های شاخص کیفیت ( با ارائه دادهپ
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 90با ارائه اطالعات در مورد تغییرات اساسی در عملیات موسسه خصوصی یا هر رویدادی که در طی  ت(

ای  با این استانداردها تاثیر قابل مالحظه طابقتدر  موسسهبر توانایی  ،تغییراتایجاد آن روز کاری پس از 

 شته باشد؛گذا

روز کاری پس از وقوع  90( با ارائه اطالعات در مورد تغییرات مهم در مالکیت موسسه خصوصی در طی ث

 ؛تغییرات

 .(  در حفظ، بایگانی، بازیابی و انتقال سوابقج

دهد، الزم است طبق  خدمات ارائه می خودکه از طرف  ثالثیتضمین کند که هر شخص باید موسسه خصوصی  2-8

 د:نمایهمکاری  با تنظیمگر آموزش و تربیت حرفه ایدر زمینه های زیر توافق کتبی 

در  ای تنظیمگر آموزش و تربیت حرفهاز جانب  یالف( ارائه پاسخهای دقیق و واقعی به اطالعات درخواست

 ارتباط با اجرای خدمات؛ و 

 موسسه. فعالیتهایها و نظارت بر  ممیزی جرایب( در ا

 اطالع دهد:گر  تنظیمبه های زیر  باید در زمینهموسسه خصوصی  3-8

طی به نمایندگی از جانب موسسه برای ارائه خدمات  2-3بند هرگونه انعقاد توافق نامه کتبی که طبق  الف(

هر کدام که ابتدا  زمان انعقاد آن و قبل از آنکه ضوابط و مقررات توافقنامه الزم االجرا شود، روز کاری از 30

  رخ دهد.

 رسد.بتوافقنامه به پایان قبل از آنکه روز کاری  30طی  ب(

گر آموزش و تربیت  این استانداردها به تنظیمدر ارتباط با رعایت اظهارنامه ساالنه موسسه خصوصی باید یک  4-8

 و به ویژه در مورد اینکه:بدهد رفه ای ح

در و کند  رعایت میالزامات استانداردها را تمام مقررات و خود تمامی فعالیتهای الف( در حال حاضر در 

 ده است.از این مقررات تبعیت کرماه گذشته  12چارچوب صالحیت استرالیا در ی ها کلیه گواهینامهصدور 

کارآموزان فعلی و آینده  کلیه کند تضمین میدارد که خاصی های آموزش و سنجش  و شیوهراهبردها ب( 

 شوند. می سنجشآموزش داده شده و  ها،استانداردو مقررات مطابق با الزامات 

ند.ک تبعیت می و فدرال کشوری، ایالتیو مصوبات قوانین  در فعالیتهایش از. موسسه خصوصی  5-8  

الزامات مقررات و همه تغییرات در  که تمامی کارکنان و مراجعین خود از مایدنتضمین باید موسسه خصوصی  6-8

 آگاه هستند. د،گذار می تأثیر شقانونی و نظارتی که بر خدمات
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 1شماره  ضميمه

 شامل کد و شماره استانداردهاست.

 2شماره  ضميمه

های ارزیابی از  مجموعه مهارت الزامات اعتبار سنجی مستقل برای موسسه خصوصی که مدارک آموزش و سنجش یا

 د.ده بسته آموزشی )یا جایگزین آن( را ارائه می

 به شرح زیر اعمال شود:باید اعتبارسنجی مستقل  و شرایط ، الزامات 1-25اهداف بند  جهت تحقق

اجرا و سنجش  برای اضافه کردنیک موسسه خصوصی که درخواست گسترش دامنه فعالیت خود  الف(

بسته آموزشی و تربیتی )یا جایگزین  ازسنجش  هارتِدوره مچارچوب صالحیت استرالیا یا مه گواهیناصالحیت 

 زیر الزم است:موارد آن(را دارد ، اعتبارسنجی 

 

 

 

چارچوب صالحیت  یها ابزار، فرآیندها و نتایج سنجش در موسسه خصوصی در رابطه با سایر گواهینامه (1

 و ؛ گر آموزش و تربیت حرفه ای مطابق با تنظیمموسسه یا واحد شایستگی در حوزه کاری آن  و/استرالیا 

 .کار گرفته شودسنجش به  دوره مهارتسیستم سنجش که باید در اجرای آموزش و سنجش صالحیت یا  (2

چارچوب صالحیت  گواهینامهبرای یک موسسه آموزش خصوصی که دامنه فعالیت آن شامل اجرا و سنجش  ب(

