




.استانداردهای شایستگی و ارزشیابی زبان مشترک دنیای کار و آموزش هستند

آموزشدنیایدنیایکار

اطالعات جامع بازار •
کار

طبقه بندی مشاغل•

حرفه ایصالحیت •

استانداردهای

آموزشی متناسب با 

نیازهای گروه هدف

استاندارد حرفه

استاندارد شایستگی

آموزشواسطدنیایکارو

مراحل کار•

عملکردشاخص های•

استاندارد شرایط  محیط کار•
ارزشیابی



الزامات قانونی تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی

قانوننظامجامعآموزشوتربیتفنی،حرفهایومهارتی•

ـ دولت موظف است با توجه به موارد زیر چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی را تهیه نماید و به ۷ماده•
:تصویب هیأت وزیران برساند

 های ـ طراحی چهارچوب صالحیت حرفه ای باید مبتنی بر شایستگی های حرفه ای شامل شایستگی۱
بایدبرحرفهایشایستگیهای. فنی، غیرفنی از قبیل اخالق حرفه ای و شایستگی های عمومی باشد

نتدویکارهایدرونیکحرفهمبتنیبردانش،مهارتونگرشاساسمجموعهایمنسجماز
هبندینظامطبقاین طراحی باید تا باالترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس .گردد

.انجام شودمشاغلوحِرَفکشور
حِرَفکدگذاریحِرَفومشاغلبایدبراساسآخریننظامبینالمللیطبقهبندیمشاغلوـ ۲

.کار انجام گیردمیالدیسازمانجهانی۲۰۰۸مصوبسال
ر در چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی باید زمینه تحرک پذیری افقی و عمودی دتوسعهحرفهایـ ۳

.دگروههای بزرگ شغلی را تا سطوح باال فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام العمر را امکان پذیر کن
هارچوب باید براساس چتدوینوتصویباستانداردهایآموزش،ارزشیابیوشایستگیحرفهـ ۴

.صالحیت حرفه ای ملی انجام شود



الزامات قانونی تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی

ایومهارتینامهاجراییقانوننظامجامعآموزشوتربیتفنی،حرفهآیین•
:عالی به شرح زیر استـ وظایف و اختیارات شورای۳ماده•

.اغلبندی حِرف و مشالمللی طبقهبراساس نسخه استانداردهای ملی و بینتصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حِرف ث ـ 

الی تشکیل عهای تخصصی به شرح زیر بدون ایجاد تشکیالت جدید اداری زیر نظر شورایعالی، کارگروهـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای۶ماده•
:شوندمی

:  عالی در خصوص موارد زیر استگذاری، تهیه و ارایه پیشنهادهای الزم به شورایب ـ وظایف کارگروه راهبری و هماهنگی در سیاست
جرا، ارزشیابی ، اتدوین استانداردهاریزی، ای در مراحل مختلف از جمله نیازسنجی، برنامههای حرفهبرداران و نظامالزم برای توسعه مشارکت بهرههای سیاستـ ۳

.ای و مهارتیهای تربیت فنی، حرفهو پایش آموزش

:در خصوص موارد زیر استتهیه و ارایه پیشنهاد به شورای عالی ای، ب ـ وظایف کارگروه تخصصی صالحیت حرفهـ۸ماده•

.  بندی حِرف و مشاغلالمللی طبقهبراساس استانداردهای ملی و بینهای حِرف و مشاغل استانداردهای آموزشی و شایستگیـ ۶بند 

:به شرح زیر استوظایف دبیرخانه ـ ۵ماده

های گروهجهت طرح و بررسی در کارها و سایر مقررات موضوع قانون ها، دستورالعملنامهنویس آییندر خصوص پیشها دریافت پیشنهاد دستگاهث ـ 
.تخصصی



