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 ال علی ) ع ( :ق                                           

 اَلْعَمَلُ شُعارُ الْمُومِن                                       

 شعار مومن عمل و مهارت ورزي است

 408غُرر و دُرر حديث                                                        

 

 پيشگفتار

ی اقتصااد آن کشا ر   مهارتي ترین و زیربنائي تارین سانجش بارا    ،نظام آم زشي یک کش ر

ماهر و متخصص و استفاده از خادمات آن هاا در    ،تربيت نيروی انساني محس ب مي ش د . 

 زمره مشغ ليت های مهم هر سيستم آم زشي است . 

بدیهي است هنگامي که کسب مهارت و ایجاد تخصاص هاای مختلاف باا نيازهاای جامعاه       

شاک فائي  ،ه در اقشاار مختلاف جامعاه    ایجاد و انگيز،هماهنگ باشد استفاده صحيح از منابع 

صنعت و افزایش ثروت و رفاه ملي را به همراه داشته و کش ر را به سمت ت سعه روز افزون 

 و پایدار س ق مي دهد .

، روش هاا و  ، مفااهيم  ضمن آشنا نم دن تيم های استاندارد ن یسي باا اصا ل   در این کتاب 

تاا گاامي در جهات ارتقاا       الش ماي شا د  تمحت اهای الزم برای استاندارد ن یسي مطل ب 

 . برداشته ش دکيفيت استانداردهای ن ین و پيشين 

 همان ط ری که مي دانيم در سراسر نظام های مهارت مح ر دنيا آغازگاه آم زش و طراحي 

برنامه های درسي مهارتي بر اساس استانداردهای شغل و شایساتگي اسات کاه ره آورد آن    

 مسلح به  مهارتهای م رد نياز برای یک جامعه بالنده است . رشد و تعالي انسان های 
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آم زش های مهارتي به علت انعطاف باال و امکاان پاساخگ یي باه نيازهاای روز و      همچنين

درآیند ایان ظرفيات دو    هماهنگ شدن با آم زش های آینده وقتي که در قالب استانداردها

الزامااات مهاام در اردها یکااي از لااذا آماا زش دقيااق تاادوین ایاان اسااتاند .چناادان مااي شاا د

 پاسخگ ئي به نياز جامعه به آم زش های مهارتي است .
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 قال علی ) ع (                                                                

 اَلْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ضَاللٌ     

 ن شناخت و تخصص گمراهی استفعاليت و كار بدو 

 ( 58، ص ) غرر و درر حرف الف                        

 مقدمه

 : از صاحبنظران بزرگ مدیریت در هزاره س م پيتر دراکر معتقد است که

بيسوادان قرن بيست و يکم آناني نيستند که نمي توانند بنويسند و يا نمي توانند 

هبخوانند يا حتي دکترا ندارند . بلک  

 

 بیسوادان قرن بیست و يکم آنانی هستند که نمی توانند مهارت آموزي کنند

در جهان فراصنعتي امروز ت سعه به معني عام بادون ت جاه باه آم زشاهای فناي و حرفاه ای       

فني، انقالبي عميق و کيفاي در نيروهاای ت لياد و از     _مفه م نخ اهد داشت . انقالب علمي 

 وشهای ت ليد به وج د آورده است . آن جمله در نيروی انساني و ر

فعاليتهایي است که مي ت اند فرد را برای احراز شغل ،   انجام»های فني و حرفه ای  آم زش

یا کارایي و ت انایي وی را در انجام آن افزایش دهد. ایان   «حرفه و کسب و کار آماده نماید

باه هماراه دانشاهای خااص     آم زشها کسب مهارتها را در راستای تکن ل ژی و عل م وابسته 

 مرب ط به شغل و در بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي دهد . 

ت سعه آم زشهای فني و حرفه ای در شرایط کن ني برای اقتصاد و فرهنگ ایران و باه ویاژه   

یند ت ليد امری حياتي است ؛ زیرا سرمایه گذاریهای زیربناایي و افازایش   آشتاب دهي به فر

ابزار و تجهيزات و به ط ر کلي سرمایه فيزیکي بدون سرمایه انساني بالاستفاده مانده و یا باه  

   نح  اقتصادی و کارآمد م رد بهره برداری قرار نمي گيرد .
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 آموزش هاي مهارتی : 

بنابراین از ضرورتها و الزامات رشد و ت سعه اقتصادی ، نظام آم زش برای ایجاد مهارتهاای  

فن  یه انساني است و در این ميان آم زشهای فني و حرفه ای تلفيقي است از علم ،الزم سرما

و هنر و نقش بسيار مهمي در تامين نيروی انساني کارآمد ایفا نم ده و مضام ني ت ساعه ای   

 دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

های فني و حرفه ای به سبب انعطاف پاذیری نشا ت گرفتاه از خصيصاه هاای       زیرا آم زش

در افاراد   هاي الزم مهارتوضاع اقتصادی کش ر و نيز به دليل آما زش و ایجااد   بازار کار و ا

برای ت انایي در احراز مشاغل ، نقش به سزایي در اشتغال دارد. این آم زشها هم مهارتهاای  

های عم مي بازار کار را فراهم مي ساازد و همچناين    خاص م رد نياز صنعت و هم مهارت

يرات تکن ل ژی دچار کاهش کارایي مي ش ند امکاان باه روز   برای شاغليني که به دليل تغي

 شدن و تکميل مهارت را فراهم مي کند . 

، مهاار  و قادر  درا افاراد و     افزايش توانايي هاي دانشها ،  هدف از اين آموزش

انجام مطلوبتر کار در محدوده وظايف شغلي است . از آنجايي که موضوع بيکاري يکي 

به  از مهمترين مسائل و مشکال  جهان است و در کشورهاي در حال توسعه با توجه

ر د، فرهنگي و سياسي ساهم بيشاتري را   ، اجتماعي اقتصادي عدم توازن ساختارهاي

هااي   توسعه دارد و با توجه به اينکه يکي از داليل بيکاري در کشاور فدادان مهاار    

مورد نياز بازار کار از سوي جويندگان کار مي باشد ، انتظار مي رود سازمان آماوزش  

ايي در کااهش ميازان   فني و حرفه اي با ارائه آموزشهاي مهاارتي بتواناد نداش بساز    

 بيکاري ايفا کند.
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 بیکاري سااتتاري ها به عن ان ابزاری برای مقابله با بيکاری باالخص  لذا به این ن ع آم زش

 که ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني مي باشد ، نگریسته مي ش د . 

است ، به ایان معناي کاه افاراد      " کارآفرين " زشها ، ن عي پرورش در واقع خصيصه این آم

پس از کسب مهارت و تخصص دانش فني ، قادر خ اهند ب د که فرصتهای شاغلي مناسابي   

 را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلي ایجاد نمایند . 

ت چارا کاه   مهمي برخ ردار اسا  اجتماعی -نقش و تاثیرگذاري اقتصاديگ نه آم زش از  این

معرف ن ع مهمي از سرمایه گذاری در مناابع انسااني اسات و باا فاراهم کاردن زميناه هاای         

های م رد نياز بازار کار و اشتغال در زمينه های مختلف به  ارتقای دانش ، نگرشها و مهارت

 ت سعه اقتصادی کمک مي کند . 

دگيری فراگياران را از  ای کاه فرایناد یاا    از این رو کار مح ر ب دن آم زشهای فني و حرفاه 

های کار ، برای آن مراکز و در درون آنها طراحي و اجرا مي نماید و محتا ای   طریق محيط

های ح زه تکن ل ژی و به تبع آن در کارکرد نهادهاای   ها را با تغييرات و پيشرفت آم زش

ها باه عنا ان یکاي از     اقتصادی جامعه هماهنگ مي سازد ، سبب شده است که این آم زش

های اقتصادی محس ب گردد و از جملاه ع امال ما ثر     عناصر کليدی جهت تحقق پيشرفت

 در م فقيت کش رهای ت سعه یافته تلقي گردد . 

 چرا که آم زش نظری همگام با کاار عملاي م جاب تربيات نياروی انسااني خاالق و فعاال         

از نيروهای  مي ش د و همچنين این نيروها با نف ذ در جامعه سبب به کارگيری بخش عظيمي

 . خالق مي گرددغير
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 ضرورت توجه به آموزش هاي مهارتی :

در کش ر نادیده گرفته ش د ، در واقاع باعاس سا ق دادن آما زش      مهارتيلذا اگر آم زش 

 کش ر به ط ر غيرمستقيم به آم زش اشتغال کاذب و درآمادهای ساهل ال صا ل و ناپایادار     

 د مي سازد .مي ش د و به تدریج آسيب جدی به کش ر وار

های آم زشي  های مهم در سرمایه گذاری به همين علت است که مي بينيم یکي از اول یت

های فني و حرفه ای است و ایان مهام    در تمامي ج امع صنعتي ، ت سعه و گسترش آم زش

المللي نظير ی نسک  ، ی نيا ا  و باناک جهااني باه منزلاه       نيز از س ی نهادهای ذی ربط بين

 ی مهم به کش رهای در حال ت سعه ت صيه مي ش د . یک استراتژ

 

 

 

 

غير از بعد اقتصادی ، نقش آم زشاهای فناي و حرفاه ای در تغييارات اجتمااعي و فرهنگاي       

 در رشد و بهب د فرهنگ کار حائز اهميت است . خص صاً

برنامه این ن ع آم زش و ساختار عمليات اجرایي آن به عنا ان کاارگزار اصاالحات     اص الً

اليتهای شغلي و بهب د مهارتها در کار ، مي ت اند در این راستا نقش اساسي را ایفا  نماید و فع

مسئ لين ذیربط مي ت انند با رفع محدودیتها و برناماه ریازی صاحيح از آم زشاها باه عنا ان       

مهمترین عامل برای تربيت افاراد کاارآفرین ، کارآماد و دارای فرهناگ غناي از اخاالق و       

 ستفاده شایسته به عمل آورند . وجدان کاری ا

 

لات و  به معناي فف هاي مهارتي  عدم سرمايه گذاري کافي در آموزش از سوي ديگر ،

 هاي انساني تلدي مي شود . فناي سرمايه

اشتغال زايي اصولي و  هايترين راهت که در شرايط کنوني يکي از مهمبايد توجه داش

 فني و حرفه اي مي باشد . صحيحهاي به آموزش  توجه حل معضل بيکاري
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 تبار شناسی

 مراحل ايجاد و شکل گیري سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

تقسايم شاد    تجاارت   فالحات و  ، زراعتبه سه اداره کال   اقتصادکه وزارت  1310ترداد در 

های صنعتي به اداره کل زراعت سپرده شدند. فعاليات هاای ایان اداره کال سابب       هنرستان

که تعدادی ماشين آالت و مقداری ابزارهای فني برای هنرستان ارسال شا د و آئاين   گردید 

نامه های آم زشي و چگ نگي فارغ التحصيلي و تطابق گ اهينامه پایان تحصايالت آناان باا    

  سایر رشته های دبيرستاني مشخص ش د.

ایران با بعضي از این سال به بعد تح الت سياسي و اقتصادی غير منتظره و عجيبي در روابط 

ه از کش رهای اروپایي پيش آمد که در مسائل فرهنگي و صنعتي تغييارات چشامگيری را با   

دامنگيار  الهای پاس از جناگ باين المللاي دوم     وج د آورد و اثرات مثبت و منفي آن تاا سا  

 جامعه ایران ب د.

شکل گيری اوليه تشاکل هاای خاصاي بارای کاارآم زی هاای علماي و عملاي در کشا ر          

، نگاه مسئ لين عالي وقت در  ، ورود صنایع خارجي به کش ر ه س ی صنعتي شدنحرکت ب

هایي که کش ر صنعتي به آنجا دسات یافتاه و    زمينه س ق کش ر در جهت ت سعه و پيشرفت

در حال ت سعه آن ب دند، م جب گردید که کش ر ما نيز برای تجهيز نيروی انساني خ د که 

ماي پرداخات اقادام     های شغلي و فني قال دانش و مهارتص رت سنتي به انته تا آن زمان ب

 . نماید 
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  آئين نامه كارآموزي و افزايش مهارت در چهارچوب فصل مصوب گرديد. 1339در سال 

  سازمان اردوي كار به كانون كارآموزي تغيير عنوان يافت. 1346در سال 

  تدوين و تصويب شدد  در   تبصره 1و  ماده 17اساسنامه صندوق کارآموزي با  1349در سال

مجلس شوراي ملي سابق با تصويب قانون کارآموزي مأموريتهاي  1349ال ارديبهشت ماه س

جديدي را براي وزارت کار و امور اجتماعي آن زمان تعيين نمود و تشدل  ااصدي را بدراي    

 کارآموزي کارگران و صاحبان فنون و حرف که شروع به کار مي نمودندد و يدا تيييدر شدي     

 مي دادند، ايجاد کرد  

 بارت بود از:ارکان اين تشل  ع

 کارآموزي, مراکز کارآموزي  شوراي عالی کارآموزي, صندوق کارآموزي, کمیته هاي  

 

  يعال يب شورايبه تصو مراکز تعلیمات حرفه اين نامه استخدام يآئ 1354در سال 

 د.ياشتغال رس

  ياز ادفاام واحادها   آموزش فنی و نیاروي انساانی کشاور   سازمان  1359در سال 

( باا  يماا  حرفاه ا  يو اداره کال تعل  يکاانون کاارآموز  -يآموزمزبور)صندوق کار

از يا ماه مااهر ماورد ن   يمتخصا  مااهر و ن   يانسان يرويت نين و تربيشه تامياند

کار شاد   يايان جويت متداضيم و تربيعهده دار تعل ع و خدما  کشور رسماًيصنا

ل و اشاتغا  ، خادما   ،ي انسان يروين عالوه بر آموزش ،امور مرتبط با نيو همچن

 ز عهده دار بود.يبازار کار را ن

 يرويا و ن يران،سازمان آموزش فنيا  وزيب هيبا تصو 1360ت در سال يو در نها 

 افت.ير عنوان ييتغ کشور يحرفه ا و يسازمان آموزش فنبه نام  يانسان

اين سازمان در واقع مهم ترين کانون مهارتي و کاربردي کشور و مارتبط باا ساازمان    

باشد و به دليل رسالت قانوني خود در ساختار نظام آموزشي  مي ILO بين المللي کار

مي ساازمان جهااني   جمهوري اسالمي ايران جايگاه ويژه اي دارد و باه عضاويت رسا   

(  (TVTO Technical Vocational Training Organization آموزشهاي مهارتي

 . درآمده است
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 اهداف و  وظايف سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

سازمان آم زش فني و حرفه ای کش ر وابسته به وزارت کار و ام ر اجتماعي براساس قان ن 

فني و   های ان مت لي و مجری آم زشبرنامه س م ت سعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي بعن 

 مي باشد.  و فرهنگ و هنر  تدمات ،کشاورزي، صنعت های  حرفه ای ک تاه مدت در بخش

این سازمان که فراگيرترین دستگاه آم زشي کش ر در این زميناه ماي باشاد ماي ک شاد در      

و تا رفاع   حيطه وظایف خ د دستيابي به هدفهای تعيين شده در قان ن اساسي را ممکن سازد

نياز بازار کار، فعاليتهای خ د را ت سعه دهد و در عاين حاال بار جنباه کيفاي آن نياز تاکياد        

 داشته، سعي مي نماید مهارت شاغلين را با تکن ل ژی روز همگام سازد.

 

 

 

  

 

 

در ساطح   این سازمان به منظ ر تحقق اهداف آم زشي خ د ، ستاد و ادارات کال آم زشاي  

رگازاری دوره هاای مختلاف آم زشاي فناي و حرفاه ای از طریاق مراکاز         ها با بمراکز استان

)آم زشگاه های آزاد( با ایجاد  آم زشي متعلق به سازمان و مراکز آم زشي بخش غيردولتي

رشته آم زشي ت انسته اسات اقادام باه مهاارت آما زی باه ج ینادگان کاار و          600بيش از 

هایي نظير طارح   ات آن با اجرای طرحهای مختلف ت ليد نم ده و به م از شاغلين در بخش

الزم  ينه هايجاد زميبا ا ی ايرانجمهوري اسالمکشور  يو حرفه ا يسازمان آموزش فن

، ي ، بازآموزيت جوانان و نوجوانان مستعد و عالقمند به حرفه آموزيم و تربيتعل يبرا

ت يا ران و سرپرساتان، ترب يت مدي، تربي در سطوح مختلف مهارت يارتداء مهار  شغل

ژه بارادران و  يا و يو حرفاه ا  يجااد مراکاز فنا   يق ايده از طريان متخص  و ورزيمرب

 ي وت مربي، مرکز ترب ژهيو يل مهار  و تخص  هايتکم ي، مراکز کارآموز اهرانخو

 د.ينما يت ميمراکز جوار کارخانجا  فعال
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تود و  ها ، آموزش در زندان آموزش در پادگان ها ،آموزش هاي سیار، آموزش صنعت ساتتمان 

 به م فقيت چشمگيری نایل آید.  باوري فنی

در سازمان آم زش فني و حرفه ای نيز نظير سایر م سسات آم زشاي رسامي و غيررسامي ،    

 احساا  مسالولیت ،     تعهاد ،   انضباط ، تقلید ،اردی از قبيال  غير از آم زش علم و مهارت م 

نيز جز  محت ای آم زشي باه افاراد آم ختاه ماي شا د . از ایان رو ایان نظاام          وظیفه شناسی

د در باال بردن کارایي و بهره وری نقاش  ریق تح ل در فرهنگ جامعه مي ت انآم زشي از ط

 م ثری ایفا نماید .

 ه زیر بسيار مهم ارزیابي رات اجتماعي ، فرهنگي به دالیل مشروحنقش این آم زشها در تغيي

 :مي گردد

 

 

 

 

 

 

از  توسعه منااب  انساانی  جهت دستيابي به وضعيت مطل بتر در تحقق اهداف، ت جه به بحس 

ای برخ ردار است.ت سعه مناابع انسااني ما ثرترین عامال بارای رشاد و ت ساعه         ژهاهميت وی

ین مهم از طریاق طراحاي و ایجااد سيساتم مناساب تحقيقااتي و       پایدار اقتصادی مي باشد . ا

، خ اهد شد . مدیریت منابع انساني آم زشي برای تبدیل نيروی انساني بالق ه به بالفعل محقق

 

کاهش ساطح بيکااری ، ميازان اعتباار باين الملاي مادار  فناي و حرفاه ای ، کااهش           

معضالت اجتماعي ، کمک در جل گيری از مهااجرت باي رویاه ج اناان باه شاهرهای       

هش تبعات منفي بيکااری ، بازساازی و ن ساازی آم زشاي ، ت انمندساازی      بزرگ ، کا

افراد برای زندگي بهتر ، افزایش سالمت و بهداشت رواني، افازایش امياد باه زنادگي ،     

ت سعه عرصه زندگي ، کار و حرفه ، بهب د روابط اجتماعي و مناسابات انسااني ، انتقاال    

  دن افراد ...ارزشها و هنجارهای اجتماعي ، جامعه پذیر نم
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های بخش خص صي و فراهم نما دن بساترهای الزم ت ساط دولات جاز        گسترش شرکت

 الزامات این ت سعه است .

جارت تی اقتصادی و ج امع بشری بستگي به حض ر آنها در ها در آینده نزدیک بقای بنگاه 

خ اهد داشت و لذا فرآیندهای اقتصادی و بنگاهي به سرعت در جهات   جهانی و الکترونیکی

مشخصاه   سطح بین المللای جهاني شدن در حال تغيير و تح ل هستند . رقابت در کيفيت در 

 است .   این فرآیند

رآیندهای مدیریت و ت سعه منابع انساني است . در کش ر مق له آم زش ، به عن ان یکي از ف

ما فقدان نگرش سيستمي و یکپارچه به آم زش فناي و حرفاه ای بزرگتارین چاالش ت ساعه      

منابع انساني است . سيستم آم زش حرفه ای شادیداً متا ثر از ویژگيهاای فرهنگاي متفااوت      

 .صنعتي است 

حرفه ای با هم در رقابت هستند ، حتي در  شين المللي سيستم های متفاوت آم زدر سطح ب 

که فرآیندهای رشد مشاتر  سيساتم هاای اقتصاادی و حقا قي پيشارفت چشامگيری        اروپا 

در صادد اسات کاه     اروپاداشته اند ، ولي در این خص ص فاقد سيستم هماهنگ مي باشاد .  

باين  ویژگي ها و ساختارهایي را برای آم زش حرفه ای تعریاف کناد کاه بت اناد در ساطح      

 المللي قابل رقابت باشد.

