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کرهدر(SQF)"صنعت/بخشیصالحیتچارچوب".3
کرهدر(SQF)"بخشیصالحیتچارچوب"-
شوراهای"توسط13SQFتدوینموجودوضعیت-

2015سالاز"صنعتمهارت
مراقبتواطالعاتفناوریبخشصالحیتچارچوب-

زیبایی
ااروپدربخشیصالحیت هایچارچوبتوسعهوتدوین-

کوتاهآزمونباجمع بندیونتیجه گیری.4
کیعنوانبهکرهفنیصالحیتملینظاممفهوم-

جامعقانون
ابر"لمتقاببه رسمیت شناسیتوافق"سیاست های-

حرفه ایصالحیتاساس
ایاستانداردهطبقه بندیبودنکاربردیومفید-

کرهدرشایستگیملی
صالحیتملیچارچوبطراحیعواملمهمترین-

اقتصادیواجتماعیسیاسی،ابعادراستایدر
NQFباارتباطدرSQFمفیدبودن-

SQFطریقازNQFتدوین-

کره(NTQS)فنیصالحیتملینظام.1
حرفه ایصالحیتنقشوعملکرد-
؟چیستکرهصالحیتملینظام-
کرهصالحیتنظامساختار-
“فنیملیصالحیت"مشمولیت-
"فنیصالحیتملیچارچوب"تغییر-
موسسهوکارنوعصالحیت،درجهبینارتباط-

آموزشی
گواهینامهمدیریت-
سانیانمنابعتوسعهسازمانازبرگرفتهآزموننتایج-

...وکرهبازرگانیوصنعتاتاقکره،

کره(NCSs)شایستگیملیاستانداردهای.2
یشایستگملیاستانداردهایمعرفیاصلیدالیل-

(NCSs)کره
ملیاستانداردهای"برمبتنیصالحیتنظام-

"شایستگی
برمبتنی(استخدام)بکارگیریوجذبنظام-

شایستگی
چارچوب"سطح8درگانه3حیطه هایشرح-

کرهصالحیت

فهرست محتوا



کره( NTQS)نظام ملی صالحیت فنی 



(  هارتیآموزش رسمی و م)بین صنایع و موسسات آموزشی و تربیتی ( پل ارتباطی)به عنوان یک رابط 

.عمل می کند

عملکرد. 1

موسسات آموزش نظام صالحیت حرفه ایصنایع
رسمی و مهارتی

ارائه سیگنال براساس تقاضای مشتریان
دریافت تقاضاها درخصوص

شایستگی های کارگران

عالمت/ ارسال سیگنال: یادگیری شرطی و ساختارمند کردن بازار نیروی کار قبل از انجام تغییر واقعیسازماندهی

عملکرد و نقش صالحیت حرفه ای



در. کندمیدرکبخوبیرامی گیرد،قراراستفادهموردراحتوواضحطوربهکارنیرویبازاردرکهصالحیتیسودمندیوارزشکارفرما،

اراعتب.نمایدایجاداعتبارکارفرمایان،ومردمکلبرایمی تواندصالحیتپولهمچونکارگران،شایستگیراستای

سودآنارزشازمی خواهندصالحیتدارندگاناگر.کردذخیرهوجمعراصالحیتسودمندیوارزشمی توانهمیشهپولهمچون

توسعهیآموزشبرنامه هایدربایستیآندارندگانصالحیت،ارزشحفظبرایحال،اینبا.کنندبرخوردآنباپولهمچونبایدببرند،

ارزش پذیری/ارز.کنندشرکت(CDP)حرفه ایمستمر

 توانمیراصالحیتارزش.کرداستفادهنیزخارجیکشورهایدربلکهخودکشوردرتنهانههمه جامی توانراصالحیتپول،همچون

انتقال پذیریکردمبادلهبین المللیهموداخلیهم

.شودمعادل سازیدانشگاهیمدارکحتیودیپلم،گواهینامه ها،قبیلازصالحیت ها،دیگربامی تواندصالحیتپول،همچون

.استبطمرتصالحیت هامتقابل رسمیت بخشیهمچنینوصالحیتملیچارچوبمفهومباکهانطباق پذیری

نقش. 1

صالحیت حرفه اینقش و عملکرد  



نظام مدارک دانشگاهی■

نظام رسمیت بخشی جایگزین•
برای مثال؛ نظام اعتباری بانکی، نظام ارائه مدرک به مطالعات)

...(فردی، 

صالحیت حرفه اینظام ■

Ⅰ-1

نظام ملی صالحیت کره چیست؟

دارای مجوز براساس قانون و مقررات•
رسمیت یافتهشایستگی : بدون مجوز•



صالحیت های حرفه ای در کره

صالحیت های ملی حرفه ای خصوصیحرفه ایصالحیت های

فنیملیصالحیت های

ملیصالحیتملیقانون•

/فناوری/فنیحوزه24•

خدمات

گواهینامهنوع544•

(..،مهندسای،حرفهمهندس)

مورد512:فنی-

مورد32:خدمات-

صالحیت های خصوصی

ثبت شده

"صالحیت"پایهقانون•

گواهینامه40577ازبیش•

پژوهش موسسه"درثبت شده

"کرهحرفه ایآموزش هایدر

(KRIVET)تاییدشده

مختلفوزارت خانه های

خصوصیصالحیت های 

رسمیت یافته

"صالحیت"پایهقانون•

صالحیتمورد95•

رسمیت یافته

صالحیت های ملی 

فنی-حوزه های غیر

مجزامقرراتوقوانین•

مربوطهوزارت خانه هایتحت

صالحیتمورد736حدود•

کارشناس،حسابدار،وکیل)

(...اختراع،ثبتحقوقی

شغل178براساس

ساختار نظام صالحیت کره



ثبت"بیکاریبیمهقانون"بامطابقخصوصیصالحیتعنوانبهصالحیتمورد173•
.می شودمدیریت(MoEL)"کارواشتغالوزارت"توسطکهاستشده

سامسونگ،جملهازبزرگشرکت هایشاملخصوصی،ودولتیشرکت79کلیطوربه•
ارتوز"ازواندشدهثبتمتوسطوکوچکبنگاه هایهمچنینو...لوته،جی،الهیوندای،

.(2019آوریلتا)کرده انددریافتفنیومالیحمایت های"کارواشتغال

جیایتوسط)سیگما6،(SDSسامسونگتوسط)نوآورانعناوینباصالحیت هاآموزش•
توسط)یودبلامبیسطحتکنسین،(الکترونیکجیالتوسط)دیجیتالمشاور،(خوهرانو

BMWستادکاراناخن،زیباییمراقبتاستادکار،(استارباکستوسط)قهوهاستادکار،)کره
.اندشدهاجرا...و(پسفیکآمورتوسط)آرایشوگریم

صالحیت های درون شرکتی

ساختار نظام صالحیت کره



*سال4+ مهندس -
*سال6+ فارغ التحصیل دانشگاه -
سال7+ استادکار -

(84)مهندس حرفه ای  (28)استادکار ماهر 
*سال5+ مهندس صنعتی -
*سال7+ استادکار -
سال9عملی؛ /تجربه کاری-