، اعتبارسنجی زیر الزم شود در بسته آموزشی و تربیتی )یا جایگزین آن( میسنجشگری مهارت دوره استرالیا یا 

 است:

 یسنجشگر دوره مهارتسیستم ارزیابی برای اجرای آموزش و سنجش صالحیت یا  (1

مهارت دوره نجش یا س صالحیت آموزش و ارتباط باابزار، فرآیندها و نتایج سنجش موسسه خصوصی در  (2

 یسنجشگر

های چارچوب صالحیت استرالیا  گواهینامه اعتبارسنجی مستقل ازباید یک ، 1.25اهداف مندرج در بند جهت تحقق 

در بسته آموزشی و تربیتی )یا جایگزین آن(  توسط یک یا چند نفر که واجد شرایط زیر  یمهارت سنجشگر دورهیا 

 می باشند اجرا شود :

 و مهارت باال در تدریس و آموزش های حرفه ای الف( دانش و

سنجی قرار  حداقل در سطحی که مورد اعتبار یمهارت سنجشگردوره سنجش یا  ب( صالحیت آموزش و

 باشد.گیرد،  می
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 3شماره  ضميمه

 فرد مناسبمربوط به الزامات مقررات و 

 معيارهای مناسب بودن

مقررات آموزش و  گر، تنظیمیا خیرباشد  برای فرد مناسب می تعیین شدهشرایط در تعیین اینکه آیا شخص واجد 

 دهد:  تربیت حرفه ای موارد زیر را مد نظر قرار می

کشور دیگر سرپیچی از قوانین استرالیا یا  فدرالقانون کشوری، ایالتی یا  از سرپیچیشخص به این آیا  الف(

و مدت زمان سپری شده از این نقض قانون و اگر چنین باشد میزان جدی بودن یا خیر محکوم شده است 

 محکومیت اعمال شده چقدر است.

 گرِو یا از طرف تنظیمکنسل شده در واحد ثبت ملی در زمانی که موسسه، رسمیتش شخص این ب( آیا 

به شده، تا علیق حیطه کاری تبه دلیل نقض شرایط تعیین شده در اش  مقررات آموزش و تربیت حرفه ای

 یا خیر. استبوده ارشد یک موسسه آموزش خصوصی مدیر ی یا اجرای مدیرحال 

 

 

 

 

ارائه قانون  این شخص تا به حال در زمانی که مشخص شده که شرطی از شرایط ثبت نامش را تحتآیا  (پ

آژانس کیفیت و استاندارد آموزش قانون ( یا 2000خارج از کشور )سال  فراگیرانبه  یخدمات آموزش

 .یا خیر اجرایی یا مدیر ارشد موسسه خصوصی بوده است مدیر ،کرده است( نقض  2011عالی)سال 

شخص تاکنون ورشکسته شده است، درخواست استفاده از مزایای قانونی به سود بدهکاران این آیا  (ت

و یا خیر اختصاص داده است  یا وام دهندگان  نموده است و یا پاداش خود را به نفع طلبکارانرا ورشکسته 

 است چه مدتی از زمان وقوع این رویداد سپری شده است.  اگر چنین

از مدیریت شرکتها رد صالحیت شده  2001ل سا قانون شرکتها  د2-6 بندشخص قبالً مطابق با این آیا  (ث

 قوت خود باقی است. ههمچنان بهنوز آیا این عدم صالحیت اگر شده است یا خیر و 

فوق  پدر بندهای ب یا مندرج کسی که موضوع اقدامات نظارتی جانب آیا این شخص به نمایندگی از  ج(

چقدر فعالیت  اگر فعالیت کرده  ایناست، و  فعالیت کردهسایر خدمات ارائه دوره ها یا  اجرایدر زمینه بوده 

 بوده است.
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مقررات آموزش و  گرای را به تنظیم آیا این شخص تاکنون اطالعات یا توضیحات غلط یا گمراه کننده (چ

دانسته که  تربیت حرفه ای ارائه داده است و اگر چنین است آیا منطقی است که فرض کنیم شخص می

 .یا خیر نادرست یا گمراه کننده بوده است گریا اطالعات ارائه شده به تنظیم توضیحات غلط

استرالیا فرد مناسب و  فدرالآیا تاکنون مشخص شده است که این فرد مطابق با قانون کشوری، ایالتی یا  (ح