توساعه ساازمان    "یکاي از ابعااد    "پروسه هاي کار بنگااه   "و فراگياری در   "يادگیري حرفه "

جز  اصلي هر بنگااه   استاندارد و مهارتيمي باشد. بدین ترتيب آم زش  "بنگاههاي اقتصادي 

ایطي نظر از بزرگي و ک چکي آن محس ب مي شا د. مخص صااً در شار    اقتصادی ، صرف

تغيير در رفتار ، نگارش ،   ، رو به افزایش است "رقابت در کيفيت در سطح بين المللي "که 
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باارت دیگار هماان شایساتگي هاای      اخالقيات ، ت انایي و مسئ ليت پاذیری شااغالن ، باه ع   

 ، اجتماعي و حرفه ای ، مرکاز ثقال و محا ر ت اناایي رقاابتي ساازمان هاا و بنگااه هاا          فردی

 مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 درسی ريزيطرح و برنامه  ،پژوهش نگاهی به دفتر 

 شکل گرفت. 50مديريت پژوهش در دهه این دفتر تحت عن ان  .1

  فعاليات  باه   86تاا   80هااي   دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسی در سالسپس تحت عن ان  .2

 ادامه داد.

 ر ایان دوره ناام گرفات . د   (86-89) دفتر طرح و برنامه هاي درسای سپس تحت عنا ان   .3

زیر   پژوهش و برنامه ريزيبخش پژوهش و مطالعات از آن جدا و دفتر جدیدی تحت عن ان 

 سازمان قرار گرفت. معاون پژوهش و برنامه ريزينظر 

معااون  زیار نظار    پژوهش ، طرح و برنامه ريازي درسای  دفتر . در حال حاضر تحت عن ان 4

 .  ليت خ د ادامه مي دهدبه فعاسازمان  برنامه ريزي و سنجش مهارت،پژوهش

آم زش مهارتي و اقتصاد دو مق له جدا نشادني هساتند ، آما زش مهاارتي م تا ر ت ساعه       

ماي باشاد و لاذا ریشاه در      "سازمان بنگاه اقتصاادی   "و  "بازار کار تخصصي  "دیناميک 

 "تحقيقاات یکپارچاه    "دارد . فقادان   "سياسات اشاتغال    "و "سياست باازار کاار    "عمق 

 ،ای آم زشي و ن آوری در کار و تکن ل ژی در قالب همکاریهاای ملاي   پيرام ن سيستم ه

های گ ناگ ن نياز از چاالش هاای دیگار      بين المللي و با حض ر متخصصان خبره در زمينه

 ت سعه منابع انساني است . 
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و نگااه   مقولاه اساتاندارد ساازي و اساتاندارد نويسای      ، فعاليت های این دفترمهم ترین از 

اسات و ساپس    و فرهنگ و هنار  کشاورزي،تدمات ، صنعتهای ن بحس در بخشتخصصي به ای

نظااام صااالحيت حرفاه ای مبتنااي باار   ، مشاااغل روساتایي  ،HI-Teach   ، مشااغل خااانگي 

 .و غيره 1شایستگي

طي ساليان متمادی تحت عنااوین مختلاف از جملاه     پژوهش ، طرح و برنامه ريزي درسیدفتر 

تجمی  روش هاا و مادل هااي    تا کن ن در راستای  30پژوهش و برنامه ریزی درسي از دهه 

نگاه هاي جزيره اي و غیر سیستمی و همگام با تجارب جهانی و انجاام   استاندارد نويسی و حذف 

و باا  مدل ها و شیوه هاي گوناگون استاندارد نويسی ،یگیر و ممتد و رصد کردن روش هامطالعات پ

 ، آلماان  ، ماالزي  ، اساترالیا  )ازجملاه در ایان زميناه     کشور هااي پیشارو  تجارب عنایت باه  

باه روش هاای یکپارچاه و      ( کاره جناوبی و    ، ژاپان  ، پاکستان ، هندوستان ، آمريکا،فرانسه

دارد با عنایت به نياز کش ر به نگره ب مي و باالخص طي سه دهه اخير فراگيری تدوین استان

 با لحاظ نظام ارزشي حاکم بر جامعه اقدام نم ده است.

کن ن تا ،مختلف جامعه یبازار کار و بخشها يآم زش یبه نيازها يیاین دفتر جهت پاسخگ 

روی ساامانه ملاي    شغل و شایستگي شده که براستاندارد آم زش  عنوان 4500م فق به تهيه 

 بارگذاری شده است. www.rpcirantvto.irمهارت به نشاني 

 

 

                                                 

1. CBT-Competency Based Training 

برر اسرا    همچنین این آموزش شایستگی محور بوده و درصدد به صالحیت رساندن کیفی فرد در حرفه مورد نظر می باشد.

ا اعمال استانداردهای واقعی جهان کار در دنیای آموزش ,آن را با خود هماهنگ می سازد.آزمون نیر   تقاضای بازار کار بوده و ب

در قالب پروژه هایی است که با تکمیل موفقیت آمی  آن وجود شایستگی در فرد  در این رویکرد شایستگی محور بوده و عموماً

 احراز می گردد.

http://www.rpcirantvto.ir/
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 : یآموزش ين استانداردهايتدو

نياز به حض ر فعال ،همزمان با روند رو به رشد صنایع جدید نظير صنایع ارتباطات و خدمات

 ،گذشته های د. در اکثر کش رها در ط ل دههتر صنایع بزرگ در بحس آم زش احساس ش

 دستخ ش تح الت عدیده ای شد که ناشي از ع امل ذیل ب د: VETبخش 

 1جهاني سازی و نياز به افزایش ت ليد و کارایي
 

 تقاضای فزاینده آم زشهای مرتبط با کار 

 نظير افزایش اشتغال پاره وقت ، تغييرات در روند کاری 

 رتباطات جدیداستراتژی های اطالعات و ا 

 تقاضای فزاینده برای کارگران چند مهارته 

 رشد مشاغل انفرادی 

 جابجایي مستمر افراد ميان محيط های کاری و آم زشي 

، بر مشخص کردن مهارتها و دانشي که برای انجام کارهای متفاوت الزم  این تغييرات

 است، و نياز به گسترش مهارتهای جدید و متن ع تاکيد زیادی دارد.

ه دنبال تغييرات ف ق در ج امع و صنایع،کش رهای زیادی در دنيا مشغ ل اصالح سيستم ب

2. بسياری از این کش رها رویکرد  آم زشي خ د شدند
CBT  را جهت اجرای این اصالح

انتخاب کردند.در این راستا مدلهای زیادی م رد بحس قرار گرفته ، و اصطالحات مختلفي به 

 3عناصر سازنده برنامه درسیثال، تعدادی از کش رها مانند استراليا، کار برده مي ش د. برای م

                                                 

1 . Efficiency  

2.  Competency Based Training 

3.  Curriculum 
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ماجولهاي "، "ملکردهاي اصلیع"مي نامند. در مدلهای اروپایي به آن  1واحد شايستگیرا 

کاربرد اصطالحات مهم گفته مي ش د. "زمینه هاي مهارت"و  "ماجولهاي فراگیر"، "کاربردي

، مفه م اصلي  CBTمباحس مرتبط با رویکرد  .نکته مهم این است که در تمامنيست 

 یکسان است.

هاای فناي و حرفاه ای باه شاي ه ای کاه        امروزه در کش ر ما نيز بحس اصالح  نظام آم زش

خروجي های کليه سيساتم هاای آم زشاي    به عن ان متقاضي  -پاسخگ ی نيازهای بازار کار

ده اصاالح نظاام آم زشاي باه     بایاد دانسات کاه ارا    اسات.  دست ر کار قرار گرفته، در  باشند

تنهایي کافي نيست و طراحي های شخصي و بادون اساتفاده از تجربياات دیگار کشا رها و      

 سيستم ها در هيچ نقطه ای از جهان تا کن ن پاسخگ  نب ده است.

سيساتم آما زش    . سيستم های آم زش حرفه ای نياز از ایان اصال مساتثني نبا ده و نيساتند      

ز هازاران گزیناه ای با د کاه در پاساخ باه بحاران سيساتم         یکي ا CBTشایستگي مح ر یا 

پيشنهاد شد و تا کن ن از هزاران آزم ن دش ار با ساربلندی   فرا صنعتي آم زشي یک قدرت

اکثر کش رهای صنعتي این نظام رادر آم زش های حرفه ای خ د   اکن ن بيرون آمده است.

 .پذیرفته اند و نتایج به گزارش خ د آنها عالي ب ده است

ین مسير گام نهاده و اقدام به تهياه اساتانداردهای شایساتگي    ا در ، 1387از سال  نيز ن دفتریا

 CBTسيساتم   کامل نم ده است.اگر چه تهيه استانداردهای شایستگي به معنای پياده سازی

های که در سيستم از آنجائياما  ،نمي باشد و این سيستم شرایط و مراحل خاص خ د را دارد

شایساتگي پایاه و سانگ بناای هار مفها م       آیاد   همچنانکه از نام آن برماي ح ر شایستگي م

                                                 

1. Unit Of Competency 
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تعيين و فهرست سازی شایساتگي هاای واقعاي م جا د در      ،دیگری در این سيستم مي باشد

 پياده سازی سيستم ملي شایسته مح ر به شمار مي رود. گام اول در  بازار کار صرفاً

و تعيين سطح هر یک از آنهاا و   1حيت هاگام های بعدی ترکيب شایستگي ها در قالب صال

 هر حرفه و فرد است. یم ج د برا يترسيم مسير رسيدن به باالترین سطح مهارت نهایتاَ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

در کش رهای پيشرفته پس از پایان دوره اجباری آم زش که در هر کش ر متفاوت ماي باشاد, دو مساير در برابار      -1

 فرد گش ده مي ش د.مسير آم زش کالسيک عالي و مسير آم زش های حرفه ای.

از فرا گيری مفاهيم مقادماتي یاک حرفاه ,باا مساير هاای        فردی که مسير آم زش های حرفه ای را بر مي گزیند پس

مختلف شغلي روبرو و از ميان آنها هر کدام را که با عالیق و شخصيت وی سازگار تر اسات بار ماي گزیناد. وی در     

این مسير از مراحل مختلفي عب ر مي کند. هر کدام از این مراحل یک سطح صالحيت ناميده مي ش د. هریک از این 

شایستگي های مختلفي تشکيل شده است. فردی که سط ح صالحيت خاصي از یاک حرفاه را تاا باه انتهاا      سط ح از 

 کسب کرده باشد خبره حرفه ناميده مي ش د.
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 فصل دوم

 

 و  فیتعار

 مفه م شناسي
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 تعاريف

 : 1استاندارد شغل

کاار را  بارای عملکارد ما ثر در محايط      شايستگی ها و توانمندي هاي مورد نیااز مشخصاات   

 در بعضي از م ارد استاندارد حرفه ای نيز گفته مي ش د .و گ یند استاندارد شغل مي 

 آن باه  مربا ط  ی کارهاا  و شاغل   اصلي وظایف از مجم عه ای در واقع شغلي استاندارد

 . که شاغل در آن شغل باید از عهده انجام این وظایف و کارها برابر اساتاندارد برآیاد   است

 را آن و کفایات  گاي  هبساند  و شاده  حاصال  نيازسانجي  یناد فرآ در یفاین مجم عه وظا

 .ميکنند تعيين حرفه ای خبرگان

 

 : 2استاندارد آموزش

 تگي های م ج د در استاندارد شغل مي باشد .ی یادگيری برای رسيدن به شایس نقشه 

حداقل های م رد نياز برای اجرای یاک دوره آم زشاي راکاه در قالاب      استاندارد آموزشی

 تعيين مي کند. ، مطرح مي ش د استانداردارکان اصلي 

 ، ت اناایي  ، دانش شامل که است آن  مراحل و کارها از مجم عه ای ، آموزشی استاندارد

 بسنده گي و کفایت کهباشد مي عملکرد معيار و ابزار ، م اد ، ،تجهيزات نگرش مهارت،

 .نمایند مي تعيين آم زشي و درسي برنامه متخصصان را آن

مهارت و نگرش مبتني بر شایستگي هاای منادرج   ،مجم عه ای از دانش،  استاندارد آموزشی

 در استاندارد شغل است که باید سيستم آم زشي شرایط آم زش آن را فراهم آورد.

 

                                                 

1. Job Stsndard 

2. Traininng Standard  
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 : 1نام يك شغل 

  که از یک شخص در سطح م رد نظار انتظاار   مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي تاص به  

 اطالق مي ش د . نام شغل ، مي رود 

 

 :  2شرح شغل

، عناوان شاغل ، کارهاا     شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبيل جایگاه یاا  است بيانيه ای 

ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلی ، مسلولیت ها ، شرايط کاري و استاندارد عملکارد  

 مورد نیاز شغل   

های پايش نيااز یاک     شغل و حداقل ت انائيمجم عه ای است که تعریف یک  ، شرح شغل

 حيطه صالحيت و سطح آن را تعيين مي کند. شغل ،

 

 : 3طول دوره آموزش

و جلسات م رد نياز برای رسايدن باه اهاداف کلاي و رفتااری یاک اساتاندارد         حداقل زمان

 آم زشي . 

 

 : 4ويژگی کارآموز ورودي

ز در هنگاام ورود باه دوره آما زش    که از یاک کاارآم    حداقل شايستگی ها و توانايی هايی 

 انتظارمي رود . 

                                                 

1.  Job name 

2. Job Description  

3.  Course duration 

4. Interees qualification 
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 کارورزي:

باه  عملي با آن آم زش  همگامصرفاً در مشاغلي است که بعد از آم زش نظری یا  کارورزي 

يارد و ضارورت دارد کاه در آن مشااغل خااص      ماکت ص رت ماي گ  ص رت محدود یا با

ش یک  شایستگي کاه فارد   محيط واقعي برای مدتي تعریف شده تجربه ش د . ) مانند آم ز

در محل آم زش به ص رت تئ ریک یا باا اساتفاده از عکاس ماي آما زد و ضارورت دارد       

 مدتي در یک مکان واقعي آم زش عملي ببيند و شامل بسياری از مشاغل نمي گردد .(

 

 : 1ارزشیابی

فرآیند جمع آوری ش اهد و قضاوت در م رد آنکه یک شایستگي بدست آماده اسات یاا     

 خ اهد ب د .  کتبی عملی و اتالق حرفه اي، عملی بخش  هکه شامل س ،خير 

 ، دانش های ح زه در کارآم زان های شایستگي ميزان بررسي فرآیند ،مهارت  ارزشيابي

 شاغل  هار  در اساتاندارد  برابار  کاار  در ما ثر  آن عملکرد معيار که است مهارت و نگرش

 . گيرد مي انجام ها این ارزشيابي اساس بر ای حرفه صالحيت اعطای معم الً و باشد مي 

 

 : 2صالحیت حرفه اي مربیان

 کاه از مربياان دوره آما زش اساتاندارد انتظاار       حداقل توانمندي هاي آموزشای و حرفاه اي  

 مي رود .

 

 

                                                 

1. Assessment 

2. Trainers qualifications  
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 : 1شايستگی

 . است به ط ر م ثر و کارا برابر استاندارد  محیط ها و شرايط گوناگونت انایي انجام کار در  

اطالق مي ش د  که یک فرد برای انجاام کاار    هایي دانش و مهارتگي به گروهي از شایست

کاربرد ،شایستگي یا وظيفه مطابق شروطي که محيط کار تعيين مي کند به آنها نيازمند است.

 مهارت ها در یک شغل یا زمينه حرفه ای است.

 

 :   2دانش

بارای رسايدن باه یاک      الزم مجموعه اي از معلومات نظري و توانمنادي هااي نهنای   حداقل 

، زیست ، شيمي ، فيزیک . که  مي ت اند شامل عل م پایه )ریاضي استت انایي  شایستگي یا 

 ، تکن ل ژی و زبان فني باشد . شناسي ( 

 

 : 3مهارت

معم الً به  است که بین نهن و جسم براي رسیدن به يك توانمندي يا شايستگی هماهنگیحداقل  

 ع مي ش د . مهارت های عملي ارجا

 کاه معما الً  اسات  ت انایي اکتسابي و تمرین شده برای انجام ماهرانه وظيفه یاا شاغل    ،مهارت

 ماهيتي یدی دارد.

 باا  متناساب  ای حرفاه  ساطح  در شاغل  یاک  باه  مربا ط  کارهاای  انجاام  ت اناایي  ،مهارت

 شغل است.مهارت همان کاربرد دانش است. هر استانداردهای

                                                 

3. Competency 

2. Knowledge  

3 . Skill 



 31 راهنماي نحوه تدوين استاندارد آموزش مهارت محور

 : 1نگرش

که برای شایستگي در یک کار م رد نيااز اسات    رفتارهاي عاطفیای از مجم عه نگرش به  

 و شامل مهارت های غير فني واخالق حرفه ای مي باشد .  مي ش د  گفته

 

 : 2ايمنی

وادث و باروز حا  که عدم یا انجام ندادن صحيح آن م جب  گفته مي ش دم اردی ایمني به  

 . مي ش د تطرات در محیط کار

 

 : 3یتوجهات زيست محیط

کمترین آسيب به محيط زیسات وارد   تا مالحظاتی است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود

 گردد.

 

 :4حرفه 

که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده، در مبااني و اصا ل    مجموعه اي از چند شغل همگن

 مشتر  ب ده  و در طبقه بندی شغل در یک سطح قرار مي گيرند.

 ای حرفاه  مختلاف  ساط ح  در مارتبط  شاغل  بیشتر يا دو لشام کاه  کاری ی ح زه یکبه 

 . ، حرفه گفته مي ش دباشد

 

                                                 

1. Attitude 

2. Safety 

3 . Environmental preccutions 

4 . Occupation 
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  :1وظیفه

که شاغل برای انجام یک خدمت و یاا ت لياد کااال    هستند  مجموعه کارکرد هاي اصلیوظايف 

 انجام مي دهد.

 

 :2کار

 ، کاار گفتاه   که برای انجاام هار یاک از وظيفاه هاا در یاک شاغل وجا د دارد         مراحلي به 

 .ي ش دم 

 

 : 3رشته

 که در طبقه بندی کالن شغلي در یک ساطح قارار    چند حرفه  هم گروهاز  است مجم عه ای

 مي گيرند.

 

 : 4بزرگ حرفه

 وجا د  آن درون در شاغل  و حرفاه  زیاادی  تعداد که است شغلی وسی  حوزه، حرفه بزرگ 

 عاه  مجم ایان  در کاه  اسات  مشاترکي  کارهاای  و سازماندهي وظایف این ویژگي . دارد

 بر در را ح زه این مشاغل از مشتر  بسياری هسته این آم زش و است گرفته جا بزرگ

 . آن امثال ها و تکنسين ، عالي مدیران ، مهندسان شغلي های ح زه مانند . گيرد مي

 

                                                 

1.Duty  

2.Task  

3 .Trade 

4 .Career 
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 :1صالحیت حرفه اي

اسات کاه داناش آم ختگاان بایاد در یاک نظاام         مهارت و شايساتگی ،دانشمجم عاه ای از  

ا کسب نمایند و قابليت بدسات آماده را در مکاان هاا و شارایط مختلاف باه        آم زشي آن ر

 نمایش بگذارند.