(118)مهندس 
*سال1+ مهندس صنعتی -
فارغ التحصیل دانشگاه-
سال4عملی؛ /تجربه کاری-

*سال1+ استادکار -
(جونیور)فارغ التحصیالن دانشکده -
سال2عملی؛ /تجربه کاری-

(120)مهندس صنعتی 

(162)استادکار  بدون محدودیت

"صالحیت ملی فنی"مشمولیت 



نوع صالحیت
رویه آزمون و سنجش

آزمون کتبی آزمون عملی یا مصاحبه

مهندس حرفه ای پاسخ کوتاه یا انشایی مصاحبه

استادکار عالی چهار گزینه ای آزمون کتبی+ آزمون عملی 

مهندس چهار گزینه ای آزمون کتبی+ آزمون عملی 

مهندس صنعتی چهار گزینه ای آزمون کتبی+ آزمون عملی 

استادکار چهار گزینه ای آزمون عملی

رویه های آزمون و سنجش گروه فنی



درجهنوع کارموسسه آموزشی

موسسه خصوصی آموزش مهارت

کسب
صالحیت ملی فنی

مهندس حرفه ای

استادکار ارشد فنی
(استاد)

مهندس

مهندس صنعتی

استادکار

برنامه ریزی، پژوهش، چیدمان،
. اجرا، ساخت، آزمون و سنجش 

راهنمایی و نظارت

مدیریت محل کار، راهنمایی و نظارت
نیروی انسانی فنی

طراحی، ساخت، تحلیل

عملکردی-مهندس چند
(مدیریت میانی)مدیریت محل کار 
وظیفه ای-عملکرد چند

ساخت و تولید، کاربری
...تعمیر و نگهداری، بازرسی و وارسی و

دانشگاه

دانشکده پلی تکنیک

ساله2دانشکده 

مرکز آموزش مهارتی

هنرستان فنی

ارتباط بین درجه صالحیت، نوع کار و موسسه آموزشی



آموزش حرفه ای

آموزش حرفه ای
(وزارت اشتغال و کار)

مدرسه ابتدایی-
مدرسه راهنمایی-
دبیرستان عومی-

هنرستان استادکار، )هنرستان حرفه ای -
(هنرستان تخصصی، دبیرستان جامع

ایحرفهدانشکده-
دانشگاه-

پلی تکنیک های کره--

آموزش شغلی درون شرکت در محیط کار--

موسسه آموزش حرفه ای--

آموزش حرفه ای 
در بخش عمومی

آموزش حرفه ای برای کارگر ماهر

 هاآموزش حرفه ای برای تکنسین-
آموزش حرفه ای برای مهندسان-

آموزش حرفه ای پایه، آموزش 
زیحرفه ای مستمر و تکمیلی، بازآمو

کارگران در /آموزش برای کارکنان
محیط کار

آموزش حرفه ای پایه

آموزش حرفه ای رسمی

آموزش حرفه ای غیررسمی

آموزش حرفه ای سازمان نایافته

برای گروه هدف سن مدرسه
(سال23تا 8)

برای گروه هدف فراگیر بزرگسال

حکمرانی نظام آموزش و تربیت حرفه ای در کره

15



سیستم عامل نظام ملی صالحیت فنی

وزارت اشتغال و کار
مدیریت کالن نظام صالحیت

عملکرد کمیسیون بررسی نظام ملی صالحیت فنی-
برنامه ریزی برای مدیریت و اجرای آزمون-

صالحیت
مدیریت مرتبط با قوانین و نظام صالحیت-

وزارت خانه در دولت17
استفاده از دارندگان صالحیت

بر اساس قوانین مربوطه-کاربرد صالحیت-
انضباطی-اجرا و اعمال موارد قانونی-

(برای مثال، لغو صالحیت)

موسسه اداری
سازمان توسعه منابع انسانی کره، )

(اتاق صنعت و بازرگانی کره، و بقیه

اجرا و مدیریت آزمون صالحیت
طراحی سواالت آزمون ها-
اجرای آزمون ها-
ثبت نام و ارائه خدمات پشتیبانی آن-

مدیریت  گواهینامه



عملکردهای وزارت اشتغال و کار

را مدیریت و با همکاری دیگر "نظام ملی صالحیت فنی"، نهادی مهم است که "وزارت اشتغال و کار"
.  وزارت خانه ها، سیاست های عملکردی و تنظیماتی را اجرا می کند

عملکردهای مهم

تعیین، برقراری و لغو یا حذف رده بندی ها و آزمون صالحیت، عناوین و موضوعات، تصمیم در خصوص الزامات•
(واجد شرایط بودن)کاربردی

تصمیم در خصوص موارد مهم از قبیل هزینه گواهینامه•

تایید طرح های مدیریت و پشتیبانی از آزمون های صالحیت•

با داذندگان از قبیل بهبود و حل برخوردهای تبعیضی"نظام ملی صالحیت فنی"بهبود اجرا و یافتن روش هایی برای •
.گواهینامه صالحیت، بهبود سیستم مدیریت صالحیت ها

مدیریت  گواهینامه



(1998تا)زمان گذشته اکنون

مهندس حرفه ای
استادکار 

عالی/ارشد

1مهندس درجه 

2مهندس درجه  1استادکار درجه 

2استادکار درجه 

اردستیار استادک

تکنسین

مهندس حرفه ای
استادکار 

عالی/ارشد

مهندس

مهندس صنعتی

استادکار

"چارچوب ملی صالحیت فنی"تغییر 



1974 1982 1989 1997 1998 2003 2009 2012 2015

تعداد صالحیت 
ها 727 881 873 708 563 616 556 522 526

ویژگی نظام 
صالحیت

:مسیر2
فناورانه

فنی
یکی شدن فناورانه و فنی: مسیر واحد

www.q-net.or.kr ,سازمان توسعه منابع انسانی کره،: منبع

(1974-2015)تغییر روندها و تعداد صالحیت ها 



درجه صالحیت/سطح (نفر)تعداد متقاضی  (نفر)تعداد قبول شده  )%(میانگین نرخ قبولی

مهندس حرفه ای 579,701 51,724
8.9

(1st: 9.1%, 2nd: 63.5%)

استادکار عالی 267,492 61,284
22.9

(1st: 45.3%, 2nd: 29.4%)

مهندس 8,806,114 1,953,839
22.1

(1st: 36.4%, 2nd: 39.3%)

(نتکنسی)مهندس صنعتی  9,147,239 1,719,326
18.7

(1st: 32.3%, 2nd: 44.8%)

استادکار 30,351,415 11,071,032

36.5

(1st: 40.5%, 2nd: 

5123%)

جمع 78,0530,467 28,837,009 40.7

2019تا 1975تعداد کل متقاضیان و قبول شدگان، میانگین نرخ قبولی مطابق با سطوح از 

برگرفته از سازمان توسعه منابع انسانی کرهنتایج آزمون نظام ملی صالحیت فنی 
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"صالحیت ملی فنی"روند دریافت و کسب 
2019تا 2015سال 5در 

کل خانم
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"نظام ملی صالحیت فنی"در "مهندس حرفه ای"روند دریافت و کسب صالحیت 
2019تا 2015سال 5در 
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2019تا 2015سال 5در 
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2019تا 2015سال 5در 