نمونه ای از تجارب بین المللی

وبسایتیشایستگاستانداردنامتوضیحاتتعدادکشور

شایستگیواحد۱۷۰۰۰ازبیش۱۷۰۰۰استرالیامدل
شغلیصالحیت۱۴5۰

حرفه ایصالحیت۱۰تاسطح۱سطحاز

Units of competencyhttps://training.gov.au

شغلیصالحیت۳5۱۲۳۰۰مالزیمدل
ایحرفهصالحیت5الی۱سطحاز

تصویبمالزیدرسطحی۸ایحرفهصالحیتاخیرا
هستندآناستقرارحالدرکهاستشده

National Occupational Skills

Standards (NOSS))
https://www.dsd.gov.my/index.php

/en/service/noss

شغلیصالحیت۱۲۰۰۰۱۰۰۱جنوبیکرهمدل
ایحرفهصالحیت۸سطحتا۱سطحاز

National Competency

Standards(NCS)

https://www.ncs.go.kr/index.do

ایحرفهصالحیت۳سطحالی۱سطحازشغلیصالحیت۳۸فیلیپینمدل
شدهتدوین

(ایحرفهصالحیتسطح۸از)

competency standardshttps://tesda.gov.ph/Download/Co

mpetency_Standards

ساعت۴۲۰۰الی۶۰معادلیکهرشغلصالحیت۴۴۴5هندوستانمدل
استآموزش

هنوز۱۰سطح)حرفه ایصالحیت۹تاسطح۱سطحاز
(استنشدهتدوین

National Occupational

Standards

https://nsdcindia.org/national-

occupational-standards

یاحرفهصالحیتسطح۳۰۰۰۸ایران
شغل۳۰۰وحرفه۱۱۳تعداد

Competency standardwww.rpc.irantvto.ir

https://training.gov.au/
https://www.dsd.gov.my/index.php/en/service/noss
https://www.ncs.go.kr/index.do
https://tesda.gov.ph/Download/Competency_Standards
https://nsdcindia.org/national-occupational-standards
http://www.rpc.irantvto.ir/


Unit of Competency Template Australia
UNIT CODE

MANDATORY FIELD

The unit code contains the three alpha characters identifying the Training Package, followed by alpha and/or numeric characters. It must comply with the length specified in the 

AVETMIS Standard (no more than 12 characters).

UNIT TITLE

MANDATORY FIELD

The title concisely describes the unit outcome. 

It must comply with the length specified in the AVETMIS Standard (no more than 100 characters)

APPLICATION

MANDATORY FIELD

The application section briefly describes how the unit is practically applied in the industry and in what context(s) the unit may be applied. It Includes:

„ a summary statement of unit content;

„ focused, useful information on how and where the unit of competency could be practically applied and who might use it; and

„ the unit of competency’s relationship to any licensing, legislative, regulatory or certification requirements. Where no requirements exist, insert:

No licensing, legislative or certification requirements apply to this unit at the time of publication.

PREREQUISITE UNIT

OPTIONAL FIELD

List any unit(s) in which the candidate must be deemed competent prior to the determination of competency in this unit.

COMPETENCY FIELD

OPTIONAL FIELD

Used only when the Training Package developer wishes to categorise a set of units within a Training Package in relation to a type of work.

UNIT SECTOR

OPTIONAL FIELD

Used only when the Training Package developer wishes to categorise a set of units within a Training Package in relation to an industry sector.

ELEMENTS

MANDATORY FIELD

PERFORMANCE CRITERIA

MANDATORY FIELD

Elements describe the essential outcomes. Performance criteria describe the performance needed to demonstrate achievement of the element. 

1. Elements describe actions or outcomes 

that are demonstrable and assessable.

1.1 Performance criteria clearly relate to the element.

1.2 They are expressed as a standard.

1.3 They specify the required performance in relevant tasks, roles, and skills.

1.4 They reflect the applied knowledge that enables competent performance.

FOUNDATION SKILLS

MANDATORY FIELD

This section describes those language, literacy, numeracy and employment skills that are essential to performance.

Foundation skills essential to performance in this unit, but not explicit in the performance criteria are listed here, along with a brief context statement.

Where all foundation skills essential to performance in this unit are explicit in the performance criteria insert:

Foundation skills essential to performance are explicit in the performance criteria of this unit of competency.

RANGE OF CONDITIONS

OPTIONAL FIELD

Specifies different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local 
industry and regional contexts) are included.