 .یا خیر قوت خود باقی است هو اگر چنین است ، آیا این تصمیم کما کان ب یستنای شایسته 

ارائه، سنجش و صدور که وظیفه کند  کار میدر سازمانی بعنوان فردی که شخص این آیا جامعه به  (خ

 یا خیر. اطمینان  و اعتماد داردعهده دارد  هرا بآن انجام آزمون و تشخیص های معتبر ملی  صالحیت

را نقض کرده موسسه خصوصی قرارداد آموزش دولتی تشخیص داده شد که در زمانی که این شخص ( آیا د

 .یا خیر اجرایی یا مدیر ارشد موسسه خصوصی بوده است مدیریک  است

 ( هر موضوع مربوط دیگر.ذ

 

 4شماره  ضميمه

 آموزی بخش خصوصي مهارترسمي  ملي موسسات (NRT)شرايط استفاده از لوگوی 

که ای  حرفهملی های  آموزشو تایید ارائه است از کیفیت برای  ممتازیک نشان  لوگوی موسسات رسمی آموزش

. لوگوی موسسات رسمی آموزش یک عالمت تجاری ثبت شود چارچوب صالحیت ملی استرالیا میمنتهی به مدارک 

 شده است.

 ها و شرایط استفاده از لوگوی موسسات رسمی آموزش توضیح داده شده است: موقعیتدر زیر برخی از 

 )چاپي، تلويزيوني، راديويي، بنرها، اينترنت و غيره( های مختلف تبليغات و آگهي تبليغاتي در رسانه

لوگوی  تواند از  می ،ای قوانین آموزش و تربیت حرفه گرتنظیمهر توسط ثبت شده موسسه خصوصی  (1

ها در  آموزشآن ملی استفاده کند مشروط بر اینکه معتبر موسسات رسمی آموزش برای تبلیغ آموزشهای 

 موسسه خصوصی باشد. حوزه کاری ثبت شده

نباید به   NRTهایش، آموزشهای رسمی نیست استفاده از لوگوی اگر موسسه خصوصی تمام آموزش (2

رو   از این .رسمی است ،های موسسه اند که کلیه آموزشناظرین را به این نتیجه برسباشد که  ای گونه

اما خارج از  هست معتبری استفاده کند که یها آموزشبرای  NRTتواند از لوگوی  موسسه خصوصی نمی

 هنوز طبقولیکن  استارتقاء وضعیت بهبود و در های موسسه در مواردی که آموزش است.اش  حوزه کاری

ه باید ب ،استموسسه  کاری یطهیا خارج از ح نیستای  آموزش حرفه الزامات چارچوب کیفیتمقررات و 

 مناسب نیست. NRTلوگوی استفاده از صراحت اعالم شود که 
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که ارتباط مستقیمی بین صالحیت چارچوب مجاز است فقط در مواردی  NRTاستفاده از لوگوی  (3

آموزش  معتبریا دوره های  های آموزشی در بستههمانگونه که واحد شایستگی  /یاصالحیت استرالیا و

 مشخص شده است. ای حرفه

 ، اطالعيه و غيره(دوره اطالعات کارآموزی )بروشور، کتاب درسي 

 NRTخواهد از لوگوی  آموزشهای خود است می ارتقاءهنگامی که یک موسسه آموزش خصوصی در حال   (4

رسمی یا  باید بین آموزشهایها،  اطالعیهتبلیغاتی خود مانند بروشور، کتابچه راهنما و ابزار  . دراستفاده کند

قائل ، تمایز اند هایی که در سطح ملی به رسمیت شناخته نشده را از آموزش اش ملی در حوزه کاریمعتبر 

 .شود

 ساختمانها، منابع آموزشي و محصوالت بازاريابي ، کارت ويزيت، شرکتي لوازم التحرير آرم دار

ها، پد  ، کارت ویزیت، عالئم روی ساختمانشرکتنباید در محصوالتی مانند لوازم التحریر  NRTاز لوگوی  (5

و همینطور منابع آموزشی حمایت کننده آموزش قلم، کیف، بسته بندی محصوالت خودکار و موس، 

 استفاده شود.

 ها  دستيابي و ساير تاييديهيا احکام   گواهينامه ها ، بيانيه 

 داده نشان RTO توسط شده صادر AQF گواهینامه صدور مدارک و اسناد کلیه در باید NRT لوگوی (6

حوزه کاری موسسه  در صالحیت واحد یا/ و صالحیت شوند که صادر می درصورتی مدارک فقط این. شود

 درج شوند. نتایج های نسخه آزمون یا  گواهی سایر روی نباید NRT لوگوی. خصوصی باشد