نفر28،901،506:  تعداد کل متقاضیان
:تعداد کل قبول شدگان

نفر13،663،495
%34.4: میانگین قبولی

:صالحیت ها مربوط به خوشه خدمات بشرح زیر
کاربری کامپیوتر،( 2واژه پردازی، (1

تندنویسی به زبان کره ای( 4کاربر حسابداری کامپیوتری، ( 3
کاربر و مدیر تجارت الکترونیکی( 6منشی گری، ( 5
تحلیل گر مطالعات و بررسی( 8حرفه ای / مشاور شغلی( 7
مشاور مشتریان( 10( مدیر برنامه)برنامه ریز قرارداد ( 9
هماهنگ کننده تور بین المللی درمان پزشکی( 11
مدیر بازاریابی بین المللی( 13مشاور بالینی ( 12
مدیر کسب و کار ورزشی( 14

(خوشه خدمات)نتایج آزمون نظام ملی صالحیت فنی 
...برگرفته از اتاق صنعت و بازرگانی کره،  سازمان توسعه منابع انسانی کره، 
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در خوشه خدمات"صالحیت ملی فنی"روند دریافت و کسب 
2019تا 2015سال 5در 



 های در آموزش"استانداردهای ملی شایستگی"ارتقا و بکارگیری . الف
فنی و حرفه ای و نظام صالحیت

ستری واقعی ، با نقش آفرینی به عنوان ب"استانداردهای ملی شایستگی"ترقی -
جهت اصالح آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر شایستگی

ا تمرکز بر  ب"استانداردهای ملی شایستگی"تغییر نظام توسعه و نگهداری از-
یه صالحیت در هر بخش، که خیلی بر سیستم طبقه بندی صنعت تک

(KECOگروه24-نظام طبقه بندی صنعت)نمی کند 
ای ، پیشرفتی است که آن را به بدنه اصلی بر(ISC)"شورای مهارت صنعت"فعال سازی -

ر هر اجرا و راه اندازی آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر شایستگی و نظام صالحیت د
.بخش تبدیل می کند

چالش های آینده نظام صالحیت حرفه ای کره



از طریق "(KQF)چارچوب صالحیت کره "نظام مند و فعال سازی . ب
"(SQF)چارچوب صالحیت بخشی "

گسترشطریقاز"کرهصالحیتچارچوب"نظامکلتدوین•
باصنعتی،مختلفبخش هایدرهاSQFبکارگیریوتدوین
آموزشصالحیت هایموجودشاملصالحیت هایارتباطبرتمرکز

ایحرفهآموزشرسمی،
آموزشنظامکیفیتتضمینبرایSQFوKQFنظامبکارگیری•

صنعتدرغالبشایستگی هاینقطه نظرازصالحیتو
درSQFوKQFبکارگیریگسترشبمنظوراجتماعیاجماعایجاد•

"شایستگیملیاستانداردهای"راستای

چالش های آینده نظام صالحیت حرفه ای کره



شامل )ایجاد مشارکت اجتماعی بین دولت، صنعت، دانشگاه . ج
، موسسه تحقیقات، و بخش (دانشکده و مدارس متوسطه

...خصوصی، 

ورانکارگشایستگی هایتدوینهدفبابایستیصالحیتنظام•
وآموزشباکاربازارنیازهایارتباطباآنانمهارتیسطحبهبود
کاریهمبابایدصالحیتاین.شودادارهومدیریتحرفه ایتربیت

.باشدحصولقابلمرتبطموسساتوصنایعدولت،بین
وفنیتربیتوآموزشنظاموصنعتهدایتتحتصالحیت•

کندآمادهراافرادیبایستیاجتماعیمشارکتبراساسحرفه ای
اوریفندربرگیرندهصنعتغالب)کاربازارسریعپاسخگویکه

.باشند(صنعتیچهارمانقالبدرجدیدهوشمند

چالش های آینده نظام صالحیت حرفه ای کره



پاالیش نظام سنجش و آزمودن صالحیت ها. د

نجشس)برنامهبرمبتنیسنجشوآزمونپایدارسازیوگسترش•
درتیسنسنجشوآزمونروشباقیاسدر(شایستگیبرمبتنی

صالحیتملینظام
شتیبانیپبا(کاریسابقه)عملیتجربیاترسمیت شناسیبهشروع•

ملیاستانداردهایبرمبتنیملیصالحیت هایضمانتو
.شایستگی

تشکیلارصالحیتازبخشیکهشایستگی هاییبه رسمیت شناسی•
نشاتصنعتیچهارمانقالبازحاصلجدیدفناوری هایازوداده

جامانموردنیازشایستگیواحدهایکهروشیوشیوه.گرفته اند
.کنداضافهصالحیتبهرامشاغل

چالش های آینده نظام صالحیت حرفه ای کره



جهانی سازی صالحیت برای تسهیل جابجایی نیروی کار. ه

(MRA)"متقابلبه رسمیت شناسیتوافق"گسترشبرایجهانیروند•
(FTA)"آزادتجارتتوافق"براساسکشورهابینصالحیت ها

،آمریکاتگزاسایاللتباکره:حرفه ایمهندس“متقابلبه رسمیت شناسیتوافق"•
.استرالیاباکره

.استشدهانجامتقریباحرفه ایمهندسصالحیتجابجایی
و(کره)"جوشکار"صالحیتبینبه رسمیت شناسیبرایمشترکپژوهش های•

ازرگرفتهبمشترکشغلیاستاداردهایبراساس:(استرالیا)"فلزیاسکلتسازنده"
شروعوالگوبرداری،فرآیندطریقازکشوردوهر"شایستگیملیاستانداردهای"
."جوشکار"صالحیت"متقابلبه رسمیت شناسیتوافق"
ورهک:"اطالعاتفناوریمهندس"صالحیت"متقابلبه رسمیت شناسیتوافق"•

.تدمی افاتفاقمداومطوربه“اطالعاتفناوریمهندس"صالحیتجابجایی.ژاپن

چالش های آینده نظام صالحیت حرفه ای کره



(NCSs)استانداردهای ملی شایستگی 
در کره



محور-عرضهصالحیتوحرفه ای،وفنیآموزشعمومی،آموزشنظاماصالحبمنظور
(مشتریعنوانبهصنعت)محور-تقاضانظامبه

وفنیآموزشعمومی،آموزشنظامبودنمقایسهقابلازاطمینانبمنظور
نیرویبرایصنعتتقاضایبراساسوشایستگی هاراستایدرصالحیتوحرفه ای،

صالحیت دار/واجدشرایطانسانی

دالیل اصلی معرفی

کره( NCSs)استانداردهای ملی شایستگی 



سازماندهیسطح8وبخش24دررا(نگرشومهارتدانش،)شایستگی هاکرهدولت
ونقان)کرداجرااثربخشبطورراحرفهیکفعالیت هایآنطریقازبتوانتامی کند
.("صالحیت هاچارچوبقانون":مربوطه

