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                                                    زش خاص تیم تدوين استاندارد آمواعضاء 

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

1 
علیرضا طاهرپور 

 شلمانی
 دامپزشکی دکترای حرفه ای

ظارت، مدیر کل دفتر ن

 بهسازی و هدایت شغلی
 سال 23

 مشاوره و راهنمائی  شد کارشناسی ار زهرا امینی  2
مسئول گروه فناوری نرم و 

 فرهنگی 
 سال  18

3 
اس آزمون های کارشن مشاوره دکتری محبوبه چمی 

 شغلی-تناسب آموزشی

 سال 25

4 
رئیس گروه حوزه مشاوره و  مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مریم ابراهیمی

 شغلی-هدایت آموزشی

 سال 21

 

 

 

 

 

 فاطمه سادات حسیني تايپ و ويراستاري

 

 

 

سووآموزش فني و حرفه استاندارد متعلق به سازمان کلیه حقوق مادي و معنوي اين سوووء ا نووه  بوووده و هرگو تفاده اي کشور 

 مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

بر اساس توافق نامه همکاري وزارت آموزش و پرورش و شغلي  بکارگیري مشاوره و هدايت استاندارد آموزش خاص 

مهارت ( به  –جراي طرح آموزش هاي کوتاه مدت ويژه مدارس ) طرح ايران سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در ا

تدوين شده و به شرکت کنندگان در دوره گواهي حضور در دوره هاي آموزش  18/7/1396مورخ  24786/100شماره 

 خاص اعطاء مي گردد .

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خوش  خیاباننبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف : 

 استاندارد آموزش خاص

حیطی برای تبیین یک شایستگی یا مجموعه مجموعه ای از دانش، مهارت ، بهداشت و ایمنی، نگرش و توجهات زیست م 

 چند مهارت است.

 طول دوره آموزش : 

 . استاندارد آموزش خاصیک  ات مورد نیاز برای رسیدن بهحداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. كه از یک كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می هاییها و تواناییحداقل شایستگی

 اي مربيان : حيت حرفهصال

 رود.انتظار می ای كه از مربیان دوره آموزشیهای آموزشی و حرفهحداقل توانمندی

 شايستگي : 

 ها و شرایط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد. توانایی انجام كار در محیط

 دانش : 

نااییهای ذهنی الزای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه یاا توا ناد كاه می م برای رسیدن به یک شایستگی  توا

 ، تكنولوژی و زبان فنی باشد. (، زیست شناسی، شیمی، فیزیکریاضیشامل علوم پایه)

 مهارت : 

یاا ش باه مهارتحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی  ماوالب  ساتگی. مع جاا  ای لای ار هاای عم

 شود. می

 نگرش : 

شاامل مهارتمجموعه سات و  نای وای از رفتارهای عاطفی كه برای شایستگی در یک كار مورد نیاز ا یار ف خاق   هاای ي ا

 باشد.  ای میحرفه

 ايمني : 

 شود.یط كار میمواردی است كه عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مح

 توجهات زيست محيطي :

 د رعایت و عمل شود كه كمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مقحظاتی است كه در هر شغل بای
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 : آموزش خاص  استاندارد عنوان

 مشاوره و هدایت شغلی 

 :آموزش خاص  دارداستان شرح

 مشاغل بازارکار، آشنایی با شی بوده و شامل کارهایی از قبیلمشاوره و هدایت شغلی استانداردی در حوزه خدمات آموز

، ی اشتغال در منطقه و مزیتهای نسب ایی مشاغلآشنایی و بهره برداری از یافته های طرح مطالعاتی مبتنی بر شناس

استعدادیابی ، آزمون های آزمونهای ، مشاغل بازار کارآینده  کاریابی ها ، فرهنگ مشاغل، سایت های اینترنتی مشاغل،

 می باشد.و شرکت در این آزمون ها رغبت شغلی  شخصیت شناسی و

 : وروديهاي کارآموز ويژگي

 دوره متوسطه اول   حداقل میزان تحصیالت :

 سالمت کامل جسمی و ذهنی:  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد  : نیازهاي پیشمهارت

 آموزش :دوره  طول

 ساعت  20   طول دوره آموزش            :    

 ساعت   5      مان آموزش نظري       :  و ز

 ساعت 15    و زمان آموزش عملي       :   

 اي مربیان :ههاي حرفصالحیت

-و یا حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه مشاوره و هدایت آموزشی دارا بودن مدرک کارشناسی مشاوره و راهنمائی 

    شغلی

 

