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 احی و استقرار سنجش صالحیت حرفه ای آزمونگران آموزش فنی و حرفه ایطر
 

 ضرورت و اهمیت :
برنامه  بر حاکم اصول و سیاست ها مجدد مهندسی رو این از .دهد می تشكیل را جامعه هر توسعه و رشد زیربنای انسانی نیروی

 نقش می تواند فناوری پیشرفت های با شایستگی ها سطح همچنین انطباق و مهارتی و علمی سطح رسانی به روز آموزشی، های

 تخصصی و حرفه ای دیگر سوی نماید. از ایفا کشور ای حرفه و آموزش فنی نظام در آموزشی اصالحات انجام در مهمی بسیار

راستای زمینه  در بنابراین شود. ارزیابی و اجرا طراحی، دقت به شغل این که فرایندهای می نماید ایجاب مهارتی، آزمونگران بودن

حرفه ای  و فنی آموزش های کیفی ارتقای هدف با و استقرار قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی سازی

 ای نقش اساسی خواهد داشت. حرفه و فنی آموزش آزمونگران ای حرفه صالحیت سنجش
 1391/  7/  23 مصوب ه 48530 ت/ 168318 شماره به ای حرفه صالحیت نظام نامه آیین -

 ارائه آموزش های یكنواخت به آزمونگران، -

 ارتقای یكسان شایستگی و صالحیت آزمونگران، -       

 بندی و ارتقای جایگاه آزمونگران ، رتبه -

 کاهش خطای آزمونگران در زمان برگزاری آزمون، -

 قضاوت عادالنه و یكنواخت در محیط های آزمونی دولتی و خصوصی.   -

 استانداردسازی آزمون های آموزش فنی و حرفه ای-

 استاندارد سازی ارزیابی صالحیت حرفه ای

 :سواالت

 است؟ کدام آموزش فنی  حرفه ای و  ارزیابان صالحیت حرفه ای آزمونگران صالحیت و ها شایستگی -

 ؟شایستگی ها و صالحیت های مورد نیاز آزمونگران و  آزمون های الكترونیكی کدام است - 

 چگونه است؟ آزمونگران و ارزیابان صالحیت حرفه ای مسیر حرفه ای و سطح بندی شایستگی  -       

 کدام است؟  آزمونگران و ارزیابان صالحیت حرفه ایمولفه های شایستگی و معیارهای عملكرد   -

 چه الگویی برای برنامه ریزی درسی برمبنای سئواالت فوق می توان ارائه داد و الگوی ارائه شده از روایی برخوردار است؟  -

 استانداردهای آزمونگری و ارزیابی صالحیت حرفه ای چیست؟ -

 

 :نتایج و خروجی مورد انتظار
 شایستگی های آزمونگران و ارزیابان صالحیت حرفه ای

 ارزیابان صالحیت حرفه ای شغل و حرفه آزمونگران و تحلیل       -

 ارزیابان صالحیت حرفه ای آزمونگران و نیاز مورد های شایستگی تعیین   -

 ارزیابان صالحیت حرفه ای آزمونگران و ای حرفه مسیر طراحی    -

 ای حرفه صالحیت سطوح اساس بر ها شایستگی بندی سطح     -

 (عملكرد معیارهای) ارزشیابی استاندارد تدوین     -

 (بهداشت و ایمنی و محیطی زیست توجهات نگرش، مهارت، دانش،) ها شایستگی استاندارد تدوین   -
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 استانداردهای آزمون در آموزش فنی و حرفه ای -

 ای استانداردهای ارزیابی صالحی حرفه -

 
 