 

 : 2شغل

 است که قرار است در م قعيتي تجاری به انجام برسد. عملکردها يا وظايفیمجم عه ای از 

 .مي باشد خاص عملکردی و کارها، وظایف دهنده نشان است که معين جایگاهي،شغل

 

 :3مربی

 کاه  اسات  مشاخص  ای رشاته  در اي حرفه و فنی آموزش تحصیالت دارای که است فردی

  نياز  تربيتاي  و اجتمااعي  هاای  شایساتگي  دارای تخصصاي  و فني های برشایستگي عالوه

 باشاند  نمي آکادميک تحصيالت دارای ليو دارند ای تجارب حرفه که کساني باشد مي

 . نظر بپردازند تحت عملي آم زش به ح زه این در ت انند مي

 

 

 

 

 

                                                 

1. Occupational qualification 

2. Job 

3 .Trainer 
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 :1کارآموز 

 و ميگيرد قرار تاص شغلی ي رشته یک در ای حرفه و فني آم زش تحت که است فردی

 اساتاندارد  برابار  را شغل آن در کار انجام ت انایي،  دوره پایان از بعد است که این انتظار

 . باشد داشته

 

 :2بخشی اعتبار

اعتباار   عملياات  اصاالح  رایب درسی ريزي برنامه ي حوزه در تصمیمات صحت بررسی فرآیند

 ریازان  برناماه  ت ساط  معما الً  و شا د  انجاام  بایاد  ازمراحل یک هر در است که، بخشي 

 . گيرد مي انجام داخلي ارزشيابي  درسي

 

  :3دهی اعتبار

 بارای  استانداردها برابر آموزشی امکانات ، فضا ، تجهیزات ، شرايط مطابقت و بررسی فرآيند

 باشد .  مي ستاره ص رت به و است بندی درجه دارای م الًمع است که اعتبار اعطای

 حاضار  حاال  در . داد جاا  فرآیناد  ایان  در حادی  تاا را  ساط ح  اعطاای تماام   بت ان شاید

 . ش ند مي دهي اعتبار رویه این با دنيا های دانشگاه

 

 

 

                                                 

1 .Trainee 

2 .Validation 

3 .Accreditation   
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 :1الکترونیکی آموزش

 شآم ز و دهنده آم زش و ش د مي ریزی برنامه رایانه محيط در که است هایي آم زش

 ت اند مي مذک ر محيط باشند تماس در هم با ت انند مي دیجيتالي طریق ارتباط از گيرنده

 حداقل تا % 100 تعامل درجه از که معني این باشد.به مشارکت مختلف درجات دارای

  . گيرد مي قرار تعریف این گستره در تعامل درجه

 

 :2مهارت ارزشیابی

 و نگرش ، دانش های ح زه در کارآموزان هاي شايستگی میزان يبررس فرآیند، ارزشيابي 

 و باشاد  ماي  شاغل  هر در استاندارد برابر کار در م ثر آن عملکرد معيار که است مهارت

 . گيرد مي انجام ها این ارزشيابي ساس ا بر ای حرفه تيصالح اعطای معم الً

 

 :3اي حرفه اتالق

 ای حرفاه  ی حا زه  یاک  در کاه  ارزشی احکام و صفات از ای مجم عه، اخالق حرفه ای 

 شاکل  را عااطفي  رفتارهاای  و اسات  ارزش انسااني  واجاد  آن باه  عمال  کاه  دارد وجا د 

 .دهد مي 

   

 

 

                                                 

1 .E-Learning 

2 .Assessment of Skill 

3 .Professional Ethics 
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 :1آموزشی دوره

 ای دوره ، باشاد  ارزشایابی  و برناماه  ، محتوا ، هدف داراي که ای دوره، دوره آم زشي  

 . گردد اجرا شناور یا و خاص یک مکان در است ممکن که است آم زشي

  

 :2شونده آزمون

 معما الً  که حرفه هستند یا و شغل یک در اي حرفه صالحیت تعیین متقاضیان، آزم نگران  

 بر تاکيد با و داوطلبانه ص رت به ت انند مي ولي باشند گرفته آم زش قرار معرض در باید

 . شرکت نمایند نيز آزم ن در تجربه یا و خ دآم زی

 

 :3نگرآزمو  

 که هستند مهارت ارزشيابي ی ح زه در ای حرفه و رشته در تخصصی صالحیت با اشخاص 

 حفا   با آزم ن برگزاری ت انایي و باشند مي نيز ای حرفه و فني تجارب آم زش دارای

                                                 

1 .Training Course 

2. Examinee 

3 .Assessor 

 در کلاي  صا رت  باه  ت اناد  و مي است دادن آم زش قابل ارزشي احکام و صفات این

  . ش د شامل را ک چک شغل یک یا و شغلي وسيع ی ح زه یک

 ارزشايابي  نيازمند آن از بعد و آم زش دوران طي ای حرفه اخالق افراد به عملي التزام

 مثال عن ان به است قان ن مطابق آن از و بعد آم زش حين ارزشي احکام و صفات این

 ن نقا وج د و است از آن بخشي بقراط نامه قسم که پزشکي ح زه در ای حرفه اخالق

 مي ش د محس ب آن مصادیق از آن امثال و مهندسي و پزشکي های حرفه برای ضمان

 . اند ب ده اخالقي مرامنامه دارای اصناف از یک هر گذشته ایران در
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 صاالحيت  تعياين  هاای  آزما ن  ت ساط  ت انند مي این افراددارا هستند.  نيز را استانداردها

 . باشند نيز آزم نگری ای مدار  حرفه دارای و گيرند قرار ابيارزی معرض در ای حرفه

 

 : 1تلفیقی آموزش  

 معار   در کاارآم زان  آن در کاه گفتاه ماي شا د     آما زش  از ن عيآم زش تلفيقي به  

 در و گيرناد  مي قرار و تخصصي معرفتي خاص ی ح زه چند در اي حرفه و فنی آموزش

  . کرد پيدا خ اهند را ای رشته بين ی ح زه این رد م ثر عملکرد برای الزم ت انایي پایان

 عام و صورت به اتوماسیون ،  گرافیك ، چاپ ، رايانه ، راچاگرافیك ، هوافضا ، مکاترونیك مانند

 . آن امثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. Integrated Training 
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 فصل س م

 

 

 م آنياستاندارد و مفاه
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 مقدمه

رمان و در بساياری از نقااط   بحس اساسي و مهم سازمان آما زش فناي و حرفاه ای در کشا     

و آماده کردن انسان جامعاه جهات پاساخگ یي باه باازار بسايار        انتقال مهارت هاجهان مق له 

 است. 2000متغير و متح ل پس از سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه استاندارد 

همچنين در مشااغل و حارف هاای     ،در آم زش و تاليف استاندارد نويسی و استاندارد گرايی

از جملاه   ری دیرینه پا است.و از آغاز گران اصلي آن تمدن های پيش از مايالد گ ناگ ن ام

 ایران باستان ب ده اند.

 

 

بر اساس مشااغل ما رد نيااز از     ظرفیت سازي و توانمند سازي نیروي انسانیبه همين خاطر 

و از  برنامه ريزي بلند مادت ل است و یک ن ع شغل و مشاغ استاندارد سازيمباحس مهم 

طرفي ن عي سرمایه گذاری روی منابع انساني فرداست. استاندارد سازی منابع انساني که 

 های تعامل انسان و شغل مي گردد. شغل و توانمنديح ل مح ر 

صنعت در هزاره س م و چابکي برخاي از نظاام ناماه هاای     باالی شتاب  با وج داز طرفي 

جستج ی رهيافت هایي بارای جباران فاصاله     ،های چابک  و طرح مساله سازمانصنعتي 

برای جبران ندارد . مگار باه قادرت رسااندن     نعتي هيچ راهي به ق ل پيکر دراکر های ص

برون رفت از وضعيت ایستا برخي از نظام های صنعتي که  های و یکي از راه منابع انساني

 دارد کردن آم زش های فني و حرفه ای است.عمدتا آسيایي و آفریقایي هستند استان
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وارد زباان  ( Etandard) تانداردسا با عن ان ا زبان فرانسهواژه استاندارد، هشت قرن پيش از 

تره کاردن و  التيني به معني گس( Extend) ، به فعل اکستند لغتانگليسي شد و از نظر ریشه 

. اما واژه استاندارد در زبان انگليسي، از نظر علماي و فناي دارای دو    برافراشتن باز مي گردد

 .معني کامال متفاوت مي باشد

 

 

 

 

 

، ت سط مرح م غالمحسين مصاحب پيشانهاد شاد   تثبیت شدهدر ایران واژه استاندارد به معني 

 .که این کلمه هرگز رواج نيافت

 تعريف استاندارد:

 برای واژه استاندارد تعاریف گ ناگ ني ارائه شده است.

ادات م ج د در ایان دوران اولاين اساتانداردها در صانعت     بنا به استاندر زمان هخامنشي 

روی اوزان و کنترل مقياس ها کاه بعهاده قضاات و    وج د داشته است . این استانداردها 

-1500باين  ساي  . از جهتاي ایان واژه در زباان انگلي   با د شهرباني آن زمان گذاشته شده 

عن ان پرچمي ب ده که لشاگریان گارد آن ماي آمدناد و     ه و بميالدی معم ل شده  1100

 اگر آن علم در ميان لشگری برافراشته مي شد نشانه پيروزی آن ب ده است.

 .مي نامند Etalon الف( مقياس اندازه گيری که در فرانسه امروزی آن را اتال ن

و اص ل برای تنظيم ام ر فناي، علماي و تجااری     ب( به معنای کتابچه حاوی مقررات

و در ریشاه  ( Norm) گفته و در آلمان به معنای( la norm) که در فرانسه به آن نرم

 .یعني گ نيا به کار مي رود( Normn) التين آن
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عباارت اسات از چيازی کاه بارای آزماایش سانجش         کسافورد فرهنگ آبه بياان    ،ستانداردا

سطح ما رد نظار و مقبا ل یاک     استاندارد  ،کيفيت سالم و مانند آن بکار مي رود،ط ل،وزن

 عيار قان ني و....،نشان حق قي مشخص،چيز از حيس کيفيت 

و قابل استفاده  بیان شرايطی است که بايد براي دستیابی به يك هدف معین رعايت شود ،اندارداست

 . همچنين به معنای هر ن ع نظام ثاابتي کاه در مجااری اما ر پدیاده هاا جااری         مکرر است

مي باشد و نيز استاندارد به معنای هر معيار و مقياسي است که با آن بت ان کيفيات و کميات    

 .د سنجش قرار دادام ری را م ر

در رشاته ای از   مبتنی بر نتايج استوار علاوم ، فناون وتجاارب بشاري    نظمي است  ، استاندارد

، مقررات و نظامنامه و به منظا ر ایجااد همااهنگي و     فعاليتهای عم مي که به ص رت ق اعد

، حفا  ساالمت و    ، صرفه ج یي در اقتصااد  ، تسهيل ارتباطات ، ت سعه تفاهم وحدت رویه

 سترش مبادالت بازرگاني داخلي و خارجي به کار مي رود.گ

 شده است. دانسته سوي عموم قابل قبولسطحي از کيفيت است که از  ،استاندارد

 .نظامي است مبتني بر نتایج عل م و فن ن و تجارب بشری  ،استاندارد

و  اص ل مانظم و به ط ر کلي هر امری که طبق  قانون ، قاعده ، اصل ، ضابطهیعني  ،استاندارد

 مرتبي انجام گيرد . 

 گذشته است .  تبلور آگاهی و آزمايش ، استاندارد

را  نشانگرهايی اسات کاه  ماالي کیفای    سطح مطلا ب   ،به عقيده عباس بازرگان ،استاندارد

 .مشخصمي کند
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1سازمان بین المللای اساتاندارد   به تعریف ،استاندارد
مادرکي اسات در برگيرناده ق اعاد      ، 

نتایج آنها به منظ ر استفاده عم مي و مکرر که از  یا ویژگيهایي برای فعاليت یا راهنمایي ها

سازمان شناخته شده ای تص یب شده باشد و هادف از آن   طریق هم رایي فراهم و به وسيله

  در یک زمينه خاص است. بهب د کيفيت و دست یابي به ميزان مطل بي از نظم

  ن، قاعده، اصل و ضابطه مي باشد. به ط ر کلي به معنای قان ،استاندارد

حرکت در جهت ارتقا  ام ر فني، صنعتي و اقتصاادی در ج اماع بشاری نيازمناد اساتاندارد      

 است. تدوین و تنظيم استانداردها در سراسر جهان ت سط م سسات و مراکزی تحت عنا ان 

ي از افاراد  و ام ر مربا ط باه اساتانداردکردن ت ساط گروها     ‹‹  موسسات و مجام  استاندارد›› 

ذینفع و عالقه مند و با در نظر گرفتن م ارد عم مي و یا فني ما رد نظار باه صا رت تادوین      

  استاندارد ص رت مي پذیرد. البته ممکن اسات تادوین اساتاندارد هاا در ساطح      یک یا چند

 .ملي ت سط م سسات دولتي و یا با همکاری بخشهای خص صي ص رت پذیرد

بياناتي هستند که بط ر صاریح در خصا ص ابعااد مختلاف      استانداردهای آم زشي و شغلي

 نظام آم زشي و مشاغل ب ض ح و روشني تعریف شده اند.

بررسي مطالعات و پژوهش های انجام شده نشان مي دهد که در خص ص سه مح ر اساسي 

ذیل استانداردهای معيني در م رد منابع انساني یافت مي شا د. اساتانداردهای پایاه و اصالي     

اساتاندارد حرفاه و   ،اساتانداردهاي مهاارت    ،اساتاندارد شاغل  تي کاه تحات عنااوین    مهار

 از همه معروف تر و عام ترند. استانداردهاي آموزشی

 

 

                                                 

1.   ISO = International Standard Organization  
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 نحوه کسب استانداردها

متفاوت و متنا ع اسات.    مختلف يبدست آوردن استانداردها در کشورها يقت چگ نگيدر حق

 اردها وج د ندارد.ن استاندييجهت تع یروش منحصر بفرد ياز طرف

 ند:یر به دست آیاز طرق ز يکیت انند حداقل به  ياستانداردها م اص الً

 

 

 

 

 

 

 مراحل تهیه و اجراي استاندارد 

 .تهيه و اجرای هر استاندارد شامل سه مرحله به شرح زیر مي باشد 

 

 

 

 

  اصول و فوايد استاندارد کردن

و هم برای مصارف کنناده    ت ليد کنندههم برای استاندارد کردن و به کارگيری استانداردها 

 :بردارد ف ایدی به شرح زیر در

 : فوايد براي تولید کننده

آزمون، نموناه    هاي تولید، مونتاژ، تعیین و تشريح روشتعيين خ اص و مشخصات م رد نظار،  

 ئم الزمروشهاي حفاظتی ، تعیین عبارات، اصطالحات و عال  برداري، نحوه بسته بندي و حمل ونقل،

 بررسي وضعيت کش رهای مختلف جهان)اقتباس( -1

 سطح حداقل رضایت)پاسخ به نيازها( -2

 و آم زشي)روش تلفيقي(یافته ها علمي  -3

 مذاکره مش رت و ت افق)روش خبرگي( -4

 تهيه، تنظيم و تدوین استاندارد -1

 چاپ و نشر استاندارد -2

 اجرای مفاد سند استاندارد -3
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کاهش تنا ع، افازایش ساطح ت لياد،      جهت تفهيم طرفين، طبقه بندی مفاهيم و اصطالحات،

صرفه ج یي در م اد اوليه وانرژی، کاهش ضایعات، بهب د کيفيت محصا الت، تساهيل در   

 .انبارداری، بسط و گسترش بازرگاني داخلي و خارجي

 

 فوايد براي مصرف کننده: 

ن از ايمنی کاال و محصول، ساهولت در سافارش، پرداتات    تامین کاالي مرغوب ، اطمینا

   هزينه کمتر، دسترسی آسان به کاالي مورد نظر

 

 مشخصات يك استاندارد

 :هر استاندارد تدوین شده باید در برگيرنده م ارد زیر باشد 

، مفاهیم  ، مناب  تجديد نظر، مرحله تجديد نظر، دامنه عنوان کامل، شماره، تاريخ تدوين و

ها، تعداد  ، آزمونپايه ، درجه و  ، کیفیت سطحی ، نحوه تولید اصطالحات، جنس و موادو 

،  ، مکانیکی ، تواص فیزيکی ها ، مشخصات ابعادي و تلرانس هاي آزمون آزمونها، روش

هاي حمل و  ، روش هاي بسته بندي روش  ، هاي حفاظتی ، روش عملیات تکمیلی و نهايی

  …ي تولید کننده و تريدار، چگونگی حل اتتالفات ونقل و نگهداري، مسلولیتها

 

 استاندارد سازي در آموزش

اقتصاادی و تحا ل    بررسي تاریخي کش رهای پيشرفته و یا در حاال پيشارفت در شاک فایي   

استاندارد کش رها باه   نظام آم زشي آنان نشان دهنده ت جه جدی مدیران و برنامه ریزان این

ط ری کاه هام اکنا ن در     ترویج آن در بين جامعه است، بهدر آم زش و  و استانداردسازي

دبيرساتان و مقااطع    بسياری از کش رها مق لاه اساتاندارد در ساالهای آخار مقطاع تحصايلي      
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پدیده فرهنگي  ضمن آنکه در این کش رها این امر به یک ،مختلف دانشگاهي تدریس شده

 و اجتماعي حایز اهميت تبدیل گردیده است . 

استاندارد و استاندارد سازی بيشتر در حيطه ی صانعت و ت لياد باه     بردن لف  اگر چه به کار

و هماه چياز ماي ت اناد ما رد ت جاه       باید ت جه داشت که همه جاا   کار گرفته شده است اما

گيرد . بط ری که طيف وسيعي از شئ نات زنادگي انساان کاه     یند استاندارد سازی قرارآفر

  . ت ان در این قالب جای داد است را مي آم زشیکي از آنها مسئله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آما زش   ساازی در  را مي ت ان در ت جه به استاندارد و استاندارد عامل عمده 3به ط ر کلي 

  : ذکر کرد

در نتيجه ت جهي که  افزایش فاصله علمي بين کش رهای ت سعه یافته و در حال ت سعه ، - 1

  . اند ر نظام آم زشي نم دهکش رهای ت سعه یافته به امر استاندارد سازی د

گ نااگ ن باا امار     امروزه هيچ سازمان یا م سسه ای را نمي ت ان یافت کاه از جهات هاای   

آم زشاي ، باه دليال     ن ميان اساتاندارد کاردن نظاام   و کار نداشته باشد. در ای استاندارد سر

 اختصاص داده است . اینکه از ویژگيهای خاصي برخ ردار است اهميت بيشتری را به خ د

بارای اقتصااد آن کشا ر     یک کش ر حياتي ترین و زیر بنایي تارین بخاش   ينظام آم زش 

مارتبط ماي   آن  محس ب مي ش د و در عين حال نهادی است که هماه ماردم باه نا عي باا     

ما نيز تعداد زیادی از افراد باشند، بنابراین مردمي ترین نهاد نيز به شمار مي آید . در کش ر 

 فعاليت دارند . در امر آم زش به ص رت مستقيم و نهاد ها 

جل گيری از بي راهه روی ها ، نياز به وجا د چارچ بهاای    با وج د این گستردگي و برای

گ ناگ ن در این نظام ا به نام استاندارد و استاندارد ساازی    یمشخص ا برای انجام فعاليتها 

 ش د . بيش از هرچيز احساس مي
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از اساتانداردها در   ظه ر آگاهي هرچه بيشتر در بين جامعه نسبت به ف ایاد بهاره گياری    - 2

  . زمينه های مختلف

از درجاه   مادون کاه   یيهاا  ضرورت جل گيری از بي راهه رویها و تکياه بار چاارچ ب    -3

  . اعتماد باالیي برخ ردار باشند

هایي کاه در اثار تحقيقاات     ت و همراه با دگرگ ني ها و پيشرفتاستاندارد مفه م ثابتي نيس

اساتاندارد تبلا ر آگااهي و     .نياز دچاار تغييرماي شا د     علمي ب ج د مي آید، معيارهاای آن 

 ش د.  آزمایش گذشته است که مبنایي برای پيشرفت های آتي محس ب مي

 آنهاا   . بهاره گياری از  ، ف ایاد زیاادی را باه هماراه دارد     بکارگيری استانداردها در ساازمان 

و  هاا  ، افزایش ایمني فعاليت ، امکان تع یض پذیری آنها مي ت اند م جب ساده سازی ام ر

 صرفه ج یي در مناابع ماادی و اقتصاادی و انسااني را باه هماراه داشاته باشاد. در ایان مياان          

 رمي ت ان به عنا ان سيساتم و ساامانه ای در نظار گرفات کاه کاا        استانداردهای آم زشي را

 ارائه شده از س ی این نظام را بر عهده دارند.  و خدمات ها فعاليت کنترل کیفی

 هاا  ، نيازمند رعایت پيش نيازهائي است کاه ت جاه باه آن    استانداردها در آموزش بکارگیري 

 . از ت اند م جب ترویج و تحقق و همچنين پایداری استانداردها به گ نه ای بهتر شا د  مي 

 ، شناساایي دقياق   ، تعریف دقيق اهداف نظام آم زشاي و نيازهاای آن   هاجمله این پيش نياز

 هااای دسااتيابي بااه آنهااا و همچنااين افاازایش تاا ان خ اسااته هااای جامعااه از ایاان نظااام و راه

  .انطباق پذیری نظام آم زشي با ت جه به تغييرات پيرام ني از جمله تح الت جهاني است 

که کاار کنتارل کيفاي     در نظر گرفت و سامانه ايسیستم استانداردهای آم زشي را مي ت ان 

  . فعاليتها و خدمات ارائه شده از س ی این نظام را بر عهده دارند
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مطالعاات و   شرایطي که بارای اساتانداردهای آم زشاي در نظار گرفتاه ماي شا د ، حاصال        

 دگرگ ني ها پژوهش های علمي است. مي ت ان گفت که آنها مفه م ثابتي نيستند، همراه با

نياز تحات    و پيشرفت هایي که در اثر تحقيقات علمي حادث مي ش د ، معيارهای استاندارد

کاه   و در جهت تکامل و پ یایي حرکت مي کنند. ممکان اسات آنچاه    ت ثير قرار مي گيرند

جدیاد،   اکن ن استاندارد ناميده مي ش د در یکي دو دهه ی آینده اگر مطاابق باا یافتاه هاای    

همين خاطر  در آن ص رت نگيرد، از راه استاندارد خارج ش د و به تغييرات و پيشرفت هایي

  . است که مي ت ان استاندارد را مفه مي پ یا و متغير تلقي کرد

بار عهاده آن نهااده     هر جامعه ای به دليل برخ رداری از اهدافي خاصي کاه  نظام آموزشی 

اگر کااری بار طباق     . اشداست ، نيازمند ت جه اساسي به رعایت اص ل استاندارد مي ب  شده

کار نشدني است ولي  این امر به معني آن نيست که آن ،مرب طه انجام نش د  اصول استاندارد

مي یاباد یاا اینکاه اگار      به دالیلي منطقي مي ت ان ادعا نم د که کارایي اثر بخشي آن تقليل

اساتاندارد  نا عي غير  در کسب کارا ب دن فعاليت آنگاه که آن به تمام سعي و ک شش الزم

ه کاه آن فعاليات با    انجام مي ش د به کار رود ، کيفيت آن بسايار پاائين تار از زمااني اسات     

  . انجام ش د ص رت استاندارد

کنند و به هماين دليال عادول از     ویژه در آم زش بهترین عمل را تضمين ميه باستانداردها 

ای اطميناان از اینکاه   اساتانداردها بار   آنها از بين باردن اثار بخشاي اسات. باه عباارت دیگار       

دسترس است برقرار مي گردند و باه   مطل بيت م رد درخ است در حدباالی اثر بخشي قابل

  .این دليل کار باید بر اساس آنها انجام ش د
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آما زش   استانداردسازی منابع انساني و آم زش با هدف ارتقای کيفيات و بهاره وری نظاام   

الت را در ضمع ت اند بسياری از آسيبها و ص رت مي گيرد. بهره وری مفه مي است که مي

که باه   نمودن مناب  انسانی استاندارد به حداقل برساند. بنابراین آم زشبخش های گ ناگ ن 

 مادیریت مناابع انسااني قارار ماي گيارد،        تبع آن ارزیابي و آم زش مساتمر در برناماه هاای   

استاندارد سازی آم زشاي  مي ت اند در کارآمد ساختن نظام آم زش کش ر مؤثر واقع ش د. 

