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 مقدمه:
 

ارزشیابی آموزشی فرایندی مستمر است كه از ابتدای شكل گیری روند نیازسنجی و طراحی یك دوره آموزشی 

ی پایان می بخشد و میزان اثربخشی دوره آغاز شده و در طول دوره همواره ادامه یافته و نهایتا به یك دوره آموزش

 یابی از اهمیتشهای آموزشی وجود یك نظام ارزریزی نظامبرنامه درنماید. و لزوم تداوم و یا تغییر آن را معین می

رای ریزی بآن نظام و برنامه اثربخشیبرخوردار است، زیرا رشد و تكامل یك نظام آموزشی مستلزم اطالع از  یخاص

ی ینه را برای نظام آموزشییابی نقش یك آشارزتوان گفت می. استآموزشی  اهدافتحقق  در راستایمات بهبود اقدا

ش حوزه آموزتصمیم گیرندگان سیاست گذاران و  كه نقاط قوت و ضعف آموزش را نمایان نموده و به كندیم ایفا

زم را تصمیمات ال ،استفاده از آن با خود را بدست آورند و یهافعالیت كنونی تصویری از وضعیت كمك می كند تا

 ند.نمایاتخاذ  حداكثربرای نیل به بازدهی ای آتی هدرجهت بهبود و پیشرفت فعالیت

متصدیان الزم است كه  اهداف آموزشیتاكید شده است، برای تحقق  یابیشو ارز آزمونبر  دوره آموزشیدر این 

 است، های آماریاساسی،  فنون گردآوری اطالعات و روشمفاهیم ه ابزارهای الزم كه شامل اطالع از ب ارزیابی

ت و كافی اس مستلزم داشتن تخصصهمانند هر فرایند تخصصی دیگری  آموزشی یابیشارزاجرای  .باشندمجهز 

ارزیاب آموزشی نیازمند دانستن اصول صحیح اجرای این فرایند به منظور كاهش خطا و اجتناب از قضاوت نادرست 

مربیان و ) آموزشی یابیشارز، هدف از این دوره آموزشی این است كه همه متصدیان امر ینبنابرا می باشد.

ل در این فص .سهیم شوندخود های درسی بهبود برنامه و یابیشدر سطوح مختلف بتوانند در امر ارز كارشناسان(

ته ث ارزشیابی از آموخبا مفهوم اصطالحات مختلف در حوزه ارزشیابی آشنا خواهیم شد و سپس به تفصیل به مبح

 های فراگیران با تاكید بر آزمون مهارت پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 



   آزمونگری مهارت محور 

5 
 

 

 تعاریف و اصطالحات 
 

متقاضی تعیین صالحیت فنی و تخصصی در یك شغل را می گویند كه معموال  :3آزمون شونده)شرکت کننده(

مركز آموزش فنی و حرفه ای به  شامل كارآموزانی كه پس از طی دوره آموزشی براساس ضوابط و مقررات كه به

منظور سنجش مهارت به واحد ارزشیابی معرفی می شوند و یا به صورت داوطلبانه و با تاكید بر خود آموزی و یا 

 نیز در ارزشیابی شركت نماید. البته در این دستورالعمل منظور شركت در آزمون عملی می باشد. تجربه

ای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل است. به عبارت ی یادگیری برنقشهاستاندارد آموزش : 

امل ش دیگر فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد وظایف بدست آمده در فرآیند تجزیه وتحلیل شغل است و

 اصلی دانش،مهارت ونگرش خواهد بود . بخش هس

 شایستگی مهارت گفته می یا توانمندی یك به رسیدن برای جسم و ذهن بین هماهنگی به میزان  :7مهارت:

 شود.توانایی اكتسابی وتمرین شده برای انجام ماهرانه وظایف یا شغل است.