"استانداردهای ملی شایستگی"مرور مفهومی 

صالحیت

آموزش
حرفه ای

توسعه

شغلی

ارتقای

بهرهوری

مناسب برای 

توسعه منابع 

انسانی در 

صنعت
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نظام آموزش 
عمومی و حرفه ای نظام صالحیت بازار کار

تدوین و کاربرد 
استانداردهای ملی

شایستگی
بتنبکاربستن برنامه درسی م•

ی بر استانداردهای ملی
شایستگی

تدوین پودمان یادگیری•
براساس استانداردهای ملی

شایستگی

ی تدوین نظام صالحیت مبتن•
بر استانداردهای ملی

شایستگی
اصالح صالحیت های موجود بر•

اساس استانداردهای ملی
شایستگی

بازخورد از تقاضای صنعت

گی جذب و تامین نیروی انسانی براساس شایست•
ارتوسط سازمان های دولتی با تاکید بر انجام ک

تا صالحیت دانشگاهی
معرفی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر•

قوقاستانداردهای ملی شایستگی شامل سطح ح
، ارتقای شغلی و کاریابی

SQFو KQFمعرفی 

"استانداردهای ملی شایستگی"بر اساس "چارچوب صالحیت کره"مسیر تدوین 

اساسی بودن ارتباط نظام آموزش عمومی، آموزش حرفه ای و صالحیت با بازار کار

I. Introduction of Korean Qualification Framework(KQF)



نظام طبقه بندی استانداردهای ملی شایستگی

11

اصالح آموزش های حرفه ای براساس استانداردهای ملی شایستگی

در طبقه بندی ( KECO)"اشتغال کره/طبقه بندی مشاغل"گروه اصلی 24جزئیات حرفه ها براساس 
"استانداردهای ملی شایستگی"

گروه اصلی

گروه فرعی

گروه کلی

(جزئیات)حرفه 

خدمات غذایی. 13 ساختمان       . 14 ماشین آالت. 15

مهندسی. 2معماری. 3
مدیریت کار . 1

ساختمانی

نظارت بر. 1
طراحی معماری

کار با چوب . 01
در معماری گچ کاری      . 02 03  .

آب بندی ساختمان
03  .

آب بندی ساختمان کاشی سازی. 04

ساخت و ساز و معماری         . 2
طراحی و ساخت. 3

اقالم معماری

اقالم صنعتی. 4



واحد شایستگی12405گروه واحد شایستگی، 1001گروه جزئیاتی، و 253گروه فرعی، 79گروه اصلی، 24متشکل از 

79 253 1001

تعداد استانداردهای ملی شایستگی موجود

2013
تدوینشروع

2014 2015 2016 2017 2018 2019

تدوین بازنگری تدوین بازنگری تدوین بازنگری تدوین بازنگری تدوین بازنگری تدوین بازنگری

240 288 269 50 79 50 403 50 191 50 100 50 100

جمع کل : ‘14(797)-’15(847)-’16(897)-’17(948)-’18(1001)

مقوله بخش قسمت قسمت فرعی مقوله حوزه قسمت قسمت فرعی

خدمات غذایی

ماشین آالت

مواد

ساختمان
SQF building 

process

شیمی

نساجی و پوشاک

SQF building 

process

 SQF buildingصنایع برق و الکترونیک

process
فناوری اطالعات

فرآوری غذایی
SQF building 

process

چاپ، چوب، مبلمان و صنایع دستی

مدیریت کسب و کار

مدیریت، حسابداری و کار اداری

امور مالی و بیمه

آموزش، علوم طبیعی و علوم اجتماعی

لیحقوق، پلیس، آتش نشانی، بازسازی و دفاع م

سالمت و مراقبت پزشکی

رفاه اجتماعی

فرهنگ، هنر، طراحی و پخش صدا و سیما

حمل و نقل و رانندگی

کسب و کار و فروش

نگهبانی و تمیزکاری

رزش.سرگرمی،اقامت، سفر، و 

زیست محیطی، انرژی و ایمنی

کشاورزی، شیالت و جنگل



(حکمرانی)چارچوب تدوین استانداردهای ملی شایستگی 

وزارت اشتغال و کار  وزارت آموزش و پرورش

سازمان توسعه منابع انسانی یموسسه تحقیقاتی آموزش های حرفه ا

تگیکمیته کارگروه استانداردهای ملی شایس
ریکمیته کارگروه پودمان های آموزش و یادگی

شوراهای بخشی صنعت

گیتدوین استانداردهای ملی شایست گیپودمان های مبتنی بر استانداردهای ملی شایست

سیاست بودجهسیاست بودجه

وهمدیریت کارگراریپشتیبانی اد

پایش کیفیت

تدوین و بازنگری

تدوین و بازنگری

و NCSپژوهش درباره 
NQF

هماهنگی ندوین پودمان
آموزشی

همکاری

همکاری



صالحیت آموزش های فنی و حرفه ای

یاستانداردهای ملی شایستگ
استانداردهای صالحیت

استانداردهای آزمون و سنجش
برنامه درسی

برنامه های آموزشی

NCSارزیابی مبتنی بر •

کار و وظایف شغلی•
نقشه رله توسعه شغلی•

تقویت ارتباطات و روابط بین صالحیت ها•

NCSبرنامه درسی مبتنی بر •

تدوین برنامه های آموزش حرفه ای •
انعطاف پذیر

ا ی)آموزش های حرفه ای بر اساس نیاز صنایع •
(محل کار

استانداردهای ملی شایستگی
رفه استانداردهای شایستگی موردنیاز برای انجام اثربخش یک شغل در یک ح

در سطح ملی

خدمات اشتغال بازار کار

جذب و بکارگیری مبتنی بر شایستگی•
توسعه شغلی فردی•

توسعه منابع انسانی شرکتی•

NCS(HRD-net)برنامه آموزش حرفه ای مبتنی بر •
NCS(NEIS)برنامه درسی آموزش حرفه ای مبتنی بر •

NCS(CQ-net)سنجش و ارزیابی مبتنی بر •
(Work-net)اطالعات اشتغال •

(HRD-net, Career-net)اطالعات آموزش های حرفه ای •

نقشه راه اطالعات شایستگی حرفه ای و توسعه شغلی

زیرساخت توسعه منابع انسانی مبتنی بر عملکرد، مبتنی بر فعالیت، مبتنی بر کیفیت

Applying Fields of NCS
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روش سنجش به سبک کشور آلمان انگلستانروش سنجش به سبک کشور 

روش سنجش منتخب

رد

میان ترم

سازمان مجری آزمون

قبول

/ تجدید دوره 
آزمون مجدد

ارسال 
مستندات و 
شواهد بیشتر

آزمون مجدد

رد

پایانی
صدور 

گواهینامه
قبول

سازمان مجری آزمون سازمان مجری آزمون

آزمون 
مجدد

ارسال درخواست 
گواهینامه

تایید متخصص 
برون سازمانی

صدور /نتیجه نهایی
گواهینامه

ارسال مواد سنجش و 

نتایج برای  هر کارآموز

یتعیین صالحیت توسط موسسه آموزش تعیین صالحیت توسط موسسه آموزشی سازمان مجری آزمون سازمان مجری آزمون