ق انين و مقررات مناسب به منظ ر به نظام و ترتياب در    یندی برای ایجاد و به کارگيریآفر

کيفيات بااالتر اسات. بارای رسايدن باه ایان مقصا د ،          آوردن فعاليتها با هادف رسايدن باه   

يات مناساب   استاندارد سازی پل ارتباطي بين استاندارد و کيف استانداردها به مثابه ابزار کار و

  . در نظر گرفته مي ش د

تحصيلي را شاید بت ان  اقدامات اساسي و منسجم در جهت تدوین استانداردهای آم زشي و

دانسات. در ایان کتااب     منتساب  1983در ساال    به زمان انتشار کتاب ملت در معرض خطر

 آمده است :

 

 

 

 

آمااادگي  ياازانکااه نقااایص م جاا د در ممياات و ارزش ایاان گاازارش در ایاان ب دعلاات اه

انتشاار   ماان ات و عل م را آشکار کارد . از ز آم زان ایاالت متحده در ح زه ی ریاضي دانش

 در حال حاضر بر اثرم ج فزایناده  )ایاالت متحده(بنيادهای تحصيلي در جامعه ی ما» 

یک ملت و چه  ميانمایگي )مت سط ب دن عالي نب دن( که آینده ی ما را چه به عن ان

  «، فرس ده شده اند ...  م لي تهدید مي کندبه عن ان افراد مع
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 ایان گازارش بارای تادوین اساتانداردها در حا زه هاای علماي ا پژوهشاي و همچناين در           

  .، اقدامات اساسي انجام شدهای حرفه ای مانند صنعت ح زه

گزارشاي تحات عنا ان    (  اساکانز  ) «هااي الزم  کمیسیون دستیابی به مهارت »  1991در سال 

 بارای بحاس دربااره     را منتشار کارد ، کاه مبناایي با د      «آنچه بازار کار مدار  مای طلباد   »

  .ورود به محيط کار استانداردهای الزم به منظ ر اطمينان از آمادگي دانش آم زان برای

نخساتين   تای ام (  سای )ان « شوراي علمی معلمان رياضی » در عرصه های علمي ا پژوهشاي   

 -مت ساطه   بارای آما زش پايش دبساتاني تاا      استانداردهاي ملی مضامین رياضیمجم عاه ی  

منتشر کارد. از   1989را در سال « استانداردهای برنامه درسي و ارزشيابي ریاضيات مدارس »

تا ان باه    جمله استانداردهای آم زشي دیگری که ت سط این ش را تدوین شده اسات، ماي  

ریاضي  و استانداردهای سنجش 1991دهای حرفه ای برای تدریس ریاضي در سال استاندار

  . اشاره کرد 1995مدارس در سال 

برخ ردارند . در کش ر  استانداردهای آم زشي ، در کش رهای پيشرفته از جایگاه با اهميتي

استانداردهای آم زشي کش ر  انگلستان ، عمده سياستهای آم زشي دولت درجهت افزایش

 اتخاذ مي گردد .

  کش ر مي ت ان به م ارد زیر اشاره کرد : های آم زشي در این از جمله مهمترین سياست 

 

 

 

 

، ارزیابي هاای   بهب د استانداردهای آم زشي از طریق اتخاذ سيستم ملي آم زشي - 1

  . تحصيلي ،برگزاری امتحانات و نظارت بر عملکرد مدارس کش ر

  . کش ر انتشار اطالعات جامع در خص ص عملکرد مدارس و مراکز آم زشي - 2

هرچه بيشتر  ت اجرایي بيشتر به والدین دانش آم زان جهت مشارکتاعطای قدر - 3

 آنان در ح زه آم زش ک دکان.
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عهده وزارت آم زش و پرورش این کش ر نهاده  همچنين از جمله مهمترین اختياراتي که بر

مشاهده ماي شا د یاک بعاد اصالي ایان        چهار فعاليت زیر است که همانط ر کهاست شده 

 ارات ، استانداردهای آم زشي و تحصيلي هستند . اختي

 

 

 

 

 

 

 

یند تحصيل  آو فر اگر چه در کش رهای مختلف ، سياستهای گ ناگ ني برای نظام آم زشي

وسايله ارزشامند بارای     در نظر گرفته مي ش د ، اما در اغلب آنها ، تحصيل باه عنا ان یاک   

معني کاه آما زش تنهاا     ه است. بدینانتقال فرهنگ و مسائل اجتماعي ،م رد نظر قرار گرفت

تماامي ابعااد نظاام     به معنای انباشتن مغز اساتاندارد و اساتاندارد ساازی فراینادی اسات کاه      

نتایج آخرین آزم نهای  آم زشي را از چگ نگي استخدام نيروی انساني تا برگزاری و اعالم

یاده صارفاً بحاس    ایان پد  .دوره مت سطه و انتخاب مدیران مدارس و ... را در بار ماي گيارد   

را مجاب مي سازد تا  آم زش و م ارد مرب ط به آن را شامل نمي ش د ، بلکه نظام آم زشي

بروندادها ، محت ای آم زشي  بر روی قراردادها ، خرید م اد و تجهيزات، نظارت بر کيفيت

مطل بيت م رد انتظاار برخا ردار    و...حساسيت به خرج داده و تالش کند که آنها از حداقل

  . اشندب

  تعيين اهداف و تدوین خط مشي آم زش ملي - 1

  آم زشي تعيين حداقل استانداردهای تحصيلي و نظارت بر کيفيت و ب دجه - 2

 ارزیابي و برنامه ریزی تحصيلي - 3

  های آم زشي مدارس و مراکز علمي حمایت از ت سعه برنامه - 4
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کش ر است که وظيفاه مهماي    یکي از بزرگترین سازمانهای خدماتي ، در هر ینظام آموزش

)فعالیت( آماوزش و  است  چ ن تعليم و تربيت قشر عظيمي از جامعه بر عهده آن نهاده شده

جامعه است ، جریاني است  اعضای جدید  ، جریان جامعه پذیری یا اجتماعي کردن پرورش

ارزشها ، رفتارها، دانش ها ، مهارتها و  اعتقادات ، رسوم و اتالق ، هنجارها ، که طي آن مجم عه

  های جدید منتقل مي ش د . به نسل فنون جامعه

 ایجاد اثر بخشي و افزایش  آنگ نه که به نظر مي رسد یکي از مفيد ترین وم ثرترین گامهای

ه ها با  طریق آن ، خط سير فعاليت زاستاندارد سازی آنها باشد تا ا بهره وری در این فعاليتها،

نظام ،جریان یابد. به درساتي   خ بي شناسایي شده و در جهت دستيابي به اهداف متعالي این

ارتقا  رضاایتمندی ماراجعين، افازایش     مي ت ان ادعا نم د ، اطمينان از خدمات ارائه شده ،

تادوین اساتانداردهای    در گرو تعریاف و  بهره وری )اثر بخشي و کارایي( منابع انساني تنها

  .کيفي در این نظام مي باشد

 

  اهداف کلی استانداردسازي

ج امع مختلف ص رت  پيشرفتهایي که در زمينه های مختلف علمي ، فرهنگي ، اقتصادی در

 زمان دچار تغيير ش د .  گرفته ، سبب شده تا اهداف بکارگيری از استانداردها نيز به مرور

وابساته باه شا رای ساازمان      ي اص ل استاندارد سازی )استاک (در این خص ص کميته بررس

رابطه معرفي نم ده است که باه   بين المللي استاندارد ، چهار هدف کلي و اساسي را در این

  :شرح زیر مي باشد
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  اهداف استانداردسازي در آموزش

  : عمده عبارتند از به ط ر آم زشي اهدافي را دنبال مي کند که استاندارد کردن نظام

 

  ... صرفه ج یي کلي در مصرف منابع انساني ، م اد ، انرژی و - 1

سازماني ماي ت انناد از اتاالف مناابع      استانداردها ، با بهب د فرایندهای انجام ام ر و فعاليتهای

  . انساني ، مادی و انرژی و .... جل گيری کنند

  (یافت کنندگان خدمات یا کاالحمایت از مصرف کننده ) در - 2

خدمات م جب حف  منافع  استانداردها از طریق معرفي حداقل مطل بيت مناسب برای کاال و

  . مصرف کنندگان یا دریافت کنندگان خدمات و کاال مي ش ند

 حف  ایمني و بهداشت و محيط زیست  -3

اساتاندارد محصا ل    تاستانداردهایي که در این رابطه تهيه مي ش ند ممکن اسات باه صا ر   

اساتانداردهای آیاين کاار در     یا به صا رت  ب ده مانند تجهيزات ایمني، م ادغذایي و غيره و

که در نتيجه بهاره گياری از آنهاا     م رد نح ه استفاده از زمان ، م اد یا وسایل مختلف باشند،

  . زیست بهتر رعایت ش د مي ت ان ادعا نم د که امنيت شغلي و همچنين حف  محيط

  ایجاد ارتباط بهتر  -4

عنا ان یاک زباان مشاتر       در واقع استانداردها در سطح ملي ، منطقه ای و یا بين المللي باه 

، به دليال اینکاه    جهت برقراری ارتباط مناسب محس ب مي ش ند . نظام آم زشي هر کش ر

ا در اهميت بيشاتری ر  از م قعيت های مناسب تری نسبت به نظامهای دیگر برخ ردار است ،

  . یند استاندارد سازی به خ د اختصاص داده استآفر
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عدم در  هماه جانباه از    البته ع املي نيز بر سر راه استاندارد سازی وج د دارد که م جب

  : مفه م استاندارد مي ش د از جمله اینکه

کنند و به تب  آن راه پیشارفت   به عقیده گروهی، استانداردها ، کارها را براي همیشه ثابت می - 1

  .بندندرا می 

آنها قید و بندهايی مشخص نمود و  انسان و فعالیتهاي انسانی چیزهائی نیستند که بتوان براي - 2

 انسان را مقید کرده و او را تحت کنتارل تاود در    به عبارتی اعتقاد بر اين است که استاندارد ها ،

  . می آورند

معرفي کننده حد مطل ب فعاليتها  اها باید ت جه نم د که اوالً استانداردهدر پاسخ به این ادعا

 بناابراین ناه تنهاا راه پيشارفت را مسادود       . و ع امل هستند که با گذشت زمان قابل تغييرناد 

نظام ( از راه تامين حداقل  حف  منافع جامعه ) به عن ان دریافت کنندگان خدمات از این -1

ب ده و تحت نظارت و کنتارل   کيفيت مطل ب خدمات آم زشي به نح ی که با نيازها منطبق

  . قرار داشته باشند

  ....مصرفي و گيری از منابع انساني ، انرژی ، م اد صرفه ج یي در بهره - 2

فعاليتهای دیگری چ ن  ایجاد سادگي در روشها و شي ه های انجام فعاليتهای آم زشي و - 3

  ..... اداری و

طرفين ذینفع در هر فعااليتي   فراهم کردن وسيله ای جهت بيان مقاصد و تبادل افکار ميان - 4

  . زی قرار مي گيردکه تحت فرایند استاندارد سا

دساتيابي باه آما زش     ایجاد حداکثر یکن اختي در به ثمر رساندن و بهينه ساازی شارایط   - 5

  .مناسب
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شاده را مشاخص ماي کنناد ، زميناه را بارای        نمي کنند، بلکه ضمن اینکه گامهای برداشاته 

  .مي کنند برداشتن گامهای بعدی فراهم

نيازمند تدوین اص ل و ض ابطي  اثر بخشي در فعاليتهای سازمانيثانياً ، دستيابي به کارایي و 

  . ش دمي های سليقه ای  است که از انحراف ها جل گيری کرده و مانع از عملکرد

محادودیتهائي کاه بار سار راه      برای رسيدن به اهدافي که از آنها نام برده شاد و بات جاه باه   

 بارای   تارین راه و بهتارین روش   ساي ویاژه در آما زش وجا د دارد اسا   ه استانداردسازی با 

تضمين نيل باه تماامي اهاداف فا ق      سازی فرهنگي است ، زیرازمينه سازی در جامعه، بستر

ساازی باا برناماه ریازی علماي و       فرهنگ سازی مناسب و متناسب را مي طلبد. این فرهنگ

های آم زشي  فعاليتها، از جمله فعاليت مناسب در زمينه نظارت و کنترل بر امر کيفيت ان اع

  . آم زشي را تضمين نماید مي ت اند نهایتاً حق ق جامعه در برابر نظام
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 فصل چهارم

 

 

 يآم زش ین استانداردهاینح ه تدو              

 

 

 

 آم زش گام به گام فرم جدید استانداردن یسي
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 مراحل تدوين استاندارد شغل و آموزش:

 

 وه برنامه ريزي درسی در استانتشکیل کارگر:  1مرحله 

 

  تشکیل جلسات کارگروه تدوين وبازنگري استانداردهاي آموزشی:  2مرحله 

 

  تهیه و بررسی فرم هاي تجزيه و تحلیل شغل در  کارگروه استانی:  3مرحله 

 

 تهیه وتائید پیش نويس استانداردآموزشی در کارگروه برنامه ريزي درسی:  4مرحله 

 

 طرح و برناماه ريازي درسای   ،ال پیش نويس استانداردآموزشی به دفتر پژوهشارس:  5مرحله 

 وه استانی جهت تصحیح استاندارد(ر)بررسی در دفتر و در صورت نیاز به اصالح عودت به کارگ

 

 به استاندارد آموزش 2008:اتتصاص کد ايسکو  6مرحله 

 

رد مهاارت باه آدر  :   : بارگذاري اساتاندارد آموزشای در ساامانه ملای اساتاندا      7مرحله 

www.rpcirantvto.ir  

 

 

 

 

 

 

http://www.rpcirantvto.ir/
http://www.rpcirantvto.ir/
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 فرآيند تجزيه و تحلیل شغل 

برنامه های درسی و استانداردهای آموزشی وسیله ای برای رسیدن به آرماان هاا و   

اساتاندارد   و در تدوين برنامه درسای اصلی گام تحقق اهداف نظام های آموزشی می باشند و 

 است که می توان آن را محور هماهنا  کنناد    يا کار شکافیشغل  وتحلیل تجزیه، آموزشی

مديريت منابع انسانی  مختلف فرآيندهای میان در خاطر همین به و انسانی برشمرد منابع حوز 

بخش ها در  ساير اطالعاتی کنند  تغذيه و پشتیبان نوعی به و باشد می خاصی اهمیت دارای

 است.  انسانی بعمنا

ها آن  وسیله به کهی هاي روش از ستا خالصه عبارت طوره ب شغل تحلیل و تجزيه

و  وظاايف  اجارای  نحاو   و مشاالل  از ماهیت هريا   و  به کیفیت مربوط وحقايق اطالعات

و  مانظ   طوربه  مربوطه های و مسوولیت وظايف انجام برای الزم شرايط و نیز مسوولیت ها

آن در تادوين  از  حاصال  نتااي  شاد  و   و تحلیال  تجزياه  و بررسی وری،جمع آ سیستماتی 

 گیرد.    قرار می  مورد استفاد آموزشیاستانداردهای 

کاه از رويکردهاای محارر در     1در رويکرد آموزش بار مبناای شايسات ی   همچنین 

تجزیه وتحلیل شده و وظایف و کارهای تشکیل دهندده ن،، تدددیل    شغل، آموزش می باشد

 تحااات عناااوان شايسااات ی  داناااش، متاااارت و ن ااارش هاااايی ای از عاااه مجموبددده 

فعالیت هاای مرباوط باه شاغل ياا       ،افراد را قادر می سازد تا به صورتی اثر بخشمی شوند و 

 داردهای مورد انتظار )معیارهای عملکرد( انجام دهند.عملکرد شغلی را طبق استان

 در باین گارو  هاای    ايجااد همااهن ی بیشاتر    باه منظاور   کاه   دستورالعملدر اين 

برناماه هاای درسای و     باا هادف تتیاه   و آموزش های فنی و حرفه ای  2برنامه ريزی درسی

                                                 
1
CBT(Competency Based Training) 

2
Curriculum Development Teams 
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روش تجزيه و تحلیل شغل و نحو  تکمیل کااربر   استانداردهای آموزشی تدوين شد  است، 

 ارائه شد  اند.های مربوطه 

 اهداف

 های آموزشی ايجاد وحدت رويه در تجزيه و تحلیل شغل و تدوين استاندارد-1

 برقراری ارتباط هدفمند بین بازار کار و استانداردهای آموزشی -2

 کیفیت بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای -3

 استقرار نظام صالحیت حرفه ای-4

محابقت مشالل کشور با طبقه بندی بین المللی مشالل و حرف  همسوسازی و-5

ISCO2008 

 

 :گروه هاي  برنامه ريزي درسی سازمان

گانه به شرر ذيل در دفتر پژوهش،طرر و برنامه ريزی درسی  65گرو  های برنامه ريزی درسی 

 فعالیت می نمايند :

حمل و نقل -6حمل ونقل زمینی-5صنايع کالذ-4صنايع چوب  -3الکترونی  -2صنايع خودرو-1

پتروشایمی و   -11نفات و گااز  -10صانايع درياايی   -9تاسیساات – 8حمل ونقل درياايی -7ريلی

 -16مااديريت صاانايع  -15فناااوری ارتباطااات-14متااالور ی -13صاانايع نساااجی -12رپلیماا

-22بار  –21کنتار  وابازار دقیاق   -20مکانی -19معدن  -18صنايع چرم وپوست-17سرامی 

جوشاکاری   -27صنايع بسته بندی-26صنايع چاپ –25معماری -24ساختمان -23صنايع فلزی 

-31فناوری انر ی های نو و تجديد پذير  -30هوانوردی -29صنايع هوايی  -28و بازرسی جوش

-36امور مالی و بازرگاانی  -35امور اداری -34صنايع الستی -33صنايع رن  -32مديريت آب 

 خاادمات آموزشاای -39مراقباات و زيبااايی  -38فناااوری اطالعااات   -37بتداشاات و ايمناای 
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 فنااوری نارم  -44سالمت وطب ايرانای   -43هتلداری  – 42گردش ری–41صنايع پوشاک -40

اماور  -48اماور باالی  -47اماور دام و ماکیاان  -46اماور شایالت و آبازی پاروری    -45وفرهن ی 

منااابع –52خاادمات تغذيااه ای -51صاانايع لااذايی -50ماشااین آالت کشاااورزی  -49زراعاای

گیاهاان دارويای و داروهاای     -54زيسات فنااوری    -53طبیعی)جن ل، مرتاع ،آبخیاز و بیاباان(   

صنايع دستی)بافت( -57تی )دوخت های سنتی( صنايع دس-56فناوری محیط زيست  -55گیاهی

 هنرهاای تجسامی  -59صنايع دساتی )چاوب، فلاز، سافا ، چااپ، سان  ،شیشاه ، چارم(         -58

صانعت   -64طاال و جواهرساازی    -63فارش   -62هنرهای نمايشی -61هنرهای تزئینی  -60

 فناوری نانو -65ورزش
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 فرآيند اجرائی تجزيه و تحلیل شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 ارسال عناوین پیشنهادی توسط متقاضی به اداره کل

تشکیل کارگروه تجزیه و تحلیل شغل بر اساس شغل مورد تقاضا با 

 مورد تقاضا حضور نمایندگان اتحادیه های صنفی رشته

 تجزیه و تحلیل شغل توسط کارگروه

 بررسی اسناد تجزیه و تحلیل شغل توسط کارگروه

ارسال اسناد تجزیه و تحلیل شغل تائید شده به همراه صورتجلسات مربوطه به ستاد 

طرح و برنامه ریزی درسی (،)دفترپژوهش  

اسناد تجزیه بررسی 

در  و تحلیل شغل

 ستاد

 موزشیتدوین استاندارد آ

 اعالم رد یا اصالح به اداره کل 

 خیر

 بلی
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 : 1روش شناسی فرآيند برنامه ريزي درسی مهارت محور

 

 فرآیند برنامه ریزی درسی مهارت محور

فرآيند برنامه ريزی درسی متارت محور در دو مرحله انجام می گیرد : هدف مرحله او  

تجزيه و تحلیل شغل و تدوين استاندارد شغل و هادف مرحلاه دوم تعیاین رياز برناماه درسای و       

ارد آموزشی برای تربیت نیروی انسانی با متارت های تعريف شاد  در مرحلاه او  اسات .    استاند

برای تجزيه و تحلیل شغل روش های متنوعی تعريف شد  است که می توان به نمونه های زيار  

روش  -DACUM)) 3روش کارگاا  تحلیلای ديکاوم     -2روش محالعه میادانی  -1اشار  کرد.