عبارت است از فرایندی كه تعیین می كند یك شخص یا یك شیء چه مقدار از یك ویژگی را : 3اندازه گیری

ه یك صفت یا ویژگی معین یك شخص به دارد. شیوه نسبت دادن یك عدد )كه معموال به آن نمره می گویند( ب

 ای كه آن عدد درجه ای از آن صفت یا ویژگی را كه آن شخص یا شیء از آن برخوردار است را نشان می دهد.گونه

ازمون  .های طراحی شده برای اندازه گیری عملكرد یك فرد مورد سنجش استیك مجموعه از شاخص: آزمون

 گیری نمونه ای از رفتار است. وسیله یا روشی نظامند برای اندازه

یك اصطالح كلی است وبه صورت فرایندی تعریف می شود كه برای گردآوری اطالعات مورد نیاز برای : 6سنجش

 تصمیم گیری درباره ی فرد آموزش دیده)كارآموز( ،برنامه درسی وسیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

ای جمع آوری ،تحلیل وتفسیر اطالعات جهت تعیین میزان تحقق شایستگی به یك فرایند نظامند بر ارزشیابی:

 ها در آزمون شونده گفته می شود.

فردی دارای صالحیت علمی ، فنی و تجربی است كه به منظور سنجش و ارزشیابی فرایند آزمون عملی  آزمونگر:

 متقاضیان جهت دریافت گواهینامه مهارت انتخاب می شود . 

ازمنابع موجود از قبیل تجهیزات  كه به صورت برنامه ریزی شده و منظم با استفاده فعالیت هایی مجموعه :پروژه

وغیره در یك محدوده زمانی معین  برای نیل به یك هدف  مشخص  انجام می پذیرد پروژه می  ومواد مصرفی ،

 گویند. 

                                                           
1 Assessment Candidate 
2 Skill 
3 Measurment 
4 Assessment 
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ام تمامی مراحل اجرای پروژه برای عبارتست از مجموع مدت زمان هایی كه طراح برای انج: زمان اجرای آزمون

 .آزمون شونده در نظر می گیرد

  ،طراح می گویند دده انجام می پروژه را بر اساس استانداردهای ارزشیابی طراحی به فردی كه كارطراح پروژه: 

ش به افراد متخصصی اطالق می شود كه اطالعات و محتوای پروژه ها را بر اساس استاندارد آموزممیز پروژه: 

 مورد بررسی و بازبینی قرار می دهند و در نهایت تایید یا رد می كنند.

 اقدامی برای مشخص شدن درجه اهمیت هر شایستگی یا توانایی است.بودجه بندی آزمون: 

 حقیقت خروجی اصلی شایستگی در استانداردهای آموزشی می باشد.درعنصر شایستگی: 

بول برای انجام یك كار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملكرد سطح قابل قعملکرد )استاندارد عملکرد(: 

نامند. كه شامل انجام كار با استفاده از تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای كاری ملی و بین المللی كار می

 باشد.می

رای رد عملكرد بهای تعیین شده مطابق عملكرد یا استانداشاخصعملکرد(:  اصلی هایمعیار  عملکرد )شاخص

 باشند.انجام مراحل كاری می

دست آمده است یا كه یك شایستگی بهآوری شواهد و قضاوت در مورد آنبه فرآیند جمعاستاندارد ارزشیابی: 

 .شودخیر، اطالق می

مدت زمانی است كه به منظور رفع خستگی ناشی از انجام فرایند ارزشیابی عملی برای آزمون زمان استراحت : 

هندگان  در نظر گرفته می شود ؛كه میباید طبق برنامه زمان بندی از كار دست كشیده و پس  اتمام زمان تعیین د

 شده  به ادامه ارزشیابی باز گردد.

 مفهوم استانداردهای آموزشی و ارزشیابی

مشخصات شایستگی ها و توانمندی   (JOB/OCCUPATION STANDARD)استاندارد شغل : 

برای عملكرد موثر در محیط كار را گویند و با توجه به اینكه حرفه مجموعه ای از مشاغل است های مورد نیاز 

كه در وظایف و كارهای اصلی شباهت زیادی با یكدیگر دارند، در بعضی موارد استاندارد حرفه نیز گفته می 

 شود.استانداردهای شغل/حرفه توسط صاحبان مشاغل تدوین می گردند. 

ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های نقشه(TRAINING STANDARD):  شاستاندارد آموز

موجود در استاندارد شغل/حرفه است كه شامل سه بخش اصلی دانش، مهارت و نگرش خواهد بود. 

 استانداردهای آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور بر اساس اسناد تجزیه وتحلیل شغل و درگروه

 ، توسط صاحبان مشاغل و متخصصین آموزشی تدوین می شوند.های برنامه ریزی درسی
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دست آمده است یا كه یك شایستگی بهآوری شواهد و قضاوت در مورد آن: به فرآیند جمعاستاندارد ارزشیابی

 شود.خیر، اطالق می

نامند. كار میسطح قابل قبول برای انجام یك كار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملكرد  استاندارد عملکرد؛

 .باشدكه شامل انجام كار با استفاده از تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای كاری ملی و بین المللی می

 مفهوم روایی:

 ارائه شواهد و استفاده مورد ارزیابی یعنی نوع می باشد. "با هدف سازگاری "مربوط به  روایی فیتعر رایج ترین

به عبارتی محتوای تهیه شده همان چیزی را كه .است شده منظور آن برای كه اشدب هدفی با متناسب باید شده

 مد نظر است ، تا چه اندازه مورد ارزشیابی قرار می دهد.

 مفهوم پایایی )قابلیت اطمینان(:

 دهدمی ستد به یكسانی نتایج  اندازه چه تا یكسان شرایط در گیری اندازه ابزار كه دارد كار و سر امر این با پایایی

 به كه معادل آزمون یك در نمرات از دیگری مجموعه و نمرات از مجموعه یك میان همبستگی دیگر عبارت به

 است. چقدر است آمده دست به آزمودنی گروه یك بر مستقل صورت

 مفهوم ارزشیابی:

 یك رسیدن انمیز ینتعی برای ایوسیله" را آن است پرداخته ارزشیابی تعریف به كه كسی نخستین عنوان تایلربه

 است ویژه و كلی اهداف تعیین دقیق ارزشیابی یك نیاز پیش كه بود معتقد وی داند،می "آن هایهدف به برنامه

  .باشد می خیر، یا اندیافته تحقق اهداف آیا كه موضوع این سنجش ارزشیابی، وظیفه و

 ردمو در قضاوت انجام یا و آموزش بهبود هدف با آموزش، فرایند در پایانی گام یك عنوان به را ارزشیابی ایزریل

 است رمستم فرایند یك ارزشیابی كه گفت توانمی روشنی به اما. كندمی تعریف آموزشی های برنامه اثربخشی

 وریهرهب تا گیرد انجام بایست می گرفته صورت های فعالیت صحت از اطمینان جهت فرایند یك طول تمام در كه

 چیزی بهای ای مقصود ارزش، تعیین برای منظم فرایند یك ارزشیابی معتقدند صاحبنظران از اریبسی. بیافتد اتفاق

 اهداف ققتح میزان سنجش برای ساده فرایند یك ارزشیابی كلی طور به. است گرفته قرار ارزشیابی مورد كه است

 .است شده تعیین

 آموزشی مفهوم ارزشیابی

 شامل و یادگیرنده رفتار از هایی جنبه درباره قضاوت فرایند معنای به باشد آموزش با ارتباط در چنانكه ارزشیابی

 آموزشی برنامه در شده تعیین اهداف به یادگیرنده شودمی مشخص آنها كمك به كه مهارتهاست از ایمجموعه
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 ندفرای ناپذیر جدایی جزء ارزشیابی شد اشاره نیز فصل شروع در كه همانطور. خیر یا است یافتهدست

. شد مطلع آموزشی نظام كارامدی میزان از توان می چگونه واقعی و صحیح ارزشیابی انجام بدون. است آموزشی

 منظور به آن تفسیر و اطالعات آوری جمع مداوم و مستمر فرایند» از عبارتست آموزشی ارزشیابی بنابراین

 برنامه حاصال و بهبود زمینه در تواند می گیری تصمیم این. «آتی آموزشی هایبرنامه مورد در صحیح گیریتصمیم

