
 شرح وظایف اداره سنجش و ارزشیابی مهارت 

م با دفتر ارزشیابی مهارت ستاد مرکزي بمنظور هماهنگی و اطالع از وارتباط مستمر و همکاري مدا *
آخرین برنامه ها ، سیاستها و دستورالعملهاي صادره در خصوص سنجش و ارزشیابی مهارت کار آموزان و 

  .مهارت جویان

انجام امور مربوط به برگزاري  ایجاد زمینه همکاري مناسب و فراهم نمودن تسهیالت الزم بمنظور *
  .حرفه اي  آزمونها و سنجش مهارت ،آزمونهاي ادواري،صنوف و جوار کارخانجات در مراکز آموزش فنی و

ق با ضوابط و کنترل و نظارت بر حسن اجراي آزمونها و سنجش مهارتهاي مراکز آموزشی بمنظور تطاب *
  مقررات جاري و رعایت استانداردها و جزوات آموزشی تدوین شده . 

و نگهداري از حفاظت ایجاد زمینه مناسب و فراهم نمودن تسهیالت الزم و منطبق بر رعایت اصول  *
  .سئواالت آزمون و فرم گواهینامه ها در جهت جلوگیري از بروز هر گونه فساد 

  .مهارت با رعایت اصول حفاظت و نگهداري و طبق ضوابط و مقررات ذیربطنامه هاي صدورگواهی *

همکاري و فراهم نمودن تسهیالت الزم و همه جانبه در خصوص اجراي آزمونهاي مختلف با  *
  .کارشناسان اعزامی از ستاد مرکزي بمنظور ارزشیابی و تعیین مهارت داوطلبان 

جراي قوانین ، ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي سازمان در بررسی و انجام امور مربوط به نظارت بر ا *
  .خصوص آزمونها و سنجش مهارتهاي مورد عمل 

انجام امور مربوط به اجراي برنامه هاي سنجش و ارزشیابی مهارت در سطح استان و نظارت بر اجراي  *
  .آموزش دیده در موسسات کار آموزي آزادآزمون از کارآموزان 

پیش بینی و بر آورد احتیاجات سنجش و ارزشیابی استانی بمنظور تهیه و تأمین بودجه و اعتبارات  *
  .الزم با هماهنگی سایر واحد هاي ذیربط و حسب نظر مدیر کل استان 

همکاري الزم با مدیریت ارزشیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ارائه آمار و اطالعات الزم حسب  *
  .کسب نظر از مقام مافوق مورد و پس از

  



آزمونهاي کتبی و  گزاريایجاد زمینه همکاري با ادارات آموزش و پرورش نواحی استان ، جهت بر  *
عملی در حد مقررات اداره کل و اداره سنجش و ارزشیابی مهارت ، تأیید لیستهاي مربوطه و صدور 

ي آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گواهینامه هایی که قبالً هزینه تشریفات آزمون آنها ، از سو
  شده باشد.

ایجاد زمینه مناسب هماهنگی با دفتر ارزشیابی مهارت جهت برگزاري فوري آزمونهاي کتبی و عملی  *
  .کارگاههاي واگذار شده به بخش خصوصی(از لحاظ دریافت سئواالت و پروژه از ستاد و اعزام ناظر ستاد ) 

گزاري آزمونهاي کتبی و عملی کارگران صنعت ساختمان بصورت مستمر ایجاد زمینه مناسب جهت بر *
  .و طبق ضوابط مربوطه 

ایجاد زمینه مناسب و فراهم آوردن تسهیالت جهت طراحی سئوال و پروژه طبق تعهدات سالیانه و  *
  .فصلی به دفتر ارزشیابی مهارت 

از سوي اداره سنجش جهت نظارت بر  صدور ابالغ جهت کلیه طراحان سئوال و پروژه و ناظران اعزامی *
  .آزمونهاي کتبی و عملی 

  .تهیه گزارشهاي الزم از فعالیتهاي و عملکرد جهت ارجاع به مقامات مافوق  *

   .مشابه و مرتبط که از طریق مقام مافوق ارجاع می شودانجام سایر امور  *

    

  

  

 استان زنجانمهارت وارزشیابی اداره سنجش                                    