 سفارش کارفرما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
انتشارات سازمان آموزش فنی  ،د،خادمی اقدم صمد،راهنمای برنامه ریزی درسی مهارت محور منصورنیا،حمی -1

 1384،و حرفه ای کشور 
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  DACUMفلوچارت فرآيند تجزيه وتحلیل شغل به روش ديکوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش مطالعه میدانی 

جمع نوری و تحلیل اطالعات گروهی از شاغال، یک شغل برای هدف روش محالعه میدانی،

در اين دستورالعمل روش محالعه میدانی مد نظر می باشد و در احصاء وظایف ن، شغل است که 

 اخته می شود :ذيل به آن پرد

 تجزیه و تحلیل کارها
، تجزیه و تحلیل کارهای انتخاب شده برای پاره کارها

عملکرد ، مهارت الزامات ایمنی و معیاردانش   

 تجزیه و تحلیل نیازها
 تشخیص اولویت های شغل / حرفه

 تعیین نیمرخ )پروفیل( شایستگی 
ه خوشه حرفه ای تددیل به کارهای وابسته ب

 ب می شوند سشایستگی های منا

 مواد برنامه درسی
، شغلی نرم تدوین راهنماهای یادگیری 

 افزارهای نموزشی و سمعی و بصری

 شروع نموزش حرفه ای
 تشکیل کالس های نموزش ضمن کار

 سایر موارد کاری نظیر :
 ارزیابی برنامه ها و شایستگی ها

 و.....، نزمو، ها یابی شرزتدوین برنامه های ا
 امتحانات و ارزشیابی برنامه ها

 تجزیه و تحلیل شغل / حرفه
هدایت کارگاه دیکوم به سمت تشخیص 

 وظایف و کارها

 بازبینی کارها 
، سختی و فراوانی تعیین درجه اهمیت   

 وظایف و کارها 
 

 انتخاب کارها
 دوین انتخاب کارهای اولویت دار برای ت

 یبرنامه درس
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 :تجزیه و تحلیل شغلگروه کار ترکیب اعضای

در روش مطالعه میدانی، ابتداکار گروه تجزیه و تحلیل شغل با ترکیب زیر تشکیل می شود و 

 مديريت می کند :فرنیند مطالعه میدانی را طراحی و 

 مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان / رئیس  -1

 زش فنی و حرفه ای استان/نايب رئیسمعاون آموزش و پژوهش ادار  کل آمو -2

 رئیس ادار  آموزش و پژوهش استان / دبیر  -3

 نفر 1نمايند  صنف و اتحاديه مربوطه برحسب موضوع  -4

 نفر 1کارشناس برنامه ريزی درسی / متخصص رشته  -5

برنامه ريزی وسنجش متارت سازمان  *توضیح :ابالغ رئیس کارگرو  توسط معاون پژوهش،

 گرو  بوسیله مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان صادر خواهد شد .و ابالغ اعضای کار

 

 :تجزیه و تحلیل شغل استانیشرح وظایف کارگروه 

 تهیه و نماده سازی فرم های تجزیه وتحلیل شغل-1

 برنامه ریزی و طراحی مصاحده -2

 جمع نوری اطالعات  -3

 پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات-4

گ تجزیه وتحلیل شغل و ارسال به ستاد )دفتر طرح،پژوهش و برنامه تکمیل و بررسی کاربر-5

 ریزی درسی(

استفاده می  4تا شماره  1* برای جمع نوری اطالعات مورد نیاز، در این سند از فرم های شماره 

شود . این فرم ها به تحلیل وظایف شغلی در مشاغل می پردازند . در این روش الزم است که 

کارگروه تجزیه و تحلیل شغل به نحوی انجام شود که در کمترین زما، ، تعامل بین اعضای 

 مفیدترین اطالعات جمع نوری شوند . 
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 :و تحلیل شغل راهنماي تکمیل فرم هاي تجزيه

 

 تعریف تجزیه و تحلیل شغل

ل مشخص ي  شغ شايست ی هایبا توجه به اين که آموزش شغلی منجر به کسب 

و استاندارد  اسب ترين مبنا برای تتیه و تدوين برنامه درسیمنتوسط کارآموز می شود، لذا 

 . غل استتجزيه و تحلیل ش ی فنی و حرفه ای،آموزش ها آموزشی در

 

 مراحل تجزیه و تحلیل شغل -1

 شناسايی و تعريف شغل :  -1-1

مشخصات عمومی شغل و حوز  کاربرد آن و اطالعات مربوط به بازار کار آن شغل را بر 

 معرفی کنید .  صفربر به طور کامل در کاربر  شمار  اساس منابع معت

 تتیه فترست وظیفه های تشکیل دهند  شغل :  -1-2

و يا به نظرتان می برای انجام اين کار  فترستی از تمام وظايفی که از شغل می شناسید 

مشاهد  و مصاحبه  ،روش مناسب برای اين مرحله استفاد  از شرر وظايف شغلی رسد تتیه کنید .

 وارد کنید .  1. اطالعات اين مرحله را در کاربر  شمار   است

 تايید فترست وظايف تشکیل دهند  شغل :  -1-3

مصاحبه با کارکنان و سرپرستان استفاد  کنید .  ،در اين مرحله از نظرات کارشناسی 

 برای اين منظور فترست وظايف را در اختیار سه يا چتار تن از شالالن حرفه مورد نظر قرار دهید

 عالمت بزنند .  ،دهند به طور معمو  و روزمر  انجام می و از آنتا بخواهید وظايفی را که

 تعیین میزان فراوانی تکرار هر وظیفه :  -1-4

استفاد  کنید . اين کاربر  را در اختیار شش يا هشت  2در اين مرحله از کاربر  شمار  

مشخص کنند که هر وظیفه را هر از  تن از شالالن و ياسرپرستان قرار دهید و از آن ها بخواهید

 چند وقت ي  بار انجام می دهند . 
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 تعیین اهمیت نسبی هر وظیفه :  -1-5

استفاد  کنید . ممکن است وظايفی که به ندرت  2در اين مرحله نیز از کاربر  شمار  

. از اين رو به دست آوردن درجه اهمیت و فراوانی شود برای شغل بسیار حیاتی باشند انجام می

نجام کار بسیار مت  تلقی می شوند. لذا از پاسخ دهندگان به فرم تجزيه و تحلیل شغل بخواهید ا

 پس از مشخص کردن درجه فراوانی تکرار هر وظیفه میزان اهمیت آن را درجه بندی کنند . 

 تعیین درجه دشواری يادگیری وظیفه :  -1-6

ل شغل است. اين کار بعد دي ری از تجزيه و تحلی ،ارزيابی درجه دشواری فراگیری 

سبب می شود تا شما به عنوان تتیه کنند  استاندارد متارت و آموزشی از برداشت کارکنان يا 

فراگیران نسبت به میزان مشکل بودن يادگیری وظیفه که ممکن است با برداشت شما تفاوت 

 وارد کنید .  2داشته باشد پی ببريد . نتیجه اين کار را نیز در کاربر  شمار  

 محاسبه امتیاز کل هر وظیفه :  -1-7

را جمع بندی و نتیجه را  2برای اين منظور امتیازهای به دست آمد  در کاربر  شمار  

وظايف را به ترتیب اولويت از  ،در ستون مخصوص يادداشت کنید و با استفاد  از اين روش

 عیین خواهند کرد . اولويت های آموزشی را ت ،باالترين امتیاز مرتب نمايید . ترتیب امتیازات 

 مصاحبه با پرسنل کلیدی در مورد يافته ها : -1-8

تا وص تجزيه و تحلیل شغل با کارشناسبرای نیل به اين منظور يافته های خود را درخص

و ساير کسانی که به نحوی در برنامه ريزی درسی شما ذينفعان هستند در میان ب ذاريد . اين 

دي ران را جويا شويد و ه  وسیله ای را برای جلب مرحله به شما امکان می دهد ه  نظرات 

 مشارکت افراد در مرحله برنامه ريزی درسی فراه  آوريد . 

 :  تصويب يافته ها ) عناوين وظیفه ها ( -1-9

وظیفه های تعیین شد  برای شغل را به تائید اعضاء گرو  برسانید .  کارگرو ،با بحث در 

ای تشکیل دهند  ي  شغل خواهد ل از وظیفه هفترستی متشک ،نتیجه تجزيه و تحلیل شغل 

. همان طور که به آسانی از تحلیل فرم نمونه بر می آيد هر وظیفه خود به تنتايی مجموعه ای بود
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پیچید  از رويه ها و مراحل متعدد است که به )کار( معروف هستند . به دلیل برخورداری از همین 

ن وظیفه ان آموزش خاصی را برای تاکید بر چنیپیچیدگی و همین طور به اين دلیل که نمی تو

الزم است ي  تجزيه و تحلیل دي ر نیز صورت گیرد که آن  ،های گسترد  ای طراحی کرد

 )تجزيه و تحلیل وظايف ( است . 

 

 تجزیه و تحلیل وظایف 

فرآيندی است که به منظور درک بتتر وظیفه های شغلی  ،تجزيه و تحلیل وظیفه ها 

که اصوال مستلزم آن است که وظايف شغلی به مراحل متوالی يا اجزای تشکیل انجام می شود 

هر جزء ،دهند  خود تقسی  شوند . پس از اين که هر وظیفه به چند بخش يا چند جزء تقسی  شد 

به منظور تعیین درجه اهمیت نسبی و حیاتی بودن آن در انجام وظیفه شغلی مورد تجزيه و تحلیل 

مثا  ي  تعمیرکار خودرو سواری را در نظر ب یريد . يکی از وظايف او تعمیر يا قرار می یرد. برای 

 تعويض الستی  های خودرو است . 

 تجزيه و تحلیل اين وظیفه مراحل زير را شامل می شود :

 *قرار دادن ج  زير خودرو

 *به کار گرفتن روش های الزم جتت جلوگیری از حرکت خودرو

 *شل کردن پیچ ها

 ن چرخ*باال برد

 *درآوردن چرخ و الستی 

 دارای دو منظور متمايز است : ،فرآيند تجزيه و تحلیل وظیفه 

 ،*به شناسايی اجزاء کارها و مراحل انجام ي  ) کار ( کم  می کند . شناخت اين اجزاء يا عناصر

 شناسايی و سازماندهی محتوای آموزشی است .  ،الزمه تعیین اهداف

 ء و مراحل موجود در ي  وظیفه موثر است . *در تعیین مت  ترين اجزا
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 مراحل تجزیه و تحلیل وظایف-2

 تتیه فترست کارهای تشکیل دهند  هر وظیفه : -1-2

 تجزيه و تحلیل وظايف :  -1-1-2

 را در نسخه های مورد نیاز تتیه کنید و عنوان شغل را در باالی آن ها بنويسید.  3کاربر  شمار  

اربر  ها فقط عنوان ي  وظیفه را بنويسید . اين وظايف بايد همان روی هر ي  از ک -2-1-2

 هايی باشند که در تجزيه و تحلیل شغل دارای باالترين امتیاز بود  اند . 

وارد و سعی کنید در اين  3اجزای تشکیل دهند  هر وظیفه را روی کاربر  شمار    -3-1-2

اين منظور بتتر است با کسی که عمالً شغل را  مرحله کار خود را کامل و دقیق انجام دهید . برای

انجام می دهد و يا سرپرست و کارشناس واحد ذيربط است صحبت کنید . چرا که ايشان در 

 موقعیتی قرار دارند که بتتر می توانند مراحل و جزيیات شغل را برای شما بازگو نمايند . 

 تايید فترست کارهای تشکیل دهند  هر وظیفه : -2-2

مصاحبه با کارکنان و سرپرستان استفاد  کنید .  ،ين مرحله از نظرات کارشناسی در ا

برای اين منظور فترست کارها را در اختیار سه يا چتار نفر از کارکنان قرار دهید و از آن ها 

 عالمت بزنند .  3بخواهید کارهای تشکیل دهند  وظايف را در کاربر  شمار  

 کار : تعیین فراوانی تکرار هر -3-2

با  ،اين کار را با استفاد  از اطالعاتی که از تجزيه و تحلیل شغل به دست آورد  ايد 

 وارد کنید . 3مشورت کارکنان و سرپرستان انجام دهید و نتیجه آن را در کاربر  شمار  

 تعیین اهمیت نسبی هر کار :   -4-2

ار حیاتی باشند . از برای شغل بسی ،ممکن است کارهايی که به ندرت انجام می شوند 

اين رو به دست آوردن درجه اهمیت نسبی و فراوانی تکرار هر کار از اهمیت بااليی برخوردار است 

 وارد می شود.  4که نتیجه آن را در کاربر  شمار  

 تعیین درجه دشواری يادگیری هر کار :-5-2
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است . اين امر  بعد دي ری از تجزيه و تحلیل وظیفه ،ارزيابی درجه دشواری يادگیری 

از برداشت يا نظر شاللین به درجه دشواری يادگیری  ،سبب می شود تا شما به عنوان تتیه کنند  

هر کار که ممکن است با نظر شما تفاوت داشته باشد آگا  شويد که نتیجه آن را در کاربر  

 وارد می شود .  4شمار  

 تعیین امتیاز کل هر کار :  -6-2

میزان اهمیت و درجه  ،کافی است امتیازهای فراوانی تکرار کار  برای انجام اين کار

دشواری هر مرحله يا جزء را با ه  جمع کنید . سپس جمع امتیازهای حاصل برای هر مورد را در 

ستون مخصوص در کاربر  تجزيه و تحلیل وظايف ياداشت کنید . با استفاد  از اين روش آن 

 اولويت های آموزشی تلقی خواهند شد .  ،را به دست می آورند  دسته از کارها که باالترين امتیاز

 مصاحبه با اشخاص کلیدی در مورد يافته ها : -7-2

 نتاي  تجزيه و تحلیل وظايف را با مشورت ي  فرد محلع بررسی کنید . 

 تصويب يافته ها )عناوين کارها ( در کارگرو  تجزيه وتحلیل شغل: -8-2

کارهای تعیین شد  برای هر وظیفه را به تايید اعضاء کار  ، با بحث و بررسی کارشناسی

گرو  برسانید . هرچه در تعیین نیازمندی های شغلی دقیق تر عمل کنید کار تدوين برنامه درسی 

 و استاندارد آموزشی توسط گرو  های برنامه ريزی درسی آسان تر خواهد شد . 
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 صفرکاربرگ شماره 

 

 

 :نام شغل

 

 

 ن کاربرگ مشخصات عمومی شغل معرفی می شود. در ای

 ف شد، موارد زیر مورد انتظار است:شفا ،در مشخصات عمومی شغل

 حرفند طدقه بندی بین المللی مشاغل وجایگاه شغل در س(ISCO 2008)  

 تعریف شغل 

  صالحیت های جسمانی شغل 

  مدرك مورد نیاز برای ورود به شغل 

 دل از ورود به شغل از جمله:اطالعات و دانش های مورد نیاز ق 

  ارزش و جایگاه اقتصادی )کال، و خرد( شغل در جامعه 

 سطوح و درجات نموزش های شغل  ،مراتب 

  اهمیت تخصصی شغل و تاثیر ن، در فرنیند تولید محصول 
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 1کاربرگ شماره 

 

 نام شغل : 

 

 اعالم نظر شاغل درباره ي شرح وظايف شغلی 

 وظیفه هاي شغلی رديف
 نظر شاغل

 تیر بلی

1    

2    

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    

12    
13    
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  2 کاربرگ شماره

 نام  شغل :

 

 وظايف دشواري و درجه اهمیت تعیین میزان فراوانی،

 

 جم  کل درجه دشواري يادگیري میزان اهمیت فراوانی تکرار وظايف شغل رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«درجه ي دشواري يادگیري» درجه بندي «              میزان اهمیت»درجه بندي «        فراوانی تکرار»درجه بندي   

1آسان                                                                                  1کم اهمیت                                                                1به ندرت                     

2نسبتاً مشکل                                                                      2نسبتاً با اهمیت                                                         2گهگاه                         

3مشکل                                                                               3با اهمیت                                                                  3هفتگی تا ماهانه       

4تیلی مشکل                                                                      4تیلی با اهمیت                                                     4روزانه تا هفتگی       

5فوق العاده مشکل                                                             5فوق العاده با ا همیت                                            5روزانه                      
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  3کاربرگ شماره 

 نام شغل :

 

 تدوين کارهاي تشکیل دهنده ي هر وظیفه  

  

 رديف
 عنوان وظیفه:                                             

 «  عناوين کارها»                                                       

 نظر شاغل

 تیر بلی

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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 4کاربرگ شماره 

 نام  شغل :                                                                    

 هرکار  دشواري و درجه اهمیت تعیین میزان فراوانی،

  

 عنوان وظیفه :                                                                                                 

 جم  کل درجه دشواري يادگیري میزان اهمیت فراوانی تکرار کارهاي شغل رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 
 

 

 

 

پس از تکمیل فرم هاي تجزيه و تحلیل شغل وتائید آن در کارگروه هاي برناماه ريازي درسای    *

 کاربرگ استاندارد آموزشی به شرح نيل تکمیل تواهد شد :،استانی و ستادي 

«درجه ي دشواري يادگیري» درجه بندي «              میزان اهمیت»درجه بندي «                   تکرارفراوانی »درجه بندي   

1آسان                                                                                  1کم اهمیت                                                                1به ندرت                     

2نسبتاً مشکل                                                                    2نسبتاً با اهمیت                                                         2گهگاه                         

3مشکل                                                                                 3با اهمیت                                                                  3هفتگی تا ماهانه       

4تیلی مشکل                                                                      4تیلی با اهمیت                                                     4روزانه تا هفتگی       

5فوق العاده مشکل                                                               5فوق العاده با ا همیت                                            5روزانه                      
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ریزی و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ریزی درسی دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 د آموزش شغل/ شايست ی استاندار
 

 

 عنوان ........................... 

       

 گروه شغلی

............ 
 