 نان،آ استعدادهای و هاشایستگی مسیر در فراگیران هدایت فراگیران، شده شناسایی نیازهای به پاسخ آموزشی،

 .دباش آموزشی نظام كارآمدی میزان كلی طور به و آنان استفاده مورد تدریس هایروش كارایی و مربیان عملكرد

 ارهایرفت بررسی با را هدف این تحقق میزان آموزشی ارزشیابی است، یادگیری آموزش هدف ینمهمتر كه آنجایی از

 وردیبازخ آموزشی و درسی ریزانبرنامه برای ارزشیابی از حاصل هایداده عبارتی به. دهدمی نشان فراگیران، نهایی

 موجود عفض و قوت نقاط شناسایی با و بسنجند را آموزش كنونی وضعیت توانندمی آن واسطه به كه كندمی فراهم

 .كنند اتخاذ ایهوشمندانه تصمیمات آموزشی هایبرنامه بهبود مورد در

 آزمونگر: 

برگزاری آزمون عملی بر اساس استاندارد   با رابطه در ای حرفه و فنی تجربی، علمی، صالحیت فرد دارای

 شوند: به دو دسته تقسیم می آزمونگران .شود می ارزشیابی است كه در چارچوب این دستورالعمل تعیین

 می باشدای سازمان آموزش فنی و حرفهكاركنان  : داخلیآزمونگرالف(

آموزشگاه های آزاد، استادكاران و متخصصان صنایع، صنوف،  و كاركنان مربیانبرون سازمانی:  آزمونگرب(  

 .می باشدنهادها  و هاسایر دستگاهو اتحادیه ها، تشكالت حرفه ای 

 : مفهوم سنجش

پرسشنامه،  آزمون، به توان می كه كرد استفاده اطالعات آوری جمع برای مختلف فنون میتوان از سنجش در

 درسی، شفاهی،تكلیف امتحان تحقیق، پروژه آزمایشگاهی، كار وارسی، فهرست بندی درجه مقیاس مصاحبه،

 صورت به تواندمی كرد.سنجش هم اشاره فمختل موقعیت در آموزان دانش رفتار و عملكرد مشاهده و مصاحبه

اینكه چه كسی در كارگروهی به صورت رهبر  مشاهده مانند غیررسمی صورت به هم و آنها اجرای مثل رسمی

 درخواهد آمد؛انجام گیرد.

 مفهوم اندازه گیری:

قم ت به صورت عدد یا ردر اندازه گیری، ویژگیها یا صفات اشیا و افراد تعیین می گرددو مقدار آن ویژگی ها یا صفا

 چه ئش یا شخص كننده آن است كه تعیین كه فرایندی از است عبارت گیری گزارش می شود. بنابراین، اندازه

 است. برخوردار ویژگی یك از مقدار
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یا صفتی كه اندازه گیری می شود به صورت  ویژگی گیری، اندازه در پیداست باال هایتعریف از چنانچه

 حسن میگویم است  الغرتر قدش و سن به نسبت حسن بگوییم اینكه جای به مثالً گردد می مشخص رقم یا عدد

 و دقیق  شیوه ای یا فرایند گیری دارد.اندازه وزن كیلوگرم 42 تنها ولی است متر سانتی 442 قد دارد سال 42

 .است.در اندازه گیری روش های نسبت دادن اعداد باید به طور روشن بیان شوند دار نظام

  مفهوم ارزیابی:

ت ، اجرا و قضاو یزیدر برنامه ر این پنج موردكنند.  یم پشتیبانی ی،ابیارز یاصول عمل ی ازدیمفهوم كل پنج

 . 2عمومیت و 2، اصالت 4تی، كفا2پایابی، 5روایی عبارتند از میمفاهاین شوند .  یاستفاده م

 آن منظور شده است  یباشد كه برا یسب با هدفمتنا دیمورد استفاده و شواهد ارائه شده با یابینوع ارز

 .(روایی)

  اعتمادی است كه می توانیم به نتایج یك آزمون كه از كاربدهای متوالی آن حاصل می شود می تواتنیم

 (پایایی) داشته باشیم

 ر بدر برا رندهیادگی یمهارتها ایبتواند در مورد دانش و   ابیباشد تا ارز یكاف دیشده با یابیشواهد ارز

 .(تیمشخص شده قضاوت كند )كفا یارهایمع

 اصالت( ندشده ا دیو توسط داوطلب تول هستند یكه شواهد واقع ستین یدیترد(. 