Range is restricted to essential operating conditions and any other variables essential to the work environment.

UNIT MAPPING INFORMATION

MANDATORY FIELD

Specifies code and title of any equivalent unit of competency.

If no equivalent insert:

No equivalent unit.

LINKS

MANDATORY FIELD

Link to Companion Volume Implementation Guide.



شایستگی واحدترکیب

شایستگی① واحد کد

② شایستگیواحدعنوان

③ شایستگی واحد شرح

④ واحد شایستگیعنصر

⑤ معیارهای
،

دانش
،

مهارت
،

نگرش عملکرد

⑥ کار محیط شرایط

⑦ ارزشیابیراهنمای

واحد

شایستگی

واحد

شایستگی

واحد

شایستگی

ساختار واحد شایستگی کره جنوبی

معادلسندحرفه







سطوح 
صالحیت 

ملی حرفه ای 

سطح 1سطح 
2

8سطح 7سطح 6سطح 5سطح 4سطح 3سطح 

ISCO2008 مهارت4سطح مهارت3سطح مهارت2سطح مهارت1سطح



ویژگیهایسندحرفه

حرفهایتوسعهوارتقاءمسیر

:مولفه های شایستگی 
مراحل کار•
دانش، مهارت، نگرش، توجهات زیست •

محیطی، ایمنی و بهداشت
ابزار، تجهیزات، مواد مصرفی،•
ه از انجام کار، با استفاد: استاندارد عملکرد•

ابزار و تجهیزات و استاندارد و یا رویه های
ملی و سازمانی 

مراحل کار •
معیار عملکرد هر مرحله•
فرآیند محور یا )نوع عملکرد•

(محورمحصول 
ابزارهای ارزشیابی•
استاندارد عملکرد•
تجهیزات، مواد مصرفی و ابزار•

مشاغل و حرف یک گروه شغلی•
سطح ۸سطوح مختلف مشاغل و حرف بر اساس •

۲۰۰۸صالحیت حرفه ای و ایسکو 
اارتباط عمودی و افقی مربوط به مشاغل و حرفه ه•



حرفه ای مسیر توسعه و ارتقاء 



مدلنوینمقایسه رویکردهای تدوین مدلموجود

رویکرد حرفه ای و غیر متمرکز رویکرد شغلی و متمرکز

شناسایی مشاغل و تحلیل حرفه  توسط صاحبان مشاغل ربیبر اساس تجزیه و تحلیل کارکردی شغلی و اغلب توسط م

سطح عالی و برتر عملکرد  تمرکز بر حداقل استانداردهای عملکرد در وظایف شغلی 

ه ایسطح بندی هدفمند شایستگی ها بر اساس سطوح مهارت و صالحیت حرف سطح بندی بر اساس سطوح مهارت

تعیین مراحل کاری و معیارهای عملکرد  -

تدوین استاندارد ارزشیابی -

(شغل)طراحی سند جامع حرفه متشکل از شایستگی ها و وظایف اصلی  تدوین استاندارد جداگانه 