 کد ملی آموزش شغل/شایستگی    

               

شناسه  نسخه

 شایستگی

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-08 

 تاریخ تدوین استاندارد : 

يم
قد

د 
ک

ی
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 نوان شغل/شايستگیع

 :سمت عن ان شغل درج مي گردد. این عن ان باید در این قعنوان شغل:

 گيرد. در بازار کار م رد استفاده قرار مي همان نام هایي باشد که شبيه یا عيناً -1

 تا آنجا که ممکن است خالصه باشد. -2

 شغل باشد. سطحبيان کننده – 3

 اسم فاعل باشد. – 4

 ن استفاده گردد.از آن عناوی ،در ص رت وج د عناوین مشابه بين المللي-5

 در عن ان شغل خ دداری گردد. (Brand)اسامي تجاری از بکار بردن نام شرکتها و -6

 از بکار بردن کلمات غير فارسي با حروف فارسي و بالعکس خ دداری ش د.-7

 

 در این قسمت عن ان شایستگي درج مي گردد. این عن ان باید : عنوان شايستگی

 ه باشد.تا آنجا که ممکن است خالص -1

 شایستگي باشد. سطحبيان کننده  – 2

 اسم مصدر باشد. – 3

 از آن عناوین استفاده گردد. ،در ص رت وج د عناوین مشابه بين المللي -4

 از بکار بردن کلمات غير فارسي با حروف فارسي و بالعکس خ دداری ش د. -5

 

ین تقسيم بندی گروه هاای  این قسمت با ت جه به آخر : برنامه ريزي درسی هاي گروه ناوينع 

 65درسي تکميل مي شا د.در حاال حاضار در ایان دفتار       ریزیطرح و برنامه ،پژوهشدفتر 

 گروه با عناوین ذیل م ج د مي باشد.
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 بخش صنعت:

 خ درو صنایع .1

 الکترونيک .2

 برق .3

 تاسيسات .4

 وبازرسي ج ش ج شکاری .5

 زميني حمل و نقل .6

 حمل و نقل ریلي .7

 حمل و نقل دریایي .8

 سراميک .9

 اپچ صنعت .10

 صنایع چ ب .11

 صنایع دریایي .12

 صنایع شيميایي .13

 صنایع فلزی .14

 صنایع نساجي .15

 ساختمان .16

 کنترل و ابزار دقيق .17

 متال رژی .18

 فناوری ارتباطات .19

 مدیریت صنایع .20
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 معدن .21

 مکانيک .22

 صنایع کاغذ .23

 معماری .24

 ه ایي صنایع .25

 صنایع رنگ .26

 پليمر .27

 پ ست و خز،صنایع چرم .28

 صنایع بسته بندی .29

 فناوری نان  .30

 مدیریت آب .31

 های ن  و تجدیدپذیر فناوری انرژی .32

 پتروشيمي .33

 ه ان ردی .34
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 بخش تدمات:

 ام ر اداری .1

 ام ر مالي و بازرگاني .2

 بهداشت و ایمني .3

 مراقبت و زیبایي .4

 صنایع پ شا  .5

 هتلداری .6

 سالمت و طب ایراني .7

 فناوری اطالعات .8

 خدمات آم زشي .9

 گردشگری .10

 خدمات تغذیه ای .11

 :فرهنگ و هنربخش 

 فرش .1

 (صنایع دستي) دوخت های سنتي .2

 هنرهای تجسمي .3

 هنرهای نمایشي .4

 هنرهای تزئيني .5

 فناوری نرم و فرهنگي .6
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 چرم(،شيشه،سنگ،چاپ،سفال،فلز،صنایع دستي)چ ب .7

 طال و ج اهرسازی .8

 صنایع دستي )بافت (  .9

 صنعت ورزش .10

 کشاورزي:بخش 

 ام ر شيالت و آبزی پروری .1

 ام ر باغي .2

 ام ر زراعي .3

 ام ر دام و ماکيان .4

 زیست فناوری .5

 فناوری محيط زیست .6

 ماشين آالت کشاورزی .7

 صنایع غذایي .8

 گياهان دارویي وداروهای گياهي .9

 آبخيزوبيایان(،مرتع،منابع طبيعي)جنگل .10

 ریازی طرح و برنامه  ،پژوهشدفترو در   ISCO-2008 سند این کد بر اساس : کد استاندارد

 خ اهد شد. رقم صادر 15ودر  مشخصدرسي 

 

درساي تکميال    ریازی طرح و برنامه  ،وهشپژاین قسمت ت سط دفتر : تاريخ تدوين استاندارد

 خ اهد شد.



 80 راهنماي نحوه تدوين استاندارد آموزش مهارت محور

 ریزی درسی ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد :
 :  /شایستگیکد ملی شناسایی آموزش شغل

 

 ----ريزی درسی  : اعضاء کارگرو  برنامه

 سابقه کار سمتشغل و  رشته تخصصی آخرين مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

ای کشور بوده و هرگونه سوء استتفاده   کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

 ریزی درسی طرح و برنامه، ر  پژوهشدفت :آدرس

 ای کشور  سازمان آموزش فنی و حرفه جنوبی،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادی

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکی : 
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 شايستگی: تهیه کنندگان استاندارد شغل و -الف 

استاندارد شغل بایستي ت سط خبرگان حرفه ای یاا شااغالن مااهر در زميناه مرب طاه تادوین       

گردد. لذا در این قسمت از همکاری با  افرادی کاه صارفا دارای مادر  تحصايلي مارتبط      

باه تجرباه کااری     ب ده و فاقد سابقه کار در تخصص مرب طه ماي باشاند خا دداری شاده و    

 ش د.ت جه مرتبط و مهارت افراد 

 مسلول گروه تخصصی تدوين : – 1

پاژوهش  آما زش و  معاون فني و آم زشي یا رئيس اداره آم زش و پژوهش یاا کارشاناس   

منطقه با شرط گذراندن کارگاه آم زشي تدوین استاندارد آم زشاي)با اول یات کارشاناس    

 پژوهش منطقه(آم زش و 

 نفر 1: شکل صنفی/ اتحاديه نماينده ت - 2

با ت جه به تعداد تشکلهای صنفي، اتحادیه ها در رشته های مختلاف، باه فراخا ر هار رشاته      

نماینده تشکل صنفي، یا نماینده اتحادیه با دع تنامه از س ی استان و معرفاي ناماه رسامي از    

 تشکل در گروه حض ر مي یابد. 

 نفر 3متخصص از حوزه اشتغال: حداقل - 3

 مسئ ل گروهغل در ح زه مرب طه با انتخاب شا

 نفر 1نماينده دستگاه تخصصی شغل: - 4

با ت جه به اینکه بعضي از دستگاهها و ساازمانهای دولتاي از جملاه وزارتخاناه هاا، دساتگاه       

تخصصي شغل محس ب مي ش ند و در اجرای آم زشهای فني و حرفه ای دخيل مي باشند، 

 تنامه رسمي اساتان یاا ساتاد و معرفاي ناماه در گاروه حضا ر        نماینده دستگاه مرب طه با دع 

 مي یابد. 
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 گروه تخصصی تدوين کننده استاندارد آموزش: -ب

 نفر 1مسلول گروه تخصصی تدوين :  – 1

پاژوهش  اداره آم زش و پژوهش یاا کارشاناس آما زش و     معاون فني و آم زشي یا رئيس

با اول یات کارشاناس    اندارد آم زشي)منطقه با شرط گذراندن کارگاه آم زشي تدوین است

 پژوهش منطقه(آم زش و 

 نفر  2حداقل مربی متخصص در رشته :  -2

 نفر 2متخصص از حوزه اشتغال:حداقل  -3

 همان افرادی باشند که در تهيه استاندارد شغل حض ر داشته اند. ضامناً  ،این افراد باید حتما 

ل در بنگاههای اقتصادی باا داشاتن   حض ر نماینده بخش صنعت، خدمات و کشاورزی شاغ

سمت هایي همچ ن مدیر عامل کارخانه، مدیر آم زش، سرپرست خطا ط ت ليادی، مادیر    

 سال سابقه کار آم زشي بال مانع است. 5کارگاه ک چک با حداقل 

 نفر1نماينده دستگاه تخصصی شغل: -4

رتخاناه هاا، دساتگاه    با ت جه به اینکه بعضي از دستگاهها و ساازمانهای دولتاي از جملاه وزا   

تخصصي شغل محس ب مي ش ند و در اجرای آم زشهای فني و حرفه ای دخيل مي باشند، 

 نماینده دستگاه مرب طه با دع تنامه رسمي اساتان یاا ساتاد و معرفاي ناماه در گاروه حضا ر        

 مي یابد. 

 

ر را رشته هایي که با ت جاه باه ماهيتشاان نماي ت انناد برخاي از نماینادگان ماذک          -توضیح 

، فرد متخصاص دیگاری باا    مسئ ل گروه تخصصي تدوین درگروه داشته باشند، باید با نظر 

 های مطل ب را به گروه دع ت نمایند. قابليت
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 شغل / شایستگی : استاندارد آموزش نام 

 

 : شغل / شایستگی استاندارد آموزش شرح

 

 

 

 

 :  ورودیویژگی های کارآموز 

 می ان تحصیالت : حداقل 

 :  و ذهنی توانایی جسمیحداقل 

 مهارت های پیش نیاز این استاندارد :

:آموزش دوره  طول  

 طول دوره آموزش                    :          ساعت

 ر زمان آموزش نظری               :         ساعت

 ر زمان آموزش عملی                :         ساعت

 :         ساعت          کارورزی              زمان ر 

  ر زمان پروژه                            :         ساعت

 بودجه بندی ارزشیابی ) به درصد ( 

 ٪25کتبی:-

 ٪65عملی:-

 ٪10اخالق حرفه ای:-

 صالحیت های حرفه ای مربیان :
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 : ) اصطالحی ( تعریف دقیق استاندارد  ٭

 

 

 

 

 

 مشابه جهانی ( : اصطالحاتندارد ) و استا انگلیسیاصطالح  ٭

 

 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  ٭

 

 

 

 

 

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار : ٭

 .طبق سند و مرجع .....................................       الف : ج و مشاغل عادی و کم آسیب  

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : ج و مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : ج و مشاغل سخت و زیان آور  

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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  شرح شغل:

 برای تکميل این قسمت باید به نکات ذیل ت جه داشت:

 در این قسمت بایستي به تشریح شغل پرداخت و از تعریف شاغل خ دداری کرد. -1

و از فهرسات نما دن تمااامي    شاغل وظاایف اصالي )هادف کلااي( ذکار شا د      در شارح   -2

 های شاغل در این قسمت باید خ دداری ش د. وظيفه

 با مشاغل دیگر حتما بایستي ذکر ش د.جایگاه شغل و ارتباط آن  -3

 استاندارد عملکرد  م رد نياز شغل/شایستگي در ص رت وج د حتما ذکر گردد. -4

 

  ويژگی هاي کارآموز ورودي:

 در تکميل این قسمت باید به نکات ذیل ت جه داشت:

 سطح و ن ع تحصيالت کارآم ز ورودی ذکر گردد.حداقل تحصيالت :  -1

های  با ت جه به شرایط شغل م رد نظر تکميل ش د. و محدویت: جسمي  حداقل ت انایي -2

 جسمي و ذهني که مانع اشتغال در آن شغل خ اهد شد حتما ذکر ش د.

مهارت های پيش نياز این استاندارد:در این قسمت فقط مهارت های م رد تایياد ساازمان   -3

ذکر ش ند.)به هماراه کاد    آم زش فني و حرفه ای کش ر که دارای کد استاندارد مي باشند

 استاندارد(

 

 طول دوره آموزش:

زمان تخصيص یافته به آم زش نظری و عملي متناسب با مدر  کارآم ز ورودی با ده   -1

 % از زمان کل آم زش باشد.60و زمان تخصيص یافته به آم زش عملي بایستي حداقل 
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 زمان کاروزی جز  زمان آم زش عملي محس ب مي ش د. -2

هار اساتانداردی نيااز باه      و الزامااً  ماي شا د  با ت جه به ماهيات شاغل تعریاف    زی کارور -3

 ندارد .کارورزی 

زمان آم زش تخصيص یافته به استاندارد شایستگي با ت جه به ساطح تحصايالت ورودی   -4

 بيشتر باشد. 90 کمتر و از 30داشت که زمان آم زش نباید از  تعيين مي ش د.اما باید ت جه

 

 رزشیابی: بودجه بندي ا

% از کل نمره   10% و اخالق حرفه ای  65، آزم ن عملي %  25در حال حاضر آزم ن نظری 

 در نظر گرفته مي ش د .

 

  : صالحیت حرفه اي مربیان

و عن ان سطح تحصيالت و س ابق کاری و آم زشي م رد نياز استاندارد ،ن عدر این قسمت 

 بایستي ذکر ش ند. استاندارد شغل مربي 
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 استاندارد آموزش شغل /شایستگی 

 شایستگی / کارها  -

 

 ساعت آموزش عناوین ردیف

 جمع عملی نظری

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

    جمع ساعات
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 استاندارد شغل/شايستگی

وین استاندارد شغل در این قسمت باید عناوین شایستگي ها ن شته ش ند و در در ص رت تد

 ص رت تدوین استاندارد شایستگي باید عناوین کارها فهرست ش ند.

 

  عناوين شايستگی ها:

در این قسمت باید وظایف شغل را بيان نم د.در تعيين این شایستگي ها باید ما ارد ذیال را   

 مد نظر قرار داد:

 عن ان باشند. 12و حداکثر  5شایستگي ها حداقل  تعداد -1

 شایستگي ها باید دارای فعل انجام کار معين باشند. -2

 شایستگي ها باید هم وزن باشند. -3

 شایستگي ها باید مستقل از هم باشند. -4

 شایستگي ها باید شروع و پایان داشته باشند. -5

 ت ش د.در تنظيم فهرست شایستگي ها باید ت الي رعای -6

 خ دداری ش د.ها شایستگي  عناویناز بکار بردن کلمه ت انایي در ابتدای  -7

 

  عناوين کارها:

در این قسمت باید کارهای شایستگي را بيان نم د.در تعيين این شایستگي ها باید م ارد ذیل 

 را مد نطر قرار داد:

 عن ان باشند. 12و حداکثر  2تعداد کار ها حداقل -1

 اید دارای فعل انجام کار معين باشند.کار ها ب -2

 کار ها باید هم وزن باشند. -3
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 کار ها باید مستقل از هم باشند. -4

 کار ها باید شروع و پایان داشته باشند. -5

 در تنظيم فهرست کار ها باید ت الي رعایت ش د. -6

 خ دداری ش د.ها کار عناوینکار بردن کلمه ت انایي در ابتدای ه از ب -7
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمنی ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطی توجهات زیست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفی و منابع آموزشی

   دانش :

-    

-    

  متارت :

-    

-    

 ن رش :

- 

- 

 ايمنی و بتداشت : 

- 

- 

 محیحی : توجتات زيست

- 

- 
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 برگه تحلیل آموزش:

یاک برگاه   ،شایستگي  برای هر عن ان شایستگي/کار ذکر شده در برگه استاندارد شغل/ -1

 تحليل آم زش باید تکميل ش د.

 ش د. از ذکر کلمات کليدی و خاص مانند آشنایي و.. خ دداری ،در قسمت دانش  -2

 از عبارات واضح برای بيان دانش استفاده گردد. -3

 ،در قسمت دانش نباید از عباراتي که فعل انجام کار دارناد و یاا مفها م مهاارتي دارناد       -4

 استفاده گردد. 

 باید نشان دهنده انجام کار عملي باشد.،عبارات ذکر شده در قسمت مهارت  -5

ش و زمان آما زش عملاي مربا ط باه قسامت      زمان آم زش نظری مرب ط به قسمت دان -6

 مي باشند. مهارت

 /کارها باید زمان نظری و عملي داشته باشند. ها تمام شایستگي -7

اما الزامي بارای  ،د  /کارها بایستي قسمت دانش و مهارت تکميل شها در کليه شایستگي -8

خاش هاا   ایمني و ت جهات زیست محيطي وج د نداشته و ایان ب ،تکميل قسمت های نگرش

 با ت جه به عن ان شایستگي/کار تکميل مي ش ند.

نگرش مجم عه ای از رفتارهای عاطفي که برای شایستگي در یک کار م رد نياز اسات   -9

 شامل مهارت های غير فني و اخالق حرفه ای مي باشد.

ایمني م اردی است که عدم یا انجام ندادن صحيح آن م جب بروز ح ادث و خطرات  -10

ایمني بایستي باا ت جاه باه عنا ان شایساتگي/کار تعياين شا د و از        کار مي ش د .  در محيط

 ن شتن ایمني کلي شغل خ دداری ش د.
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ت جهات زیست محيطي مالحظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شا د کاه    -11

 کمترین آسيب به محيط زیست وارد ش د.

م ارد ایمني و  ،نگرش  دقيق رت کامالًاز بيان عبارات کلي باید خ دداری ش د و بص  -12

 ت جهات زیست محيطي را تعيين نم د.
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  برگه استاندارد تجتیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

1     

2     

3     

4     

 ر گرفته شود. نفر در نظ 15تجهیزات برای یك کارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فنی و دقیق  نام  ردیف

1     

2     

3     

4     

 نفر محاسبه شود. 15مواد به ازاء یك نفر و یك کارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  شخصات فنی و دقیق م نام  ردیف

1     

2     

3     

4     

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.-توجه : 
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  و ابزار:، مواد برگه استاندارد تجهیزات 

مشخصاات فناي و دقياق و تعاداد بار اسااس یاک        ،برای هر یک از تجهيزات کارگااهي  -1

 نفرکارآم ز درج ش د. 15کارگاه به ظرفيت 

نفار   1مشخصاات فناي و دقياق و تعاداد باه ازا        ،برای م اداوليه وم اد مصرفي وکمکاي -2

 نفر درج ش د.15کارآم ز و یک کارگاه به ظرفيت 

نفر کارآم ز  3برای هر یک از ابزار کارگاهي ، مشخصات فني ودقيق و تعداد به ازا  هر -3

 درج ش د.
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 پیوست ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 راهنماي نحوه تدوين استاندارد آموزش مهارت محور

 

 

 

 1 پیوست
 از روش هاي منتخب

 روش هاي عمده در تدوين استاندارد
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 روش هاي عمده در تدوين استاندارد

 Horizon Scanning                                                                    دیده باني آینده. 1

 Delphi                                                                                                        دلفي. 2    

 Trend Analysis                                                                 تجزیه و تحليل روند . 3

 Drivers Analysis                                                       تجزیه و تحليل پيش رانها . 4   

 writing    Scenario                                                                      دازیسناری پر . 5   

 Visioning                                                                                  چشم اندازسازی . 6  

 Road map                                                                                           نقشه راه . 7   

 Back Casting                                                                                  پس نگری . 8   

 Modelling                                                                                          مدل سازی . 9  

 Simulation & Gaming                                                                     شبيه سازی . 10

 Test Reverse Engineering  . نگارش استاندارد به شي ه مهندسي معک س           11

 method  panel                                  . روش پنل                                                 12    

 Horizon Scanning                              دیده باني آینده. نگارش استاندارد به شي ه 13    

             Brain Storming               ط فان مغزی ، بارش مغزی ر، افکابارش ، ذهن انگيزی  .14   

 های مختلف ترکيب روش. 15   
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.D8.AA.D8.AC.D8.B2.DB.8C.D9.87_.D9.88_.D8.AA.D8.AD.D9.84.DB.8C.D9.84_.D9.BE.DB.8C.D8.B4_.D8.B1.D8.A7.D9.86.D9.87.D8.A7_Drivers_Analysis#.D8.AA.D8.AC.D8.B2.DB.8C.D9.87_.D9.88_.D8.AA.D8.AD.D9.84.DB.8C.D9.84_.D9.BE.DB.8C.D8.B4_.D8.B1.D8.A7.D9.86.D9.87.D8.A7_Drivers_Analysis
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.D8.B3.D9.86.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D9.88.D9.BE.D8.B1.D8.AF.D8.A7.D8.B2.DB.8CScenario#.D8.B3.D9.86.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D9.88.D9.BE.D8.B1.D8.AF.D8.A7.D8.B2.DB.8CScenario
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.DA.86.D8.B4.D9.85_.D8.A7.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.B2.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8CVisioning#.DA.86.D8.B4.D9.85_.D8.A7.D9.86.D8.AF.D8.A7.D8.B2.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8CVisioning
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.D9.86.D9.82.D8.B4.D9.87_.D8.B1.D8.A7.D9.87_Road_map#.D9.86.D9.82.D8.B4.D9.87_.D8.B1.D8.A7.D9.87_Road_map
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.D9.BE.D8.B3_.D9.86.DA.AF.D8.B1.DB.8C_Back_Casting#.D9.BE.D8.B3_.D9.86.DA.AF.D8.B1.DB.8C_Back_Casting
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.D9.85.D8.AF.D9.84_.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8C_Modelling#.D9.85.D8.AF.D9.84_.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8C_Modelling
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C#.D8.B4.D8.A8.DB.8C.D9.87_.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8C_Simulation_.26_Gaming#.D8.B4.D8.A8.DB.8C.D9.87_.D8.B3.D8.A7.D8.B2.DB.8C_Simulation_.26_Gaming
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 روش هاي منتخب

                                             Scenario writing  سناريو نويسیارش استاندارد به شیوه نگ  1

     

یاا آما زه   داده ها و اطالعات اوليه برای تجزیه و تحليل یاک محايط    نگارشن یسي سناری 

 مطارح   ، ، تماامي اطالعاات جماع آوری شاده     عملياتي است که در ایان قسامت از پاروژه   

بارای   یند مانند یک مهارتفرآهای یک است بگ یيم جلسه مي ش د تا نياز ش د یا بهترمي 

 .  بيان ش د مهارت ورز مهارت آم ز و

برای بيان ایده ها ( futurists)یک ابزار  یک م قعيت یا استاندارد در واقع ن شتن سناری ی

 است .  .مهارت و... ، حرفه ، یک آم زه در م رد آینده

    :  عموماً سه حالت دارد سیسناريو نوي

 extrapolated  آینده محتمل بر اساس روند.سناری ی 1

  ها از جایگزین یآینده احتمالي بر اساس تعداد . سناری ی2

شخصاي خا د ، خ اساته هاا ،      دانش وتخصاص  ترجيحي بر اساس ارزش های . سناری ی3

 ترکيب خالقيت شخصي یا سفارش کارفرما و عالقه و

 

 Test Reverse Engineering                               استاندارد به شیوه مهندسی معکو     نگارش2

خ اهند تکن ل ژی ساخت یاک محصا ل پيشارفته را باه      مي   کش رهای در حال رشد وقتي

کنناد کاه تحات ناام داناش مهندساي        ماي    دست آورند ، از مجم عاه روش هاایي اساتفاده   

 ند.ش  مي   معک س دسته بندی

اگر بخ اهند دانش ساخت و ت ليد یک مدل تل یزی ن دیجيتالي جدید را پيادا کنناد ،    مثالً 

کنند و  مي  ابتدا با حسابگری و دقت بي نظير از تک تک اجزای تل یزی ن اطالعات برداری 
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به تدریج شروع به دم نتاژ یا باز کردن تک تک واحدها و نهایتا تک تاک عناصار ساازنده    

کنند مسير طاي شاده    مي  کنند و از این مسير و با کمک آزمایشات متعدد سعي   مي  واحدها

ت سط سازنده اصلي برای رسيدن به این محص ل پيشرفته ) در مثال ما تل یزیا ن دیجيتاالي(   

 را کشف کنند.