 یدر حوزه شغل ید كه داوطلب در مورد روش ها ، مهارت ها و دانش فعلند ثابت كننتوان یشواهد م 

 )عمومیت(. انتخاب شده به روز است

 : مفهوم آزمودن

 شودمی هاستفاد آزمون از افراد از گروهی یا فرد یك تربیتی یا روانی های ویژگی از یكی گیری اندازه برای كهوقتی 

 می صورت آزمودن وقت هر است گیری اندازه وسیله یك آزمون كه آنجا از گویند.می "آزمودن" فعالیت این به

 .نیست آزمودن الزاما گیری اندازه نوع ما هرا  شود می انجام گیری اندازه نوعی رودمی كار به آزمونی یعنی پذیرد

 است. گیری اندازه از خاصی نوع یك آزمودن زیرا دارد تریگسترده مفهوم گیریاندازه

 آزمون/سنجش: حوزه

 راحلم محل آن در بتوان نیاز مورد های ویژگی و امكانات به توجه با كه شودمی گفته محلی به ارزشیابی یحوزه

 كرد. مدیریت و اجرا را ایحرفه و فنی آموزش عملی و كتبی های آزمون

                                                           
5 Validity 
6 Reliability 
7 Sufficiency 
8 Authenticity 
9 Currency 
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 اصلی:  حوزه

 می مكان این است. مهارت آزمون اجرای جهت نیاز مورد ملزومات و اجرائی ستادی، عوامل استقرار برای مكانی

 .باشد ای حرفه و فنی آموزش مراكز یا كل ادارات در تواند

 

 فرعی: یحوزه

 وزشیآم نهادهای دیگر به متعلق تواندمی كه است آزمون اجرایی عوامل و وطلباندا استقرار برای مكانی فرعی حوزه

 یرد.بگ قرار ای حرفه و فنی آموزش سازمان اختیار در مهارت ارزشیابی جهت رایگان یا استیجاری صورت به و باشد

 آزمون: مخزن

 می زیر انواع شامل و است آزمون برگزاری محل به پاسخنامه و سوال های بسته ارسال و سازی آماده جهت مكانی

 شود:

 آزمون: سالن

به چند قسمت كه هر قسمت یك سالن نامیده می  مركز ارزشیابی ی حوزه رئیس تشخیص به بنا آزمونی هرحوزه

 شد. خواهد تقسیم شودشود می

 سنجش: کارگاه

 انشدگ قبول از آن در و ودهب آزمونی های حرفه از یك هر با متناسب امكانات دارای كه است مكانی سنجش كارگاه

 ونآزم شده اعالم زمانی تقویم و كشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان های دستورالعمل به توجه با كتبی مرحله

 است: زیر انواع دارای سنجش كارگاه شودمی گرفته عملی

 شهرستانها مراكز و كل ادارات در دولتی سنجش مراكز های كارگاه-

 خصوصی بخش سنجش های كارگاه-

 دارند. نظر مورد ی حرفه در را سازمان استانداردهای با متناسب امكانات كه صنوف و صنایع كارگاههای-

 اجرایی: عوامل

 تعیین وظایف برابر در و داشته همكاری ها آزمون برگزاری در كه شود می گفته افرادی به آزمون اجرایی عوامل

 .باشند پاسخگو شده
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 ت:مهار سنجش کارگاه مسئول

 رانآزمونگ به و آماده آزمون حرفه رشته برحسب و استاندارد با مطابق را سنجش نیاز مورد تجهیزات كه است فردی

 از است عبارت آن وظایف اهم و دارد نظارت نیز عملی آزمون اجرای بر آن بر عالوه و داده تحویل