1 2 3 1 2 3 4

ارزیابی درونی

1

ارزیاب برونیتایید

2

ارزیابی برونی

3

صدور گواهینامه

4

یتعیین صالحیت توسط موسسه آموزش سازمان مجری آزمون سازمان مجری آزمون سازمان مجری آزمون

ر استانداردهای در نظام ملی صالحیت فنی، نظام سنجش مبتنی بر برنامه یادگیری برای استقرار صالحیت مبتنی ب
شایستگی انجام می شود

"استانداردهای ملی شایستگی"نظام صالحیت مبتنی بر 



جذب نیروی انسانی مبتنی بر شایستگیاز استخدام مبتنی بر مشخصات تا 

آگهی استخدام
NCSمبتنی بر 

فرم درخواست شغل
NCSمبتنی بر 

نگارش محتوای ارزشیابی
NCSمبتنی بر 

مصاحبه 
NCSمبتنی بر

آگهی استخدام انتخاب رزومهمصاحبه سنجش و آزمون

جذب به روش موجود

جذب مبتنی بر 
استانداردهای ملی 

شایستگی

فقط ارائه اطالعات ساده

کار اداری
شغل فنی

ارائه جزئیات شرح شغل و 
فرآیند جذب قبل از آن

بط مجبور به نوشتن اطالعات غیرمرت
 های سوابق خانوادگی، توانایی)با شغل 

..(.غیرمرتبط دانشگاهی، سرگرمی ها، 

فقط اطالعات مرتبط با شغل و
نیازی به نوشتن اطالعات 
غیرضروری فردی نیست

فقط آزمون ساده دانشی 
همچون تست شخصیت یا 

تست استعداد

ا که به سواالتی بآزمونی 
تمرکز بر شایستگی های

مهارت های اصلی، )شغل 
(مهارت های تخصصی

.می پردازد

مصاحبه ساختارنیافته 
ا، مصاحبه درباره سرگرمی ه)

سوابق فردی و سواالت 
(نامربوط

مصاحبه ساختارمند که به 
سواالتی با تمرکز بر 

شغل شایستگی های 
مهارت های اصلی، مهارت های )

(تخصصی
.می پردازد

مبتنی بر شایستگی( استخدام)نظام جذب و بکارگیری 
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"صنعت/چارچوب صالحیت های بخشی"، رهیافت TQF (RQF)و SQF, NQFباتوجه به رابطه بین •
SQF وب برای پایه گذاری تدوین چارچگزینه خوبباتمرکز بر یک حوزه تخصصی از صنعت خود یک

.استKQFصالحیت کره 

TQF

NQF

SQF
•SQF :صنعت/چارچوب صالحیت های بخشی

•NQF :چارچوب ملی صالحیت ها
•TQF/R :منطقه ای/چارچوب صالحیت های فراملی

Source: ETF (2011). Transnational Qualifications Framework.

SQF به عنوان سنگ زیرپا در مسیر حرکت بهKQF

II. Direction of SQF(Sectoral Qualification Framework) Development
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چارچوب ملی صالحیت

کشوری که چارجوب صالحیت خود را برنامه ریزی، 154فهرست 
.تدوین یا اجرا نموده اند

Albania; Angola; Andorra; Antigua & Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahrain; 

Bangladesh; Barbados; Brazil; Belarus; Belgium; Benin; Belize; Bhutan; Bosnia and Herzegovina; Botswana

; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi, Cabo Verde; Cambodia; Canada; Chile; Colo

mbia; Costa Rica; Côte d’Ivoire; Croatia; Cyprus (and Northern Part of Cyprus); Czech Republic; Denmark; D

ominica; Egypt; El Salvador; Eritrea; Estonia; Ethiopia; Finland; France; Georgia; Germany; Ghana; Greece; 

Grenada; Guinée; Guinée Bissau; Guyana; Haiti; Hong Kong; Hungary; Honduras; Iceland; India; Indonesia; 

Ireland; Israel; Italy; Jamaica; Jordan; Kazakhstan; Kenya; Kiribati; Korea; Kosovo; Kuwait; Kyrgyzstan; Lao 

People’s Democratic Republic; Latvia; Lebanon; Lesotho; Liechtenstein; Liberia; Lithuania; Luxembourg; M

adagascar; Malawi; Malaysia; Maldives; Mali; Malta; Mauritius; Mexico; Montenegro; Montserrat; Palestine; 

Morocco; Mozambique; Myanmar; Namibia; Netherlands; Nepal; New Zealand; Nicaragua; Niger; Nigeria; No

rway; Oman; Pakistan; Palestine; Panama; Papua New Guinea; Philippines; Paraguay; Poland; Portugal; Re

public of Moldova; Romania; Russian Federation; Rwanda; Saint Lucia; Samoa; Serbia; Senegal; Seychelles

; Sierra Leone; Singapore; Slovak Republic; Slovenia; Somalia (Somaliland); South Africa; Spain; St. Kitts & 

Nevis; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Suriname; Swaziland; Sweden; Switzerland; Tajikistan; Th

ailand; The Bahamas; The Comoros; the Democratic Republic of Congo; The former Yugoslav Republic of M

acedonia; The Gambia; The Holy See, Timor-Leste; Togolese Republic; Tonga; Trinidad & Tobago; Tunisia; 

Turkey; Tuvalu and Vanuatu; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom; United Republic of Tanzania; 

Uruguay; Viet Nam; Zambia; Zimbabwe.

Borhene:منبع Chakroun. (2016). Symposium with Korea Association of Skills and Qualifications.

در دنیا"چارچوب ملی صالحیت"تعداد 

چالش های آینده. 3
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و توسعه چارچوب ملی صالحیت در بُعد جهانیتدوین

3نسل 
(در حال حاضر تحت بررسی)

2نسل 
یا او1990اواخر دهه اجرای آن از)

(شروع شد2000ائل دهه 

1نسل 
و 1980اجرای آن بین اواخر دهه )

(شروع شد1990اواسط دهه 

آنگوال، باربادوس، آلبانی،
یل، بوسنی و هرزگوین، بوستوانا، برز

شیلی، چین، کلمبیا، 
کا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جامائی

، لسوتو، مقدونیه، ماالوی، موزامبیک
ستان، رومانی، صربستان، اسلوونی، ازبک
مبابوهتانزانیا، ترکیه، اوگاندا، زامبیا، زی

موریس، ایرلند، مالزی، مالدیو، 
گاپور، مکزیک، نامیبیا، فیلیپین، سن
ترینیداد و توباگو، ولز

استرالیا، نیوزلند، اسکاتلند، 
آفریقای جنوبی، انگلستان



47

وذینفعانبیندر"کرهصالحیتچارچوب"معرفیخصوصدرزیادیجدل هایوبحث •
،اقتصادیقلمروجملهازمختلفیزمینه هایچارچوب،اینزیراداردوجودنقش آفرینان

در"کرهصالحیتچارچوب"اجرایبنابراین،.می دهدپوششراسیاسیواجتماعی
.داردنیازبیشتریزمانبهکاملمقیاس

اجتماعی
(فراگیر)

سیاسی
(عدالت)

اقتصادی
(رقابت پذیری)

ارزشارتقای
صالحیت

(اعتباردهی)