 

     method  panel                                               روش پنل                                                                 3

.  پاردازد  ای معاين ماي   هاای افارادی خااص در خاالل دوره     مطالعات پنل به مطالعه دیادگاه  

 هاای وابساته   ت اند در م رد تغييرات خالص و ناخالص متغير مطالعات پنل در آن چه که مي

 یک یا چند مقطعي، به معرفي نشان دهد منحصر به فرد است. این روش بر خالف مطالعات

پاردازد و نتاایج ایان روش از     ای خاص ماي  و در ط ل دوره متخصصينافراد و  های دیدگاه

بسايار   آما زش پایادار   و تا ثير   بهتارین روشاها  یافتن  مطالعاتي که در صدد مطالعات، برای

 مناسب مي باشد. 

 

 Trend Analysis                                               تجزيه و تحلیل روند   نگارش استاندارد به شیوه 4

 هساتند کاه در    تادوین گار  پراهميت از دیاد   نگارشدر  محتمل، الگ های  روندها

 پي ندند.  وق ع ميه زمان ب  ط ل

 اولين گام در آینده پژوهاي ، کشاف رونادهایي اسات کاه در       دیده باني روندها :

  .هستند یک فعاليت جریان

  آیناده از روی قارائن و شا اهد    مراحال   نيازهاا و حقيقت پايش بيناي   این روش در

 .است
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    و  تادوین آما زه هاا وروشاها    تجزیه و تحليل روندها ب یژه برای سانجش کاارایي

 باشد.  ، مفيد مياحتمالينمایان ساختن مشکالت 

 عمده این روش، ساده انگاری آن است.  خطر 

 

 Horizon Scanning                                              ديده بانی آينده  نگارش استاندارد به شیوه 5

    دیده باني در معنای عام عبارت است از زیر نظر داشتن یک حيطه خاص باا هادف

 های آتي م ج د در آن حيطه.  ها و فرصت شناسایي چالش

  هاای  دیده باني عالوه بر آینده، برای م ض عاتي که در مجاورت زماني با پاارادایم 

 ش د .  ، نيز انجام مي باشند فعلي مي

 های کليادی جهات انجاام تجزیاه و      دیده باني خص صا به منظ ر تعيين اوليه ح زه

هاا بسايار رویکارد مفيادی      تحليل عميق بعدی و تهيه سناری  یاا نقشاه راه بارای آن   

 است. 

 

                  Delphi                                                                           دلفینگارش استاندارد به شیوه   6 

  است. مرحلاه اول شاامل ت زیاع پرسشانامه باا       مرحله چنددلفي ن عي مشاوره شامل

هدف استعالم نقطه نظرات اوليه از طيف وسيعي از کارشناسان یک حا زه خااص   

ت کنندگان ها جمع آوری و جهت اظهار نظر مجدد برای همه شرک ش د. پاسخ مي

 .  ش د در همه پرسي ارجاع مي

 ش د، خ د ارزیاابي آنهاا   دیگر س الي که از شرکت کنندگان همه پرسي مطرح مي 

 از سطح صالحيت خ دبرای پاسخ به س االت است. 
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    دلفي روش خ بي برای بدست آوردن یک تص یر کلي از چيزهایي اسات کاه در

 یک زمينه خاص از عل م در حال رخ دادن است. 

 شا دکه نا عي    ها برای شارکت کننادگان نهایتاا باعاس ماي      ارسال مجدد پرسشنامه

 اجماع نظر در م رد پيش بيني آینده آن ح زه حاصل گردد.

  زیادی دارد. زیرا ممکن اسات   دقتالزم به ذکر است که این روش نياز به وقت و

ه درصاد  زیاد ش د. در عالم کاربرد با دستيابي با  نظر هادفعات رفت و برگشت این 

 هند.د این چرخه را پایان مي (consensusنظری ) خاصي از اجماع و هم

 

 Visioning                                                          چشم اندازسازينگارش استاندارد به شیوه   7

  است.  دقيق از آینده نسبتاًچشم اندازسازی، تجسم و ایجاد تص یری غني والبته 

  انداز بر خالف سناری  که رد پا از اکن ن به آینده مشه د اسات، بيشاتر شابيه    چشم

ت ان نح ه تدوین چشم انداز را دید. به همين دليال   است و لزوما نمي پرش به آینده

( برای شروع کاری صارفاً بار اسااس چشام     Stakeholdersاخذ تایيد مت ليان )

 انداز، کاری مشکل است. 

 شم انداز باید مقرون به واقعيات و به دور از خياال پاردازی   برای مثمر ثمر ب دن، چ

 باشد. 

 

  Maping Road                                              (نقشه راه نگارش استاندارد به شیوه ره نگاشت) 8

 کناد.   ، تعياين ماي   هایي را که باید برای نيل به یک هادف برداشات   ، گام نقشه راه

 اع نقشه راه وج د دارد. طيف وسيعي از ان 
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 به عن ان مثال یک نقشه راه مرب ط به تکن ل ژی معم الً شامل ارزیابي از مق الت زیر است: 

 های اجتماعي  پيشران -

 های عل م  پيشران -

 ها و کاربردهای آنها  تکن ل ژی -

          نقشه راه به گماناه زناي درکشاف محصا الت مختلاف ممکان در آیناده کماک

های کليادی از علا م مختلاف کاه بارای ایجااد ایان         ن حال بخشکند و در عي مي

 کند.  محص الت الزم است، را نيز مشخص مي

    هاای الزم کاه بایاد بارای ظها ر یاک        این روش ب یژه برای تعياين فهرسات اقادام

 .  فناوری جدید به انجام رسانده ش د، بسيار مفيد است

 

      Brain Storming                     ن مغزي    طوفا ، بارش مغزي  ، افکاربارش نهن انگیزي ،   9

یکي از شناخته شده ترین شي ه های برگزاری  Brain Storming" بارش مغزی

 جهاني دارد. ایان روش دارای مزایاا و ویژگاي    جلسات هم فکری و مشاوره ب ده و کاربرد

 .از این روش استتکنيک های دیگر منشعب  هایي منحصر به فرد است. در واقع بسياری از

 .معرفي گردید 1988این روش ت سط الکس اسب رن در سال 

تعریااف بااارش مغاازی را چنااين بيااان مااي دارد تکنيااک  "وبسااتر "فرهنااگ لغاات 

در  برگزاری یک کنفرانس که در آن سعي گروه بر این است تا راه حل مشخصي را بياباد، 

 گيرند.  نظرات در جمع بندی م رد استفاده قرار مي این روش همه 

امروزه یکي از متداول ترین روشاهای تصاميم گياری گروهاي      روش بارش مغزی

از روشااهای ماارتبط و مشااابه گردیااده اساات.  اساات و م جااب گسااترش و تحاا ل بسااياری
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، دلبگ  د، گچکا و همکاران ، ب چار همکاران ، کال و : اسب رن دانشمندان زیادی از جمله

این روش پرداخته اند و جهات   خ د به های کتاب و نگاندی و سيج در ، ل ئس و همکاران

 .آن ک شيده اند ا ارتق

 

 قواعد بارش مغزي

برابار   2،  اسب رن عن ان مي دارد پيشنهاد ایجااد شاده در ذهان یاک فارد عاادی در گاروه        

پيشنهاد ایجاد شده در حالت انفرادی است. در ص رتي که ق اعد و مقررات مشخصي برای 

 .  این روش بسيار کارآمدتر خ اهد شد گرفته ش د نظرمغزی در  جلسات بارش 

. اصال اول مبتناي بار تنا ع      اسات  بارش مغزی بر دو اصل و چهار قاعده ی اساساي اسات ار  

، فزاینده کيفيت است. یعني هر چه تعاداد پيشانهادات بيشاتر     نظرات است اصل دوم کميت

  د .یاب، احتمال رسيدن به یک راه حل بهتر افزایش مي  ش د

  

 چهار قاعده اساسی بارش مغزي

 

 ممنوع دانتقا -1

بررساي و ارزیاابي    این مهمترین قاعده است و الزم است تمام اعضاا باه آن ت جاه کارده و    

پيشانهادات نياز    پيشنهاد را به آخر جلسه م ک ل کنند. ضامن اینکاه مالحظاه تبعايض آمياز     

 .ممن ع است

 اظهار نظر آزاد و بی واسطه -2

ارایه پيشنهاداتي است که به ذهان   جرأت بخشيدن به شرکت کنندگان برایاین قاعده برای 

مغزی تمام اعضا بایاد جساارت و    آنها خط ر مي کند، به عبارت دیگر در یک جلسه بارش
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از ارزیابي و بعضااً انتقااد مساتقيم     شهامت اظهار نظر را پيدا کرده باشند و بدون آنکه ترسي

کنند. هر چه پيشانهادات جسا رانه تار باشاد      نظر خ د را بيان داشته باشند ؛ بت انند پيشنهاد و

 .نشان دهنده ی اجرای م فق تر جلسه است

 

 تأکید بر کمیت -3

هاا   کارساازتر در باين آن   هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وج د پيشنهادات مفيد و

شده در جلسه  مطرح . م فقيت اجرای روش بارش مغزی با تعداد پيشنهادات بيشتر مي ش د

تعاداد پيشانهاد بيشاتر     رابطه مستقيم دارد. در این روش این گ نه عن ان مي ش د که هر چاه 

 .باشد احتمال وج د طرح پيشنهاد کيفي بيشتر است

 

 تلفیق و بهبود پیشنهادات -4

بهب د پيشنهاد خ د اقدام کنند. روش بارش  اعضا مي ت انند عالوه بر ارایه پيشنهاد، نسبت به

شانيدن پيشانهادات دیگاران پيشانهاد اولياه       ی این امکان را به اعضا مي دهد که پاس از مغز

پيشنهاد خ د را با چند پيشنهاد دیگر تلفيق کارده و   بهب د داده ش د. آنها همچنين مي ت انند

 .آورند پيشنهاد بهتر و کاملتری را به دست

  

 ترکیب اعضاي گروه بارش مغزي

، دبير  : ریيس زم است افراد ذیل حض ر داشته باشنددر هر جلسه ی بارش مغزی ال

 ، ق اعد کاری و مسائله ما رد بحاس مشاکل را مطارح       ریيس جلسه . اعضای گروه جلسه و

.  ، کار ثبات ص رتجلساه را انجاام ماي دهاد      . دبير حسن اجرای آنهاست مي کند و ناظر بر

نقش رابط غير مساتقيم باين    ، به ط ری که بت اند ریيس جلسه بنشيند بهتر است دبير نزدیک
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،  ، نه کلمه به کلماه  ایفا کند. بهتر است پيشنهادات به ط ر گزارشي ریيس جلسه و اعضا را

  .یادداشت ش ند

سب رن پيشنهاد مي کند که از افرادی که دارای م قعيتهاای شاغلي یکساان هساتند     ا

يس و مرئ س با هم برای همفکری، دع ت به عمل آید. ضمناً باید در نظر داشت چنانچه ری

واسطه خدشه خ اهد یافت مگر آنکاه بارای    گروه باشند اصل اظهار نظر آزاد و بي در یک

 .تدابيری اندیشيده شده باشد آن قبالً

حالات   برابر پيشنهاد ایجااد شاده در   2پيشنهاد ایجاد شده در ذهن یک فرد عادی در گروه، 

 .انفرادی است

  

 برگزاري جلسات بارش مغزي رويه 

 اداری شا ند حتاي االمکاان از لحااظ رتباه      نفری از اعضا انتخاب ماي  12تا  6یک گروه  

 .همسان باشند

مشکل به روشني تعریف شده و برای شرکت کنندگان ت ضيح کافي داده مي ش د. حاداقل  

هفته از طرح ص رت مسئله گذشته باشد یعني دست ر کار هار جلساه قابالً اعاالم شاده       یک

از جلسه ی اصلي بارش مغزی، برای اعضا، جلسه ای تا جيهي برگازار    بالفاصله پيش .باشد

با ن شتن ص رت مسئله بر روی تخته سياه به ط ری که برای هماه قابال خ انادن      .مي ش د

 .بارش مغزی شروع مي ش د ، جلسه باشد

  .قاعده جلسه بارش مغزی را متذکر مي ش د 4رئيس جلسه 

ن بت یک  يشنهاد باشد دست خ د را باال مي برد و در هرهر یک از اعضا که مایل به ارایه پ

 .پيشنهاد را ارایه مي دهد
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 ، هر یک از پيشانهادات را روی تختاه ساياه    کلمه ای و ک تاه 2ریيس جلسه طي یادداشتي 

مي ن یسد و در همين حال دبير جلساه پيشانهاد را باا جزئياات بيشاتری ثبات ماي کناد. در          

اناد بارای بارانگيختن اذهاان در ارایاه پيشانهادات جدیاد        لزوم ریيس جلسه ماي ت   ص رت

، را مجدداً طرح کند. مدت زمان جلسه نبایاد از حاد    با پيشنهادات ارایه شده ص رت مسئله

 .دقيقه است تجاوز کند 60معم الً  مجاز، که

  
 مزايا و معايب

 ،  ر خاصکن ن به ط، ليکن تا با وج دی که روش بارش مغزی بسيار متداول و رایج است 

، تحقيقات کاافي صا رت نگرفتاه     در جهت روشن نم دن بهترین شرایط اجرای این روش

  .است

 

 :اين روش عبارتند از مزاياي

 که خالقيت گروهي مؤثرتر از خالقيت فردیجه به اصل هم افزایي باعس مي ش دبا ت  -1

 .عمل کند

 .پيشنهاد حاصل مي ش د، شمار زیادی  ، در مدت زمان نسبتاً ک تاهي با این روش -2

جلسه  با ن شتن ص رت مسئله بر روی تخته سياه به ط ری که برای همه قابل خ اندن باشد ،

 .بارش مغزی شروع مي ش د

  

 :معايب و نقايص اين روش عبارتند از

 .اسطه دش ار باشدو ممکن است ایجاد شرایط جهت اظهار نظر آزاد و بي -1
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 یت قرار گرفته و م جب ماي شا د فارد باا نظار اکثریات      گروه معم الً تحت فشار اکثر -2

 .م افقت کند، حتي اگر ق یاً احساس کند که نظر اکثریت اشتباه است

 که اکثر اوقات تمایل گروه بر حص ل یک ت افق است، تا دستيابي به پيشنهادات متن عي -3

ساختار  بخاطر، در واقع این حرکت در حال حاضر  به خ بي م رد بررسي قرار گرفته باشند

 .جلسات، به ص رت عادت درآمده است

ایان از   ، اغلب افراد م اردی بدیهي یا ایده آل را پيشنهاد مي کنند و هنگام بارش مغزی -4

 .تالش آنها برای بحس بيشتر و در نتيجه ارایه پيشنهادات خالق مي کاهد

 دات مي ش د ولاي ، خ د به خ د مسبب افزایش پيشنها ماهيت تن ع گرای بارش مغزی  -5

 .اصالح و پاالیش ساختاری پيشنهادات را در بر ندارند

 اگر گروه از یک ریيس جلسه خ د برخ ردار نباشد ممکن است برخاي از افاراد جلساه    -6

 .، به ط ر کامل تحت الشعاع خ د قرار دهند را 

 .اجرای م فقيت آميز این روش مستلزم شناخت قبلي افراد از مس له است -7

 .ش د پيشنهادات کمتر مشاهد مي "تدریجي  "ر این روش، بهب د مرحله به مرحله د  -8

  گاهي اوقات این روش، به مسایل نسبتاً ساده و پايش پاا افتااده محادود گشاته و باعاس       -9

 .باشد مي ش د که روش ارایه شده برای حل مسایل کلي پيچيده و کارآیي کافي را نداشته

 .است از ق اعد این روش، یا ارایه پيشنهادات متن ع مشکل برای بعضي افراد، پيروی -10

  

  روش ها و تکنیك هاي مشابه

از بارش مغزی روش های گ ناگ ني مشتق شده است. مثالً یک روش ماي گ یاد     

شرکت کنندگان پيش از ورد به جلسه پيشنهادات خ د را کتبااً در اختياار ریايس     بهتر است
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شنهادات را بدون اعالم منبع بارای هماه شارکت کننادگان     دهند، ریيس جلسه پي جلسه قرار

 ما رد اساتفاده قارار    3و  2این روش که برای از بين بردن معایاب بنادهای     .قرائت مي کند

نام دارد. شي ه های دیگری   " Anonymous Brains" مغزی گمنام ، بارش مي گيرد 

، تاا نظارات خا د را در     شا د مثال از شرکت کنندگان خ استه مي  به عن ان دارد نيز وج د

 خ اناده   "Brainwriting" . این روش افکارن یسي درآورند مدتي ک تاه به رشته تحریر

 .مي ش د

 Trigger تلفيقي از افکار ن یساي و باارش مغازی نياز وجا د دارد کاه باه روش         

. در ایان   این روش را ج رج م لر کارشناس شرکت ف رد م ت ر اباداع کارد   .مشه ر است

 هار کادام شخصاًا فهرساتي از کلماات مارتبط باه مسا له را تهياه          شارکت کننادگان   روش

روش بارش مغزی در این است که قابليات بساط و گساترش     مي کنند. مزیت این روش بر 

به منظا ر غلباه بار برخاي مشاکالت باارش مغازی شاي ه          پيشنهادات را دارد. ویليام گ ردن

ت که: ریيس جلسه، از گروه مي خ اهد تا به گ نه اس جدیدی را ابداع کرد. رویه آن بدین

مس له را ریشه ای م رد بررساي قارار دهناد، رفتاه رفتاه، باا        مفه م با اص ل مس له پرداخته و

افراد اطالعات بيشتری پيدا کرده و پيشنهادات جدیدی مطارح   مطرح شدن نظرات متفاوت،

 .  مي کنند

و عادم تمرکاز بار یاک     امکاان بررساي ساایر پيشانهادات      مزیت عمده ایان روش 

 .تصميم گيری ناپخته در فرآیند حل مس له مي گردد پيشنهاد است. در نتيجه این روش مانع

 Trigger تلفيقي از افکار ن یساي و باارش مغازی نياز وجا د دارد کاه باه روش       

 .ین روش را ج ج م لر کارشناس شرکت ف رد م ت ر ابداع کردا .است مشه ر 
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باه وسايله هلما ت اشليکسا پ از مؤسساه باتال       ای است که  گ نه دیگر بارش مغزی شي ه

 ابداع گردید. 