بتی * با توجه به سطح توانمندی کارآموز ظتارت مر حتت ن ستتی ت ان و طول دوره آموزشی، انجام تمام وظایف کاری بای

 رعایت شود. انجام شود و کلیه موارد ایمنی
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 آموزش خاص استاندارد

 برگه تحلیل آموزش 

 ساعت 5 زمان اسمي آموزش : دانش :

 مشاغل بازارکار  -

ستب آشنایی و بهره برداری از یافته های طرح مطالعاتی مبتنی بر شناسایی مشاغل - هتای ن شتتغال در و مزیت ی ا

 منطقه

 کاریابیها  -

 نهاآرد ه بندی مشاغل و کاربآشنایی با انواع طبق  ، فرهنگ مشاغل -

 ی مشاغل سایت های اینترنت -

  آینده مشاغل بازارکار -

     و تعیین هوش غالب بر اساس تست گاردنرآزمونهای استعدادیابی  -

       و آشنایی با انواع تیپ های شخصیتیآزمونهای شخصیت شناسی  -

 ساعت 15زمان اسمي آموزش:  مهارت :

 ازیغل مورد نشام یمهارت یازهاین یبررس -

 نیاز بازار کار  بررسی وضعیت کاری مشاغل مورد -

 بررسی آینده شغلی مشاغل مورد نیاز بازارکار  -

 کاریابی هابررسی  -

 مشاغل ینترنتیا یها تیاستفاده از سا -

 بکارگیری استفاده از فرهنگ مشاغل  -

 از طریق تست گاردنر انجام آزمون استعدادیابی  -

 صیلی آزمون های استعداد یابی تح انجام -

   MBTIیق تست انجام آزمون شخصیت از طر -

 بکارگیری عالیق و توانمندی ها با توجه به واقعیت های زمان جاری -

 :نگرش
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 رعایت اصول اخالق حرفه ای  -

 ضباط فردی و گروهی رعایت نظم و ان -

 دقت در انجام کار  -

 مسئولیت پذیری  -

 انجام کارگروهی  -

 فاده بهینه از تجهیزات و ابزار است -

 برقراری ارتباط موثر جهت هماهنگی با عوامل موثر در کار -

 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار -

 توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خانوادگی  -

 توجه به واقعیت های دنیای کار  -

 صرف جوئی در مصرف مواد اولیه  -

 صرفه جوئی در مصرف انرژی  -

 فت محیط کار پس از اتمام کار نظا -

 ترل کیفیت کار کن -

 ايمني و بهداشت:

 رعایت نکات مربوط به اگونومی صحیح  -

 رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی متناسب با نوع کار  -

 رعایت نکات ایمنی متناسب با نوع کار  -

 استفاده از وسایل حفاظت و ایمنی فردی متناسب با نوع کار  -

 یمنی در استفاده از ابزار کاررعایت نکات ا -

 تفاده از ابزار کار ایمن و مناسب اس -

 توجهات زیست محیطی 

 دفع صحیح ضایعات حاصل از کار  -

 مدیریت صحیح منابع انرژی  -

 مدیریت صحیح منابع آب  -

 جمع آوری مواد قابل بازیافت و استفاده از آن در چرخه بازیافت  -

 دار حفظ محیط زیست در جهت توسعه پای -
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 ، ابزار و مواد مصرفي یزاتبرگه استاندارد تجه -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

  بسته  A4 1 کاغذ 1

 از هر کدام  عدد  1 وایت برد سه رنگ  ماژیک  2

  عدد 1 برای سخنرانی  تریبون  3

  عدد 1 فومی  تخته پاک کن  4

  دستگاه  ا با متعلقات  Corir رایانه  5

 برای مربی  دستگاه DP,2000Lumens 1 دیتا پروژکتور  6

 به ازای هر کارگاه   SC,16*204 پرده اسالید  7

 هر کارگاه یبه ازا عدد 1 استاندارد  مربی  صندلیو میز  8

 هر کارگاه یبه ازا عدد 15 استاندارد  میز و صندلی کارآموز 9

 هر کارگاه یبه ازا ددع 1 استاندارد  تخته وایت برد  10

 هر کارگاه یبه ازا عدد 1 استاندارد سازمان آتش نشانی  تش نشانی کپسول آ 11

 هر کارگاه یبه ازا عدد 1 استاندارد  تهویه مطبوع 12

 هر کارگاه یبه ازا عدد 1 استاندارد  آبسرد کن  13

 

 

 

 

 

 

 توجه : 

 گرفته شود .  نفر در نظر 15تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت  -

 نفر محاسبه شود . 15نفر و یک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء یک  -

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 