یبه رسمیت شناسوراهنمایی
حسطدریادگیریپیامدهای

ملی

:ایجاد
برمبتنیمادام العمریادگیرینظام

یسالگصدجشندرجامعهشایستگی

چارچوب 

ملی صالحیت

یادگیری 
مادام العمر

تجربیات 
صالحیت کاری  

حرفه ای

آموزش 
رسمی

آموزش 
حرفه ای

"چارچوب صالحیت کره"مشکل برقرای توافق جهت توسعه و گسترش 
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و روند حرکت آنها"کرهصالحیت چارچوب "به مربوط سیاست های 

،"صالحیتملیچارچوبایجادجامعنقشه"کرهدولت،2013دسامبردر•
ایجادبرای"کرهصالحیتچارچوب"توسعهبرایاستراهینقشهکه

محورشایستگیجامعه ای

وحیطه3در"کرهصالحیتچارچوب"اصلیمحتوای،2019سالاوایلدر•
وزارت"همکاریباو"پرورشوآموزشوزارت"مدیریتتحتسطح،8

کهشدتنظیمطوریسطح8آن.گردیدتعیینومشخص"کارواشتغال
رکمشتوداشتهکاربردشغلی/حرفه ایودانشگاهیصالحیتدوهربرای
.باشد

:Guidelines on Developing and Strengthening Qualification Frameworks in Asia and the Pacific .(2018)دفتر منطقه ای یونسکو در بانکوک : منبع

Building  a culture of shared responsibility, Part 2. Case Studies on Developing and Strengthening NQF’s in Asia and the Pacific, Republic of Korea.



49

چارچوب صالحیت کره"سطح 8گانه در 3شرح حیطه های 
در کارمسئولیت و استقالل مهارت دانش سطح

دتعهباهمراهحرفه ایمسئولیتواختیار•
یفرآیندهایاایده هاتوسعهبرایپایدار

مطالعاتیاکارپیشانیدرجدید

رینتتخصصیوپیشرفته ترین•
ترجهتموردنیازفنونومهارت ها

یاموجوددانشبازتعریفوویج
حرفه ایعمل

زمسطحپیشرفته تریندردانش•
مطالعاتییاکاریتخصصیینه

زمینهباهمگراومتمرکزدانش•
تخصصی

8

تلفمخزمینه هایتغییروتفسیرمدیریت،•
ل غیرقابوپیچیدهکهمطالعاتییاکار

جرهیافت هایبهوهستندپیش بینی
.دارندنیازراهبردیدید

عملبرسیومدیریتبرایمسئولیتقبول•
گروهیاافرادکرد

تخصصیمسالهحلمهارت های•
نوآورییاوپژوهشدرموردنیاز
رویه هایودانشتوسعهبمنظور

حوزه هایازدانشترکیبوجدید
مختلف

آنازبخشی،باالتخصصیدانش•
تخصصیحوزهدانشپیشانیدر

اییمبنعنوانبهمطالعاتییاکاری
پژوهشیاونابتفکربرای

تموضوعابهانتقادینگاهوآگاهی•
ارتباطوتخصصیحوزهدردانشی

حوزه هابین

7

انجامبرایکلیمسئولیتواختیار•
گروهوظایفکردنمدیریتووظایف

رابموردنیازپیشرفتهمهارت های•
غیرقابلوپیچیدهمسائلحلی

یتخصصحوزهیکدر پیش بینی
مطالعاتییاکاری

ارکزمینهیکدرپیشرفتهدانش•
یانتقاددرکشاملمطالعاتی،یای

اصولونظریه ها

6

اجرایبرایکلیمسئولیتواختیار•
افرادوظایفکردنمدیریتووظایف

موردمهارت هایازجامعیطیف•
انتزاعیمسائلحلبراینیاز

وحقیقیتخصصی،جامع،دانش
مطالعاتییاکاریحوزهیکدرنظری

5
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چارچوب صالحیت کره"سطح 8گانه در 3حیطه های شرح ( ادامه)

 .Announcement of Korean Qualification Framework( 2019)وزارت آموزش و پرورش : منبع

در کارمسئولیت و استقالل مهارت دانش سطح

اجرایبرایمحدودمسئولیتواختیار•
ادافرکلیوظایفکردنمدیریتووظایف

کاربردیوشناختیمهارت های•
درخاصمسائلحلبرایموردنیاز

مطالعاتییاکاریحوزه

زمینه هایدرنظریوحقیقیدانش•
مطالعاتییاکاریحوزهدروسیع

4

واجرایبرایمحدودمسئولیتواختیار•
ظایف

فصلوحلبرایموردنیازمهارت های•
وروزانهمعمولیوظایفکردن

عمومی/کلیمسائل

ولاصحقایق،قبیلازپایهجامعدانش•
کاریحوزهدرکلیمفاهیموفرآیندها،

مطالعاتییا

3

تیسرپرسونظارتتحتمطالعهیاکار•
کماستقاللداشتنبا

اجرایبرایموردنیازپایهمهارت های•
روزمرهمعمولیوظایف

یاکاریحوزهدرپایهحقیقیدانش•
مطالعاتی

2

مشخصوساختاریافتهمطالعهیاکار•
مستقیمسرپرستیونظارتتحت

انجامموردنیازپایهمهارت های•
سادهوظایف مطالعاتییاکاریحوزهدرپایهدانش•

1



کره( SQF)"صنعت/چارچوب صالحیت بخشی"
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سیاستیککه،SQF(2021-2016)خصوصدردولتجاریسیاست•
بینارتباطبرقراریوشایستگیبرمبتنیجامعهایجادبمنظوراستملی

پروژهقالبدر،...کاریتجربهوحرفه ایصالحیتدانشگاهی،صالحیت
.شده استعملیاتیآزمایشی

چارچوب"اجرایومعرفیاتکاینقطه(ISC)"صنعتمهارتشورای"17•
واشتغالوزارت"توسطکههستندهاSQFتدوینطریقاز"کرهصالحیت

مهارتشوراهای"،2019آوریلتا2015سالاز.می شوندحمایت"کار
.کرده اندتدوین13SQF،"صنعت

کره( SQF)"چارچوب صالحیت بخشی"
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2015از سال "شوراهای مهارت صنعت"توسط 13SQFوضعیت موجود تدوین 

های تخصصی مورد نظرزمینه شورای مهارت صنعت سال
مشاور فناوری اطالعات•
مدیر پروژه فناوری اطالعات•
معمار فناوری اطالعات•
مهندس نرم افزار•
تعبیه شدهمهندس نرم افزار•
فناوری اطالعاتبازاریاب •
فناوری اطالعاتمهندس امنیت •
فناوری اطالعاتمهندس کیفیت •

فناوری اطالعات و مدیریت کسب و کار

2015

طراحی ماشین آالت• ماشین آالت

2016

فناوری ارتباطات• پخش صدا و سیما و فناوری ارتباطات

شیمی• شیمی

برق ساختمان• برق، انرژی و منایع

مهندسی فلزات• مواد

آجرچینی•
گچ کاری•
آب بندی•
کاشی کاری•

ساختمان

2017
قالب سازی• Root/ریشه

دیجیتالخدمات• طراحی و محتوای فرهنگی

روز رسانی پروژه فناوری اطالعاتبه• فناوری اطالعات و مدیریت کسب و کار

برق ریل راه آهن• برق، انرژی و منایع

2018
طراحی محصول• طراحی و محتوای فرهنگی

غذا و آشپزی• غذاییخدمات

روز رسانی پروژه فناوری اطالعاتبه فناوری اطالعات و مدیریت کسب و کار
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.هستندSQFمجریان اصلی سیاست های مرتبط با ( ISCs)"شوراهای بخشی صنعت"
شورای بخشی صنعت شماره

