
                                                    

١

        

      

                    

   :كد استاندارد               

    : كد شناسه 

    :عنوان رشته

  :تاريخ آزمون :                            شماره داوطلبي :                                   نام شركت كننده 

  

  

  

  

  

  
    

  

 
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  ارزشيابي مهارت سنجش و  اداره كل

  كارآموزان و نيروي كار

    

  

  

  

  

  2فرم 



                                                    

٢

  شغلي مهارت عملي رزشيابيا   

  

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

  ارزشيابي عمليفهرست محتوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  ندارد  دارد  فهرست محتوي  رديف

      )كليات (  عمليارزشيابي  توضيح مختصر در مورد   ١

      .... )آماده سازي تجهيزات ، فرم ارزيابي ، كارنامه و (  دستورات براي آزمونگر   ٢

٣   
گزارش كار و كليات محتواي  ����دستوالعمل اجرايي (  رات براي آزمون دهندهدستو

  )ارزشيابي 
    

      )مرحله به مرحله ( عملي  انجام آزمونو زمانبندي  مراحل   �

      )آزمون دهنده / آزمونگر ( فهرست تجهيزات و ابزار    �

      فهرست مواد مصرفي   �

      نقشه كار عملي   ٧

      عمليكار كارنامه ارزشيابي   ٨

  2فرم 



                                                    

٣

  شغلي مهارت عملي ارزشيابي    

  

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

  )مشخصات و ويژگي كلي نقشه كار( عمليارزشيابي توضيح مختصر در مورد 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                    

٤

  2-1فرم 

  مهارت شغلي عملي ارزشيابي   

  

  : عنـوان رشته 

  :نداردكد استا

  : كد شناسه 

  دستورات براي آزمونگر

  :كارهايي كه آزمونگر دراجراي آزمون بايد انجام دهد  

    . برگزار كننده آزمون ) آزمونگران ( هماهنگي با ساير عوامل  −

    .دريافت مجموعه اطالعات ارزشيابي عملي مهارت شغل از مسئولين مربوطه   −

    .مواد بر اساس فهرست پيوست ارزشيابي عملي تكميل و آماده سازي چيدمان تجهيزات و   −

تجهيزات و ابزار و مواد بر اساس .... ) در دسترس قرار دادن ابزار و تجهيزات و  ����عيب گذاري ( آماده سازي   −

    .دستورالعمل مربوطه 

    .ابزار و مواد و نرم افزارهاي جديد و مشابه به آزمون دهنده ها  ����ارائه آموزش در خصوص تجهيزات   −

    .مراحل آزمون به تعداد مورد نياز ) نمره ) بارم ( امتياز . دستورالعملها  ( ثير فرمهاي ارزشيابي تك −

    .هر مرحله به آزمون دهنده ها در هر مرحله) دستورالعمل ( تحويل فرمهاي ارزشيابي   −

    . كار براي فرمهاي زمان بندي و بارم بندي) فرآيند ( محصول ) پاياني ( ارزشيابي مرحله اي   −

    .تكميل كارنامه ارزشيابي عملي   −

    .با لباس كار مناسب در محل آزمون حضور يابد   −

    . با نظارت كامل در طي انجام كار نكات ايمني و حفاظتي كامال رعايت شود   −

    .در صورت بروز حادثه و سانحه ضمن قطع آزمون كمك رساني الزم را انجام دهد   −

    آزمون دهنده از ابتدا تا انتهاي ارشيابي عكس و ساير اسناد الزم ����كنترل مشخصات  −

−     

−     

−     

  :كارهايي كه آزمونگر دراجراي آزمون نبايد انجام دهد 

    .به هيچ سؤال آزمون شونده پاسخ داده نشود    −−−−   

    .از آزمون شونده سؤاالت شفاهي در مورد پروژه عملي يا خارج از موضوع پرسيده نشود  −

    . ه نشود از تلفن همراه در محل ارزشيابي استفاد −

    .برنامه زمان بندي تغيير داده نشود   −

    . خارج نشود ) كارگاه ( در طي برگزاري آزمون از محل برگزاري  −

در طي مدت برگزاري آزمون از هر عملي كه منجر به عدم كنترل كامل آزمون دهنده و مراحل انجام كار شود   −

    .خودداري ورزد 

−     

−      

−      

−      

−      

   

  

  



                                                    

٥

  2-2فرم 

  مهارت شغلي عملي ارزشيابي   

  

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

                                                                          )كارهايي كه آزمون دهنده براي اجراي نقشه كارعملي بايد انجام دهد (براي آزمون دهنده   الزم  دستورات

   

