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تجزیه و تحلیل حرفه و تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر 

 صالحیت حرفه ای
 

 :اهمیت و ضرورت
 تدوین و حرف تحلیل و تجزیه مشاغل، شناسایی پروژه مهارتی، و اي حرفه فنی، تربیت و آموزش جامع نظام قانون به توجه با

. است شده تعریف نظام این چارچوب سازي پیاده و قانون این هدف به نیل جهت در مهارت، ارزشیابی و شایستگی استانداردهاي

 عبارتی به یا شود تدوین و طراحی حرفه یک کارهاي و تکالیف وظایف، تحلیل و تجزیه طریق از مهارتی آموزش که زمانی

 اشتغالی، خود باعث باشد، بروز هاي تکنولوژي راستاي در و بوده منطبق کار بازار شغلی هايشایستگی و تکالیف بر آموزش

 و تولید سالمت تولید، راندمان وري، بهره افزایش سبب و شده بخش شاغلین درك قدرت و مهارت دانش، هاي توانایی افزایش

 .نماید می آماده کار و کسب و حرفه شغل، احراز براي را افراد و شده شغلی وظایف محدوده در کار تر مطلوب انجام

 :اصلی سؤال
به چه صورت  )در کد حرفه هاي مورد نظر( شغل – آموزش و ارزشیابی شایستگی در حرفه استانداردهاي تدوین مدل -

 است؟

 :فرعی سؤاالت

 کدام است؟ شغل -حرفهموجو.د در و حرف مشاغل   -

 شایستگی هاي مورد نیاز حرف و مشاغل کدام است؟ -

 مسیر حرفه اي و سطح بندي شایستگی چگونه است؟   -

 کدام است؟  مولفه هاي شایستگی و معیارهاي عملکرد مشاغل در محیط واقعی کار    -

 چه الگویی براي برنامه ریزي درسی برمبناي سئواالت فوق می توان ارائه داد و الگوي ارائه شده از روایی برخوردار است؟   -

 :انتظار مورد خروجی و نتایج

 طرح این در. باشد می حرفه سند نام به دستی باال سند یک داراي حرفه هر و گردد می تقسیم گوناگون هاي حرفه به کار بازار

براساس    (ISCO2008در کد حرفه هاي مورد نظر )بر اساس نظام طبقه بندي مشاغل سازمان جهانی کار  هاي حرفه و مشاغل

 و شایستگی هاي مولفه نیاز مورد هاي شایستگی و وظایف تحلیل و تجزیه از پس و شده شناساییتجزیه و تحلیل بازار کار 

شد.  خواهد تدوین اي حرفه صالحیت نظام بر مبتنی ارزشیابی و شایستگی استانداردهاي نهایت در. شود تدوین می ارزشیابی

صاحبان مشاغل و متخصصان، و مصاحبه با  سند حرفه یو اعتبار بخش با استفاده از ابزارهاي پرسشنامه براي شناسایی مشاغل

انجام می پذیرد و نتایج زیر حاصل  شغلی حوزه یا و حرفه تحلیل و تجزیه شامل حرفه، سند بازنگري یا و تدوین فرآیندگان، خبر

 می گردد:

 ها ازحوزه هریک مشاغل شناسایی   -

 حرف و مشاغل تحلیل     -

 مشاغل و حرف نیاز مورد هاي شایستگی تعیین   -

 اي حرفه مسیر طراحی    -

 اي حرفه صالحیت سطوح اساس بر ها شایستگی بندي سطح     -

 (عملکرد معیارهاي) ارزشیابی استاندارد تدوین   -



2 
 

 (بهداشت و ایمنی و محیطی زیست توجهات نگرش، مهارت، دانش،) ها شایستگی استاندارد تدوین   -

 باید که افرادي و آن تدوین پارامترهاي و تعیین کند و مشخص را حرفه سند شمول دامنه باید اي حرفه حیطه و بررسی دامنه 

 کار بودن، بازار با منطبق پذیري، انعطاف محوربودن، خروجی ها، صالحیت محوري، شایستگی. کند معین نیز را شوند مشاوره

 کنونی سیستم کمبودهاي حال عین در و محور شایسته سیستم اساسی هاي ویژگی از... و آموخته صالحیت فرد کارایی تضمین

 .باشند می

 

 عنوان گروه واحد ایسکو کد ایسکو ردیف

 هاي پشتیبانی عملیات فناوري اطالعات و ارتباطات تکنسین 3511 1

 هاي پشتیبانی کاربران فناوري اطالعات و ارتباطات تکنسین 3512 2

 هاي شبکه و سیستمهاي رایانه اي تکنسین 3513 3

 وب يها نیتکنس 3514 4

 چندرسانه اي هاطراحان گرافیک و  2166 5

 هاداده گاهیپا رانیطراحان و مد 2521 6

 ارتباطات و اطالعات يفروش فناور نیمتخصص 2434 7

 سازندگان نرم افزار 2512 8

 متخصصان ساخت وب و چندرسانه اي ها 2513 9

 برنامه نویسان برنامه هاي کاربردي رایانه اي 2514 10

 متخصصان شبکه هاي رایانه اي 2523 11

 موسیقی آالت کنندگان تنظیم و سازندگان 7312 12

 بخار هاي دیگ و موتورها متصدیان  8182 13

 زنی برچسب و کردن بطري بندي، بسته هاي دستگاه متصدیان  8183 14

 