طراحی نقشه راه آموزش حرف و مشاغل -

تضمین کیفیت با استفاده از شاخص های عملکرد دنیای کار -

انعطاف پذیری در طراحی دوره آموزشی طراحی ثابت دوره آموزشی

قابلیت تطبیق با نظام صالحیت حرفه ای -

نظام اعتباری -

تلفیق شایستگی های فنی و غیرفنی -

تقویت یادگیری مادام العمر -

هدایت شغلی افراد منطبق بر مسیر توسعه حرفه ای -

امکان طراحی مسیر توسعه حرفه ای مربیان -

مقایسه مدل فعلی و نوین تدوین استاندارد



کدحرفه سطحمهارت گروهاصلی گروهاصلیکد

۳۱ ۴و۳ مدیران ۱

۹۲ ۴ متخصصان ۲

۸۴ ۳ تکنسین ها و کمک متخصص ها ۳

۲۹ ۲ کارکنان پشتیبان دفتری ۴

۴۰ ۲ کارکنان ارائه خدمات و فروش 5

۱۸ ۲ داری و ماهیگیریکارکنان ماهر کشاورزی، جنگل ۶

۶۶ ۲ های مرتبطصنعتگران و کارکنان حرفه ۷

۴۰ ۲ متصدیان ماشین االت و دستگاه ها و مونتاژگاران ۸

۳۳ ۱ کارکنان مشاغل ساده ۹

۳ ۴و۲و۱ مشاغل نیروهای مسلح ۰

ISCO2008سند بین المللی طبقه بندی مشاغل 

۴۳۶جمع کل     



(رویکردقبلی)موجودآماراستانداردهای

شایستگیشغلتعدادگروه

طرحایرانمهارت

13۰۸63۰567خدمات
111

۲۸۸3164۰1۲۰۰صنعت
43

9455۲5357کشاورزی
63

9۰۸515۲61فرهنگوهنر
13۲

6۰44جمع



(نوینرویکرد)آماراستانداردهایسندحرفه

وارزشیابیاستانداردشایستگیخوشه

16۲۰صنعت

745خدمات

7۸5کشاورزی

1۸3فرهنگوهنر

3333جمع







گروه حرفه ای برق

ان حرفه برقکار ساختم
۷۴۱۱کد 

ل حرفه تعمیرکار وسای
برقی و آسانسورها 

۷۴۱۲

ی حرفه برقکار صنعت
۷۴۱۲

حرفه تعمیرکار و 
نصاب خطوط برق 

۷۴۱۳

۷۴۱۱

نصاب تأسیسات الکتریکی ساختمان: ۱شغل 

نصاب تأسیسات جریان ضعیف: ۲شغل 

دهای درهای اتوماتیک و خانه هوشمننصاب سیستم:۳شغل 

کدعناوین استانداردهای شایستگی ردیف

7411100001کشی توکارسازی سیمزیر1

7411100002هاها و ترانکنصب لوله2

7411100003تمانکشی مدارهای الکتریکی ساخسیم3

7411100004نصب سیستم آنتن مرکزی4

7411100005های دربازکننصب سیستم5

7411100006های اتصال زمیننصب سیستم6

7411100007اننصب تابلوهای الکتریکی ساختم7

7411100008نصب و تعمیر کولرهای آبی8

7411100009ختماننگهداری تأسیسات الکتریکی سا9

وکارآفرینیشایستگی های غیر فنی •



مسیر توسعه حرفه ای برق 



تدوین استاندارد شایستگی •

تدوین استاندارد ارزشیابی•

تدوین راهنمای مربی•

تولید منابع آموزشی •

طراحی سوال و پروژه•

آزمونگرانتعیین صالحیت حرفه ای آزمونگران و ایجاد بانک اطالعات •

ارایه دهندگان آموزش بر اساس/آموزشگاه های آزاد/اعتبار سنجی فضاها، کارگاه ها، مربی و مراکز•
حرفه

ایجاد الگوی صالحیت حرفه ای، مسیر ارتقای حرفه ای و رتبه بندی مربیان •

بر اساس معیار عملکردتغییر الگوی سنجش شایستگی کارآموزان •

تغییر الگوی سنجش آموخته های قبلی متقاضیان بر اساس معیار عملکرد•

تغییر گواهینامه های مهارت و صالحیت حرفه ای•

تغییر الگوی طراحی و اجرای دوره های آموزشی مبتنی بر نیاز بازار کار منطقه ای و محلی•

جدید در سازماناستقرار مدل 



رایاجسازیبسترخصوصدرآموزشمعاونتبامکاتبهوجلساتبرگزاری-1
هاشهریهتغییروآموزش

ل،کستادی،مدیرانکلمدیرانبرایتوجیهیوبینارچهارتعدادبرگزاری-2
هااستانمراکزروسایوپژوهشکارشناسانواداراتروسایمعاونین،

رفهحسندرویکردباشایستگیاستانداردهایآموزشاجرایراهنمایتهیه-3
هااستانبهابالغوآموزشاجرایعواملومربیانویژه

خالصه اقدامات انجام شده در خصوص اجرای آموزش 
استانداردها با رویکرد جدید



با آرزوی سالمتی و تندرستی 