فناوری اطالعات و مدیریت کسب و کار 1

حسابداری و مدیریت 2

خدمات مالی و بیمه 3

مشاوره 4

طراحی و محتوای فرهنگی 5

فراغتگردشگری واوقات 6

خدمات غذایی 7

ساختمان 8

کشتی سازی و صنعت دریا 9

ماشین آالت 10

Root/ ریشه 11

مواد 12

شیمی 13

پوشاک و فناوری مدنساجی، 14

برق، انرژی و منابع 15

الکترونیک 16

پخش صدا و سیما و فناوری ارتباطات 17

درصنعتبخششورای17حاضر،حالدر
ستاگرفتهشکلصنعتمختلفزمینه های

انسانیمنابعتوسعهارتقاینقشکه
ملیاستانداردهایاساسبرمحور-صنعت

.دارندعهدهبرراشایستگی

Industry Skills Council. Introduction. http://www.isckorea.or.kr/introduce_01.do :: منبع

http://www.isckorea.or.kr/introduce_01.do
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(IT SQF)چارچوب صالحیت بخش فناوری اطالعات 

IT SQF الزامات

سطح تجربه کاری
صالحیت ملی فنی، )صالحیت حرفه ای 

(صالحیت خصوصی

صالحیت دانشگاهی

...(مدرک، )

L8 سال سابقه کار میدانی5+7سطح  دکترا

L7 سال سابقه کار میدانی4+6سطح 

L6 سال سابقه کار میدانی3+5سطح  کارشناسی ارشد

L5 سال سابقه کار میدانی1+4سطح  مهندس فناوری اطالعات کارشناسی

L4 سال سابقه کار میدانی1+3سطح  ساله3دانشکده 

L3 سال سابقه کار میدانی2+2سطح  (تکنسین)مهندس صنعتی فناوری اطالعات  فوق دیپلم/ ساله2دانشکده 

L2 استادکار فناوری اطالعات فارغ التحصیل دبیرستان

 .IT and Business Management ISC (2019), Project Plan for SQF Utilization and Performance Analysis:منبع

چارچوباین.گردیدتدوینسطح7دراطالعاتفناوریبخشصالحیتچارچوب،2015سالدرمثال،برای•
وبجذهمچنینوموجودکارکنانشایستگیارزیابیافزارها،نرمدهندهتوسعهوتدوینهایشرکتبرای

فناوریحوزهکارشناسیساله4دانشگاهیمدارکدارندگانبتوانندتاداردکاربردجدیدکارکنانبکارگیری
صورتبهاطالعاتفناوریبخشصالحیتچارچوب،2019درآنجدیدنسخه.کنندارزشیابیرااطالعات

.استشدهانجامآزمایشیپروژه
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بخش نظامی1شرکت مختلف و 3در IT SQFمثال هایی از کاربرد 

شرکت KT DSشرکت  URP Systemشرکت  ISU Systemشرکت  عیشرکت مرتبط با ارتباطات حوزه دفا

دوضعیت موجو/تاریخچه

2008تاسیس •

کارمند1300حدود •

و کار حوزه یکپارچه سازی سیستمکسب•

2004تاسیس •

کارمند120حدود •

مدیریت زیرساخت و سرویس و نگهداری•

و توسعه نرم افزارطراحی•

1996تاسیس •

کارمند110حدود •

و کار راه حل نرم افزاری و پشتیبانی کسب•

سیستم فناوری اطالعات

ات پشتیبانی سیستم کامپیوتری و ارتباط•

مسلح کرهنیروهای

شرح کار
IT SQFاز شرح شغل مبتنی بر استفاده•

به جای شرح شغل های موجود در شرکت

نبود هیگونه شرح شغل در شرکت•

IT SQFاستفاده از شرح شغل مبتنی بر •

نبود هیگونه شرح شغل در شرکت•

IT SQFاستفاده از شرح شغل مبتنی بر •

نبود هیگونه شرح شغل در شرکت•

IT SQFاستفاده از شرح شغل مبتنی بر •

وطایف مرتبط

یشناپلیک/تدوین و توسعه و مدیریت نرم افزار کاربردی•

طراحی کسب  و کار و آزمودن/ تحلیل•

مدیریت پایگاه داده ها•

معماری نرم افزار•

مشاوره فناری اطالعات•

مدیریت سیستم فناوری اطالعات•

ناپلیکیش/تدوین و توسعه نرم افزار کاربردی•

مدیریت پروژه فناوری اطالعات•

مدیریت سیستم فناوری اطالعات•

اتپشتیبانی فنی سیستم های فناوری اطالع•

ناپلیکیش/تدوین و توسعه نرم افزار کاربردی•

مدیریت پروژه فناوری اطالعات•

مدیریت سیستم فناوری اطالعات•

ناپلیکیش/تدوین و توسعه نرم افزار کاربردی•

مدیریت سیستم فناوری اطالعات•

مدیریت امنیت اطالعات•

پاسخ امنیتی به حوادث•

بکارگیری شرح شغل
ان و استفاده شرح شغل برای کلیه کارکن•

اجرای ارزشیابی شایستگی ها

و استفاده شرح شغل برای کلیه کارکنان•

اجرای ارزشیابی شایستگی ها

و استفاده شرح شغل برای کلیه کارکنان•

اجرای ارزشیابی شایستگی ها

و استفاده شرح شغل برای کلیه کارکنان•

اجرای ارزشیابی شایستگی ها

 .IT and Business Management ISC (2019), Project Plan for SQF Utilization and Performance Analysis:منبع
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شرح)مهارتیمجموعه هایآماده سازیبرایراهنمایی(انسانیمنابعتوسعه)•
منابعتوسعهنظام"ایجادبهکهکارکنانجذبوارزشیابیجهت(شغل

.می انجامدشرکت هادر"شایستگیبرمبتنیانسانی
برایتگیشایسبرمبتنیارزیابیوسنجشراهنمایی(انسانیمنابعمدیریت)•

عیتوضتغیربعالوه(کاریابی)شغلیسطحتعیینشغلی،ارتقایحقوق،
موجودشاغلکارکنان

بامهارتیورسمیآموزشنظاماجرایوراه اندازیآماده ساز،(شغلیتوسعه)•
کارکنانشغلیتوسعهشیوهتدوینهدف

در شرکت های فناوری اطالعاتIT SQFکارکردهای بکارگیری 
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در بخش صنعت مراقبت زیبایی کرهSQFپیش نویس نهایی 

6

)

5)

4)

3

2)

سطح شغل مهارتی مراقبت زیبایی شغل مدیریتی مراقبت زیبایی

دستیار مدیر میز

مدیر میز

مدیر ارشد

دستیار آرایشگر
2طح فارغ التحصیل هنرستان تخصصی حرفه ای، صالحیت س)