باا ایان روش برطارف خ اهاد شاد. در ایان روش عناصار         2و  3و  5 معایب بندهای شماره

ط ر فزایده ترکيب مي ش ند تا این که گاروه باه راه حال     جلسات آزاد و روابط اجباری به

، در حالي  ارت است از بيان تفکرهای متن عط فان فکری عب  .نهایي م رد ت افق دست یابد

 . ، چه مشابه اصل است چه متن ع کتبي ب ده و تفکر SIL که روش
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فنای و   روش کدگذاري برنامه هاي درسی و استانداردهاي مهارت و آموزشی سازمان آماوزش 

 ( ISCO1968و قبل از آن )مبناي کار 1386حرفه اي کشور در سال 

ها ه های درسي / استانداردمجم عه ای از اعداد و عالیم است که برای هر یک از برنام کد:

 اختصاص مي یابد ، کد هميشه انحصاری است .

و از حرفه  بخشي از کد مي باشد که به هر یک از مشاغل اختصاص مي یابد کد پایه شغلي :

 نشات مي گيرد . ISCO 1968های مندرج در 

سازمان آم زش فني و حرفاه ای کشا ر مهاارت هاای مشااغل را در ساطح        درجه مهارت :

، درجاه بنادی   1، مهاارت درجاه    2) برای افراد کم ت ان ( ، مهارت درجاه  3مهارت درجه 

و در کدبندی با همان عالي ترین سطح مي باشد  1نازل ترین و درجه  3نم ده است . درجه 

ساعتي دوره های مهارتي غني شده با مهارت هاای   2800شماره معين مي ش ند . دوره های 

سااعتي / دوره کاارگر مااهر / طارح      2800ماهاه/ دوره   18فرعي است که به نام های دوره 

 ایران و آلمان ناميده مي ش د و در کدبندی با حرف )م ( ، مشخص ميش ند. 

 د از مميز دوم ، ن بت نگارش با اعداد صحيح بيان مي ش د .بع کد نگارش :

بعد از مميز س م ، برای برنامه های درسي / استانداردهای مهارتي / آم زشي  کد پي ستگي :

که برای تکميل مهارت اصلي ، آم زش های ترویجي تهيه مي ش ند با اعاداد صاحيح بياان    

 مي ش ند .

 چهارچ ب یک کد :

 جات مهارت یک شغلثابت برای همه در

 وابستگي/ ن بت نگارش/ درجه مهارت / کد پایه شغلي
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استخراج شده است به ص رت ) عدد دو رقمي / عادد   ISCOساختار کد پایه که از کتاب 

به عن ان مثال کد پایه کابينت سااز چا بي   عدد یک رقمي ( تعریف شده است .  –دورقمي 

(CABINET MAKER  ( برابر با )مي 8-21/11 ) . باشد 

 مميزها : 

مميز برای تعریف و شناساندن کد استانداردها و برناماه   3پس از تعيين کد پایه شغلي تعداد 

 های درسي پيش بيني شده و به کد پایه اضافه ميگردد که عبارتند از :

، درجاه   2، درجاه   1اندارد درجاه  مميز اول نشان دهنده درجه مهارت شغلي است . مثالً است

ک دکان اساتثنایي ( و کاارگر مااهر ) ناپي ساته و پي ساته ( باه عنا ان مثاال شاغل           ، ) برای3

و  2سطح بندی شده است که به ترتيب شاماره   2و  1کابينت ساز چ بي در هر سطح درجه 

 به عن ان مميز اول ن شته مي ش د .  1

 2= کابينت ساز چ بي درجه  2/21/11-8

  1=کابينت ساز چ بي درجه 1/21/11-8

 ز دوم نشان دهنده شماره ویرایش استاندارد مهارت آم زشي یا برنامه درسي مي باشد . ممي

، رنامه های درسي در هر دوره زمانيبه عبارت دیگر با ت جه به تجدید نظر استانداردها و یا ب

شماره ویرایش تغيير و افزایش مي یابد . بدیهي است در ص رتي کاه تجدیاد نظار صا رت     

 خ اهد ب د .  1بعد از مميز دوم نگرفته باشد عدد 

و پس  1پس از تدوین اوليه کد  2به عن ان مثال برای برنامه درسي کابينت ساز چ بي درجه 

 منظ ر مي ش د .  2از تجدید نظر بعدی عدد 

 2= کابينت ساز چ بي درجه  1/2/21/11-8
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  1=کابينت ساز چ بي درجه  2/2/21/11-8

رنامه درسي و یا استاندارد مهارت و آم زشي به یک برنامه مميز س م نشان دهنده وابستگي ب

درسي و استاندارد مهارت و آم زشي پایه مي باشد و به یک مهارت تکميلاي و یاا جبراناي    

 اختصاص دارد . 

،  1ات مبيل های س اری بنزیني ویارایش   2در استاندارد مهارت و آم زشي تعميرکار درجه 

عميرکار سيستم انتقال قدرت خ دروی سبک وابسته ب ده و استاندارد ت 8-1/2/23/42با کد 

 کد آن به ص رت ذیل است :

1/1/2/23/43-8 

  1وابستگي شماره 

 

روش کدگذاري استانداردهاي مهارت و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشاور طای   

 ( ISCO2008تاکنون )مبناي کار  1393-1395 سالهاي

 آم زشي :فرم ل تعيين کد استاندارد  -1

        

- 

  

          

- 

  

  

 كد ايسکو

 شناسه گروه

برنامه ريزي 

 درسی

 شناسه استاندارد آموزش
ويرايش 

 )ورژن(

 

 :(ISCO 2008)کد ایسک -2

 2008این کد بص رت چهاار رقماي و بار اسااس ماهيات و ساطح حرفاه ، از ساند ایساک            

 انتخاب خ اهد شد.
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 مثال:

7 5 2 2 
- 

 

1 9 0 0 1 
- 

 

1 

 ISCO 2008-)كابينت ساز چوبی( 
شناسه گروه برنامه ريزي 

 درسی صنايع چوب 
 ورژن شناسه استاندارد آموزش

 نيز استفاده شده است. ISCO2008از کدهای  1387-1392سال های  *ت ضيح:در طي

 

 گانه 65شناسه های گروه های برنامه ریزی درسي   -3

و به صا رت ترتيباي در هار حا زه تعياين شاده اناد.         107تا  01این شناسه ها در دو رقم از 

درساي   ریازی طرح و برنامه  ،پژوهش شناسه های گروه برنامه ریزی درسي م ج د در دفتر 

ای راهبردی به ترتياب  هنر و فناوری ه فرهنگ و کشاورزی، خدمات، ح زه صنعت ، 5در 

 :باشد زیر مي

 شناسه گروه برنامه ريزي درسی

 01 صنايع خودرو

 03 ترونيکالک

 05 برق

 07 فناوري انرژي هاي نو و تجديد پذير

 09 تاسيسات

 11 جوشکاري و بازرسی جوش

 12 حمل و نقل دريايی

 13 حمل و نقل زمينی

 14 حمل و نقل ريلی

 15 سراميک
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 17 صنايع چاپ

 19 صنايع چوب

 20 صنايع كاغذ

 21 صنايع دريايی

 22 صنايع بسته بندي

 23 نفت و گاز

 25 صنايع فلزي

 26 پتروشيمی و پليمر

 27 صنايع نساجی

 28 صنايع چرم و پوست

 29 ساختمان

 30 معماري

 31 كنترل و ابزار دقيق

 32 صنايع هوائی

 33 متالورژي

 34 هوانوردي

 35 فناوري ارتباطات

 36 مديريت آب

 37 مديريت و صنايع

 38 صنايع رنگ

 39 معدن

 40 صنايع الستيک
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 41 مکانيک

 43 امور اداري

 45 امور مالی و بازرگانی

 47 بهداشت و ايمنی

 49 خدمات آموزشی

 51 صنايع پوشاک

 53 فناوري اطالعات

 55 گردشگري

 57 مراقبت و زيبايی

 59 هتلداري

 61 امور باغی

 62 امور زراعی

 63 امور دام و ماكيان

 65 امور شيالت و آبزي پروري

 67 صنايع غذايی

 68 خدمات تغذيه اي

 69 ماشين آالت كشاورزي

 71 منابع طبيعی )جنگل ، مرتع ، آبخيز و بيابان(

 73 فناوري نرم و فرهنگی

 75 صنايع دستی ) بافت(

 77 صنايع دستی )چوب،سفال،فلز(



 117 راهنماي نحوه تدوين استاندارد آموزش مهارت محور

 79 طال و جواهرسازي

 81 صنايع دستی)دوخت هاي سنتی (

 83 هنر هاي تجسمی

 85 هنرهاي تزئينی

 87 هنرهاي نمايشی

 89 فرش

 91 صنعت ورزش

 95 فناوري نانو 

 99 زيست فناوري

 103 سالمت و طب ايرانی

 105 گياهان داروئی و داروهاي گياهی

 107 فناوري محيط زيست

 

 شناسه استاندارد آم زشي-4

رساي  و بص رت سریالي در گروه های برنامه ریازی د  999تا  001این شناسه در سه رقم  از 

 تعيين مي ش د .

 ویرایش)ورژن(-5

و بص رت سریالي در گروه های برنامه ریزی درسي  9تا  1ویرایش )ورژن( در یک رقم  از 

 تعيين مي ش د .

 5213-53-001-2با کد:   Androidمثال: استاندارد برنامه ن یس برنامه های کاربردی 
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 : کد ایسک 5213 

 العات: گروه برنامه ریزی درسي فناوری اط53

 :شناسه استاندارد آم زش 001

 :ورژن استاندارد 1

 

آسیب شناسی دسته بندي وکدگذاري استانداردهاي آموزشی به روش قديمی)شامل استاندارهاي 

 (1395تدوين و بازنگري شده تا مرداد ماه 

دسته بندی حرفه ای در اکثریت استانداردهای تدوین و بازنگری شاده انجاام نگردیاده و    *

براساس مسير حرفه ای انتخاب نشده اند ، در نتيجه استانداردهای شغلي با حرفه های عناوین 

 م ج د در بازار کار تطابق کمتری دارند .

عناوین اکثریت استانداردهای شایستگي بطا ر تصاادفي انتخااب شاده اناد و در نتيجاه از       *

 ارتباط منطقي با یکدیگر برخ ردار نيستند.

ایستگي در گروه های برنامه ریازی درساي و یاا باين رشاته ای      عناوین تکراری شغلي و ش*

 مشاهده مي ش د . 

در ورود اطالعات و آمارگيری از کد هاای اساتاندارد در پ رتاال جاامع ساازمان، بادليل       *

 وج د عالئم اسلش،دش،نقطه،فاصله و غيره مشکالت عدیده ای ب ج د آمده است. 

 وپ رتال سازمان مشاهده مي گردد. کدهای مشتر  استانداردهای آم زشي درسایت*

 سط ح مهارتي در حرفه ها و مشاغل مشخص نيستند.*

در حال حاضر بر روی سایت و پ رتاال ساازمان ،اساتانداردهای آم زشاي باا روش هاای       *

 متعددی کد گذاری شده و چندین ن ع کد مشاهده مي گردد.
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 يدمزاياي دسته بندي وکدگذاري استانداردهاي آموزشی به روش جد

تقسايم بنادی    (Unit group) رقماي گاروه هاای واحاد     4حرفه ها بار مبناای کادهای    *

 گردند .مي

 مشاغل زیر مجم عه هر حرفه دسته بندی شده و از تکرار مشاغل جل گيری مي گردد.*

 گردند.ه برنامه ریزی درسي دسته بندی ميشایستگي ها بر اساس مسير حرفه ای در هر گرو*

تکراری در هر گروه و یا بين گروه ها حذف شده و چابک ساازی  شایستگي ها و مشاغل *

 در هر گروه انجام مي گردد .

 از تکرار کدهای استاندارهای آم زشي شغل و شایستگي جل گيری به عمل مي آید .*

 دسته بندی مي گردند. 2008ایسک   4الي  1استانداردهای آم زشي بر اساس سط ح *

نداردهای آم زشي بر روی پ رتال تساهيل ماي گاردد و از    عمليات مرتبط با کد های استا*

 اشتباهات مکرر جل گيری به عمل مي آید .

شده و روش کد گاذاری اساتاندارد   حرفه ها، مشاغل و شایستگي ها دسته بندی و س رت *

 گردد.مي

 

 : استاندارد بین المللی طبقه بندي حرفه ها و مشاغل)ايسکو(

International Standard Classification of Occupations(ISCO) 

( در آخرین ILOطبقه بندی بين المللي استاندارد حرفه ها ت سط سازمان بين المللي کار )*

معروف است.سازمان بين المللي کار هار    ISCO2008منتشر شده وبه  2008نسخه در سال 

عضا  در  سال یک بار این کتابچه را با ش ر و مش رت یازماان هاا ی کاار کشا ر هاای       20

 سرتاسر دنيا تجدید نظر کرده و آن را به روز مي کند .
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    ISCO -2008  سطحي تشکيل شده است که تماام مشااغل    4از یک ساختار طبقه بندی

گروه طبقه بندی مي کناد و یاک سيساتم اسات کاه اطالعاات حرفاه ای را         436دنيا را در 

 مي نماید. ت سط ابزارهای آمارگيری و سنجش ، گردآوری و طبقه بندی

گاروه ک چاک کاه     130گاروه فرعاي و    43گروه اصلي ،  10گروه( از  436این گروه ها )

گروه های ک چک نيز از سط ح ک چکتری و با جزئيات کامال گاردآوری و طبقاه بنادی     

شده تشکيل شده اند و این گردآوری بر اساس شباهت هایشان در حاالت سط ح مهارتي و 

 Major)هر کدام از گروه های اصلي .یک حرفه مي باشد خص صيات مهارتي م رد نياز 

group)  به زیر گروه های اصلي (Sub Major)  و گروه های فرعي ک چک(Minor 

group) و گروه های واحاد(Unit group)   و دساته بنادی حرفاه هاا      تقسايم بنادی شاده

 رقمي قرار مي گيرد.  4عمدتاً در کدهای چهاررقمي در بخش گروه های واحد 

 گروه هاي اصلی يفرد
 مهارت سطوح

(Skill Level) 

 3+4 مديران 1

 4 متخصصين 2

 3 تکنيسين ها و دستياران متخصصين 3

 2 كارمندان دفتري و پشتيبانی 4

 2 كارگران فروش و خدمات 5

 2 شيالت()كارگران ماهر كشاورزي ، جنگل داري و ماهی گيري  6

 2 كارگران صنعتی و صنوف مرتبط 7

 2 راتور ها )كاروران( ماشين آالت و كارخانجات و مونتاژكاراناپ 8

 1 حرفه هاي پايه 9

 1+2+4 حرفه هاي نظامی  10
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 4، مجموعه حرفه ها ومشاغل موجود درسطح باین المللای را در   (ILO)سازمان بین المللی کار

 ي نموده است :سطح مهارتی به منظور ارائه الگوي جهانی به تمامی کشورهاي عضو، طبقه بند

 :1سطح مهارت 

*حرفه هایي با این سطح مهارت، کارهای روتين، ساده، فيزیکي و یدی را در بر مي گيرند. 

 همانند کارگران باغ ها و دستياران آشپزخانه ها و نظافت چي ها 

 . باشدمي  ISCED97آم زشياستانداردسط ح آم زش ابتدایي درت برابربا*این سطح مهار

  :2سطح مهارت 

حرفه هایي با این سطح مهارت، کارهایي از قبيل اپرات ری ماشين آالت، تجهيزات *

الکترونيکي، رانندگي وسایل حمل و نقل، تعمير و نگهداری و مرمت تجهيزات الکتریکي 

 و مکانيکي، اداره کردن، سفارش دادن و ذخيره اطالعات را در بر مي گيرد. 

  ISCED97مت سطه اول در استاندارد آم زشي  این سطح مهارت برابر با سط ح آم زش*

  ISCED97در آم زش مت سطه اول در استاندارد آم زشي  4و  3، 2مي باشد؛ سط ح 

 تعریف شده است.

عبارتند از: قصاب ها، کابينت  2از جمله مشاغل م ج د در حرفه هایي با سطح مهارت *

کارمندان پليس، آرایشگران و  سازان چ بي، رانندگان تاکسي، دستياران فروش مغازه ها،

 پيرایشگران، برق کاران ساختمان و مکانيک های خ درو

 :3سطح مهارت 

*حرفه هایي با این سطح مهارت عمدتاً کارهای یکسان و یا ترکيبي با جنبه های فني، عملي 

و کاربردی را در بر مي گيرد که نيازمند چارچ ب گسترده ای از دانش فني و رویه ای و 

 مي باشد.تخصص 
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*برخي از کارهای این سطح مهارت شامل تعيين نيازمندی های ایمني، سالمت و بهداشت 

کار، سرپرستي، تخمين هزینه ها، م اد، نيازمندی های کار برای پروژه های تخصصي، 

کنترل و برنامه ریزی فعاليت های کاری سایر کارکنان و کارگران، پشتيباني از متخصصين 

 رب طه به ت ليد و خدمات مي باشد. و هماهنگي ام ر م

*همچنين مهارت های ارتباط با دیگران، تهيه گزارش عملياتي در شرایط محيطي و 

 رویدادهای کاری نيز از دیگر مشخصات این سطح مهارت است . 

ساله در  3تا  1آم زش سطح عالي در یک دوره  5bاین سطح مهارت با سط ح آم زشي *

 برابری مي کند .   ISCED97استاندارد آم زشي 

، رت مي ت ان به مدیران فروشگاه هااز جمله مشاغل م ج د در حرفه هائي با این سطح مها*

های طبي ، منشي های حق قي ، رادی گرافيستهای پزشکي ، تکنيسين  تکنيسينهای آزمایشگاه

 های ام ر پشتيباني رایانه و تکنسين های ارتباطات اشاره کرد . 

 :4سطح مهارت 

هایي با این سطح مهارت کارهایي از قبيل حل مساله، تصميم گيری و خالقيت و حرفه *

ن آوری را در بر مي گيرد. همچنين طيف وسيعي از دانش و مهارت شامل تجزیه و تحليل، 

تحقيق و بررسي، تشخيص بيماری ها، طراحي سازه ها یا ماشين آالت و برنامه ریزی ت ليد 

 را شامل مي گردد. برای ساخت و ساز و ت ليد

ساله در  4تا  3و یا باالتر با یک دوره آم زشي  5Aاین سطح مهارت با سط ح آم زشي *

 برابری مي کند.  ISCED97استاندارد آم زش 
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از جمله مشاغل م ج د در حرفه هایي با این سطح مهارت مي ت ان به مهندسين سي یل *

های تاران، تجزیه و تحليل گران سيستمس)عمران(، معلمان آم زش مت سطه، م زیسين ها، پر

 رایانه ای، مدیران تجاری، مدیران فروش، شاغلين در امر طبابت و پزشکي اشاره کرد. 

 

 

 UNITگروه هاي واحاد    -تشريح نحوه کد گذاري جديد  استاندارد هاي آموزشی )مبناي کار

GROUP  يا کد حرفه و سطوح مهارتی درISCO2008) 

 كد استاندارد جديد

 كد گروه كد شغل كد شايستگی نسخه
سطح 

 مهارت
 2008كد حرفه ايسکو
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 )روش جديد( ISCO2008نمونه کدگذاري استانداردهاي آموزشی گروه برق بر اسا  کد 

 ندارد قديمكد استا عنوان استاندارد آموزشی رديف

 UNIT GROUP – ISCO2008مبناي كار گروه هاي واحد  كد استاندارد جديد 

 پيش نياز

سطح 

تحصيالت 

 ورودي
 كد گروه كد شغل كد شايستگی نسخه

سطح 

 مهارت
 2008ايسکو -كد حرفه

1 
اپراتور ارزيابی امنيت 

 سيستمهاي قدرت
 ندارد 3 1 3 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1/1/95/34-0

ليسانس برق 

 قدرت -

2 
اپراتور بهره برداري از 

 سيستمهاي قدرت
 ندارد 3 1 3 1 3 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 1/1/96/34-0

ليسانس برق 

 قدرت -

3 
اپراتور پست هاي فوق 

 توزيع و انتقال برق
 فوق ديپلم ندارد 3 1 3 1 3 0 0 5 0 0 3 0 0 0 1 1-001-05-3131

 ندارد 7 4 1 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 7412-05-006-1 برقکار صنعتی 4
سوم 

 راهنمايی

5 
كار با قطعات پايه و وسايل 

 اندازه گيري الکتريکی
 ندارد 7 4 1 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1-001-05-7412

پايان دوره 

 راهنمايی

6 
مونتاژ و نصب تابلوهاي 

 توزيع فشار ضعيف
1-002-05-7412 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 

ر با قطعات كا

پايه و وسايل 

اندازه گيري 

 الکتريکی

پايان دوره 

 راهنمايی

7 

راه نصب، نگهداري و 

اندازي موتورهاي 

 كليدهاي دستیالکتريکی با

1-003-05-7412 1 3 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 1 4 7 

كار با قطعات 

پايه و وسايل 

اندازه گيري 

 الکتريکی

پايان دوره 

 راهنمايی
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 ذمنابع و مآخ
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