  :ه آزمون دهنده توصيه و ياد آوري شود موارد زير قبل از شروع كار ب

    رعايت كامل موارد ايمني و حفاظتي در حين آزمون عملي    −

    استفاده از لباس و كفش و ساير تجهيزات انفرادي ايمني مورد نياز  −

    توجه به دستورات آزمونگران در طي انجام ارزشيابي  −

    مطالعه كامل دستوالعمل هاي ويژه آزمون دهندگان  −

    ل ايمني در حين كار با ابزار و تجهيزات و استفاده اصولي از آنهارعايت اصو  −

    رعايت مراحل انجام كار بر اساس دستوالعمل هاي ارائه شده و يا مندرج در استاندارد  −

    رعايت محدود زمان تعيين شده مندرج در فرمها و دستوالعمل ها   −

    حاضر در ارزشيابي عملي در هر خصوصبا آزمونگران و ساير عوامل ) طرح سؤال شفاهي ( عدم گفتگو   −

    تحويل تلفن همراه از زمان آغاز ارزشيابي تا پايان آن  −

    دريافت دستورالعمل انجام كار عملي در هر مرحله  −

    مربوطه) آزمونگران ( تكميل فرمهاي گزارش كار و تحويل آن به آزمونگر   −

    نحوه اعالم پايان كار در هر مرحله و تحويل آن به آزمونگر مربوطه −

    كنترل مشخصات خود با مشخصات خود با مشخصات مندرج در مجموعه اطالعات و فرمهاي ارزشيابي −

    .سواالتي كه در حين اجرا نياز به مشاهده و بررسي آزمونگر دارد بايد به اطالع آزمونگر برسد −

−     

−     

−     

−     

−     

−     

−     

−   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                    

٦

    2-3فرم  

مهارت شغلي            عملي ارزشيابي   

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

  عملي  انجام آزمون و زمانبندي  مراحل

  

  /ساعت 

  روز

          

  

  

  روز اول

  

  

  

  

         

  دومروز 

  
        

  سومروز

  
     

  

  چهارمروز

  

     

    

  پنجمروز 

  
      

    



                                                    

٧

  3فرم 

  ليمهارت شغ عملي ارزشيابي   

  

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

  آزمونگر                         آزمون دهندهمورد نياز براي هر فهرست تجهيزات و ابزار                 

  مالحظات  تامين كننده  واحد  تعداد  مشخصات فني  ابزار/ نام تجهيزات  رديف

١            

٢             

٣            

�            

�            

�            

٧             

٨            

٩             

١٠             

١١             

١٢             

١٣             

١�             

١�             

١�             

١٧             

١٨             

١٩             

٢٠             

٢١             

٢٢             

٢٣             

٢�             

٢�             

٢�             

٢٧             

٢٨             



                                                    

٨

  4فرم

                                                  
  ارت شغليمه عملي ارزشيابي

  

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

: كد شناسه   

  براي هرآزمون دهنده  فهرست مواد مصرفي

  مالحظات  واحد  تعداد  مشخصات فني  نام مواد مصرفي  رديف

١         

٢         

٣         

�         

�          

�         

٧         

٨         

٩         

١٠               

١١               

١٢               

١٣               

١�               

١�              

١�               

١٧               

١٨           

١٩          

٢٠            

٢١            

٢٢            

٢٣            

٢�            

٢�            

٢�            

٢٧               

٢٨              

٢٩              

٣٠              

٣١               

٣٢               

٣٣               

٣�               

٣�               



                                                    

٩

  5فرم 

  مهارت شغلي عملي ارزشيابي   

  

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

  ) ارزشيابي عملي(نقشه كار عملي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نام ارزشيابي عملي 

  

  

  

  

  :ترسيم كننده نقشه 

  

  :مقياس نقشه 

  :تائيد كننده 

  

    



                                                    

١٠

  6فرم 

  مهارت شغلي عملي ارزشيابي   

    

  : عنـوان رشته 

   :كد استاندارد

  : كد شناسه 

  :تاريخ آزمون                              :            شماره داوطلبي                 :                 نام شركت كننده 

  عمليكارارزشيابي  ) بارم نمره (امتياز

  عملي كار كارنامه ارزشيابي

  رديف
  

  )توانايي ( شـــرح كـــار 

  

  بـــارم

  برمبناي صد

  

  ميانگين  آزمونگــــر

  دوم  اول

          رعايت نكات ايمني   ١

          رفياستفاده درست ازابزار وموادمص   ٢

          دقت دركار   ٣

          سرعت دركار   �

�            

�             

٧             

٨             

٩            

١٠            

١١            

١٢           

١٣            

١�            

١�             

١�             

17            

18            

        100  جـــمع

                                                                               نام و نام خانوادگي و امضاء آزمونگردوم          نام و نام خانوادگي و امضاء آزمونگر اول

 نام و نام خانوادگي و امضاء ناظر          اجرانام و امضاء رئيس حوزه 