(آرایشگر

آرایشگر
3فارغ التحصیل دانشکده کاردانی، صالحیت سطح )

(آرایشگر

آرایشگر ارشد
4مدرک فوق دیپلم، صالحیت سطح )

(آرایشگر

آموزش شغلی آرایشگر
مدرک کارشناسی، صالحیت سطح)

(آرایشگر5

رئیس/ مدیر
(آرایشگر6مدرک کارشناسی، ، صالحیت سطح )مدیر اجرایی 
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ینتدوطریقازشایستگیملیاستانداردهایبرمبتنیرهیافت
KQFوSQF

(1)درس های فراگرفته 

،ندیرتبه ب/سطح بندینظاموشایستگیملیاستانداردهایمحتوای•
قویتاثیریواستSQFوKQFتنظیمبرایمثبتیوخوبعامل
سوء تفاهم هاییSQFوKQFبکارگیریوایجادبرایبنابراین،.دارد

.داردوجود
وتگیشایسملیاستانداردهایبکارگیریوتدوینتجربهرفته،همروی•

وKQFبکارگیریبرایخوببسیارعاملیآنبرمبتنیصالحیت های
SQFوتوسعهنظام"ایجادنهایتدرومهارتی،شکافحذفسایهدر

.است"شایستگیبرمبتنیانسانیمنابعمدیریت
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(2)درس های فراگرفته 

 برای "وزارت اشتغال و کار"و "وزارت آموزش و پرورش"همکاری
SQFو  KQFسازش درخصوص موضوعات مرتبط با

بامرتبطحوزه هایخاکستریمنطقه،NCSسیاست هایاجرایبا•
افزایشمذکوروزارت خانه2همکاریوکمصالحیتورسمیآموزش
.یافتخواهدبهبودآنهاهمکاریپسمی یابد،

احتمالبهوزارت خانه،2عمیقاختالفاتگرفتننظردرباحال،اینبا•
ایسیاست هاجرایبرایپسشد،گرفته خواهدزیادیانرژیووقتزیاد،

KQFوSQF،باشددوازیهتروزارت خانهیکشاید.
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(3)درس های فراگرفته 

یبکارگیروتدویندر"صنعتبخشیشوراهای"عملکردونقش
SQFمی شودمهم تر

شورای"،NCSسیاست هایاجرایدرکلیدیکنشگریکعنوانبه•
SQFبامرتبطسیاست هایاجرایکاملمسئولیت"صنعتبخشی

"کارواشتغالوزارت"توسط"صنعتبخشیشوراهای"اگر.داردبرعهده
.نخواهدبودممکنSQFسیاست هایپیشبردنشوند،حمایت

اجرایبرای"صنعتبخشیشورای"پتانسیلوظرفیتوجود،اینبا•
راینبنابنیست،کافی"کارواشتغالوزارت"توسطخواسته شدهوظایف

شوراهای"از(خصوصیبخش)صنعتحمایت هاینزدیک،آیندهبرای
.استضروریکامال"صنعتبخشی
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ن برای ایجاد، راه انددازی و مددیریت ارتبداط بدیگزینه های مختلف زیادی •
وح صالحیت دانشگاهی، صالحیت حرفه ای، و تجربه کاری بر اسداس سدط

.صالحیت وجود دارد
نی بر با این حال، باتوجه به تمایل شدید دولت کره برای ایجاد جامعه مبت•

، SQFاول شایستگی، مسیر حرکت اجدرای سیاسدت تغییدر کرده اسدت  
 KQFدوم

(4)درس های فراگرفته 

تدوینKQFطریقازSQF



اروپادربخشیصالحیت هایچارچوبتوسعهوتدوین
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(آرایش و پیرایش مو)بخش خدمات فردی 

بخش ساختمان

بخش ورزشی

بخش تجارت خرده فروشی

بخش خدمات مالی

SECCOMPATپروژه

(دریایی)بخش حمل و نقل 
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SECCOMPATسناریوهای مبنا برای پروژه

SECCOMPATپروژه

صالحیت های بخشی
کشور الف

صالحیت های بخشی
کشور ب

(EQF)چارچوب صالحیت های اروپا 

چارچوب ملی صالحیت

کشور الف

چارچوب ملی صالحیت

کشور الف

1)

2) 2)

3)

4) 4)



نتیجه گیری و جمع بندی با آزمون کوتاه



نظام ملی صالحیت فنی کره:1سوال 

ازکلمتشجامعقانوننوعیککره،فنیصالحیتملینظام-
فمختلوزارت خانه هایتمامیبهمتعلقصالحیت هایکلیه
.است

نظامنقانواثربخشیوکاراییشمانظربهایران،بامقایسهدر-
است؟چگونهکرهفنیصالحیتملی



یدیمفابزار"متقابلبه رسمیت شناسیتوافق"-
کارنیرویبازاربهاتصالوارتباطبرقراریبرای
.کشورهاستسایر

واندمی تصالحیت،دارندگانجابجاییتسهیلبا-
کارگرانکردنکاربرایرابستریچهدولت

آمادهمرزهاآنسویدرصالحیت دار/واجدشرایط
کند؟

نظام ملی صالحیت فنی کره: 2سوال 



زاحمایتونگهداریتدوین،رویکردشما،نظربه-
(NCS)شایستگیملیاستانداردهایطبقه بندی

است؟کاربردیومفیدچقدرکرهدر

استانداردهای ملی شایستگی: 1سوال 



قرارمدنظررامهممورد3بایستی،NQFتدوینهنگام-
صالحیت ها،ارزشبینعدالت(1:ازعبارتنداین هادهیم،

رقابت پذیری(3وفراگیران،کلیهشمولیتوفراگیر(2
صالحیتنظاموحرفه ایوفنیآموزشرسمی،آموزش

.ملیسطحدر
یطراحدرمی کنیدفکرالذکر،فوقبُعدسهبهتوجهبا-

کداممواردمهم ترینشما،کشورصالحیتملیچارچوب
اند؟

استانداردهای ملی شایستگی: 2سوال 



-SQFکارگرانجابجاییبهبودبرایمی تواند/
 بندیقیاسقابلیتوباشدمفیدبخشهردرشاغلین

وکشورداخلدرهمرسمیثبت شدهصالحیت های
.کندتضمینرابین المللیسطحدرهم

کشورزمینهدرمی تواندچگونهSQFمی کنیدفکر-
باشد؟سودمندومفیدشما

SQFچارچوب صالحیت بخشی صنعت: 1سوال 



چقدرراSQFطریقازKQFتدویندرکرهدولتتالش-
می کنید؟ارزیابیاثربخش

ه اندگرفتبکارراراهبرداینچینوهنگ کنگ،مثال،برای-
ینتدوطریقازراخود"صالحیتملیچارچوب"بتوانندتا

SQFکنندطراحی.

SQFچارچوب صالحیت بخشی صنعت: 2سوال 



72

سپاس فراوان از شما

joycho9797@gmail.com



                    

انس حرفه ای و آژکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و 
.باشدمی ( کوئیکا)همکاری های بین المللی کره 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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