 اجرای از قبل روز دو حداقل مركز بیارزشیا و سنجش واحد از مصرفی مواد و تجهیزات كاربرگ فهرست دریافت-

 عملی آزمون

 مصرفی مواد و تجهیزات نظر از كارگاه سازی آماده-

 نتیجه حصول تا پیگیری و مركز رئیس به تجهیزات كمبود و نواقص از گزارش ارائه-

 آزمون روز در آزمونگران به آن تحویل و كار نقشه مطابق مصرفی مواد سازی آماده-

 ارتمه سنجش واحد به آزمون حرفه با متناسب سنجش كارگاه نیاز مورد مصوبات امكانات اشتند مطابقت اعالم-

 آزمون اجرای از قبل روز یك حداقل

 مركز ارزشیابی كمیته رئیس به گزارش ارائه و آزمون مراحل زمانبندی اجرای بر نظارت-

 ریزی: برنامه و پشتیبانی انسانی نیروی

 استان، كل مدیر معاونین استان، ای حرفه و فنی آموزش مدیركل از عبارتند ریزی نامهبر و پشتیبانی انسانی نیروی

 استان. سنجش رئیس اداره و حراست مسئول

 تاناس كل مدیر است. استان ارزشیابی ستاد عهده به استان هر در اجرایی امور ریزیبرنامه و هماهنگی مسئولیت 

 نای بود ستاد( خواهد )عضو حراست مسئول و دبیرستاد( ) سازمان مسئوالن ستاد(  )عضو ( معاون ستاد )رئیس

 ار الزم تصمیم مورد هر در شود می اعالم مهارت ارزشیابی دفتر طرف از كه هایی برنامه و اصول به توجه با ستاد

 كرد. خواهند اتخاذ

 اصلی: حوزه رئیس

 ئولینمس پیشنهاد به كه )مركز( است شهرستان ارزشیابی كمیته رئیس با اصلی ی حوزه هر اجرایی مسئولیت

 صورت در) اعزامی ناظر هماهنگی با و استان كل مدیر نظر زیر حوزه را آن اجرایی امور مسئولیت مدیركل ابالغ

 دارد. عهدهبر را اجرایی عوامل به شده واگذار وظایف انجام حسن بر نظارت و كنترل وظیفه و داشت خواهد (ناظر اعزام

 سالن: سرپرست

 سرپرست عهده به آزمونی اوراق آوری جمع و پخش امر در تسهیل و سالن هر نظم و آزمون اجرای حسن مسئولیت

 كرد. خواهد اقدام مربوطه حوزه رئیس نظر با آمده پیش مسئله حل مورد در مذكور سرپرست است سالن
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 عکس: تطبیق مسئول

 روی از ار كنندگان شركت مشخصات و عكس ددار وظیفه سالن سرپرست به كمك بر عالوه عكس تطبیق مسئول 

 قتطبی پاسخنامه و جلسه به ورود كارت در درج داوطلبی شماره همچنین و آنان چهره با شناسنامه یا ملی كارت

 به ورود كارت زیر در كه است الزم .ضمناً دهد گزارش حوزه رئیس به كتباً مغایرت صورت در را نتیجه و دهد

 شود. ثبت داوطلب یامضا و انگشت اثر جلسه

 مراقب:

 رد مندرج ضوابط برابر شرایط واجد اشخاص یا ای حرفه و فنی آموزش در شاغل كاركنان بین از كه است فردی

 هر برای شهرستان ارزشیابی كمیته رئیس استان ارزشیابی و سنجش مسئول پیشنهاد با آزمونی های دستورالعمل

 نظر یرز مربوط وظایف شرح اساس بر و شده انتخاب مركز ارزشیابی تهكمی رئیس كل مدیر ابالغ با زمان از نوبت

 به رودو كارت شماره تطبیق و كامل مراقبت وظیفه كنندمی وظیفه انجام ارزشیابی اجرای حوزه رئیس مستقیم

 بود. خواهد مراقبان عهده به كنندگان شركت راهنمایی و نظم حفظ و هر داوطلب صندلی شماره با جلسه

 رابط:

 اجدو اشخاص و مراكز كارشناسان و كاركنان بین از شهرستان ارزشیابی كمیته رئیس ابالغ با كه است فردی

 رنظ فرم و آزمون سواالت دفترچه پاسخنامه گرفتن و دادن تحویل ای وظیفه حوزه هر در و شده تعیین شرایط

 دارند. عهده بر را كنندگان شركت خواهی

 نقص: رفع مسئول

 نقص رفع مسئول عهده به اعزامی ناظر هماهنگی با كنندگان شركت جلسه به ورود كارت احتمالی نقایص رفع كار

 است

 آزمون: ناظر

رئیس كمیته ارزشیابی مركز / مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای  سوی از رسمی ابالغ با كه است فردی آزمون ناةر

 و كاركنان بین و صالحیت حرفه ای از مهارت سنجش دفتر استان)رئیس كمیته ارزشیابی استان / مدیركل

 دارد. برعهده را آزمون اجرای حسن بر نظارت وظیفه و شودمی انتخاب كارشناسان

 مخزن: مسئول

 برعهده را آزمون سواالت های دفترچه و ها نامه پاسخ گرفتن تحویل و دادن تحویل شمارش و پخش كنترل كار

 دارند.
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 , یابیشانواع ارزسطوح و

 وعملی ینظر یآزمون ها
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 مقدمه:
 این در توجهی قابل و مهم چندان كار 4225 سال تا علمی بُعد از. نیست طوالنی چندان آموزشی ارزشیابی سابقه

 و یعموم های برنامه كارآمدی و بخشی اثر تعیین و فعالیت ها ارزشیابی به نیاز تدریج به. نداشت وجود زمینه

 آموزشی ارزشیابی میالدی 4242 دهه اواسط از. شد احساس آموزشی های برنامه موفقیت درباره داوری ضرورت

 این در. دگردی شگرفی تحوالت و تغییر دستخوش بعد به تاریخ این از و یافت رسمیت مستقل ای رشته عنوان به

 ورتن و وکك ویس، ولف، بای، بی تایلر، بلوم، ، بیم استافل. ال دانیل كرونباخ، چون اندیشمندانی تحول و تغییر

  .اند كرده فراوانی كمكهای و داشته بزرگی سهم ساندرز،

كه درادامه این دوره آموزشی به بررسی انواع ارزشیابی آموزشی  مطرح است مختلفی های دیدگاه ارزشیابی مورد در

 میشود.و مدل ارزشیابی با رویكرد آموزش های مهارتی پرداخته 

 موزشینواع ارزشیابی آا

 

جهت سنجش میزان دستیابی فراگیربه اهداف آموزشی دوره ، بایستی معیارهای عملكرد فراگیر با معیار های مورد 

انتظاری كه در جریان آموزش به آن پرداخته می شود )اهداف رفتاری( ، ارزشیابی شود كه به سه دسته تقسیم 

 می شوند:

 الف(  ارزشیابی مفاهیم  نظری

آزمون های مورد نیاز برای .ه با فعالیت های ذهنی و فكری آدمی سر و كار دارند مربوط می شود به جریان هایی ك

های كتبی  با آزمون . این اهدافآزمون های توانایی های شناختی هستند ،سنجش هدف های حوزه ی شناختی

ه ک و فهم، كاربرد، تجزیهستند .سطوح یادگیری در این حوزه عبارتند از: دانش، درمتداول به خوبی قابل سنجش 

 و تحلیل، تركیب و ارزشیابی

این مفاهیم نظری زمانی ظاهر می شود كه فراگیر با روبروشدن با موضوع پروژه، هریك از این مفاهیم را یك به 

یك در روند مراحل اجرای تكلیف تا رسیدن به هدف انجام می دهد.اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملكرد 

 آمده است. 4در این سطح از یادگیری، در جدول شماره  ضمائم مورد انتظار 

 ب(  ارزشیابی مهارت های عملی

هستند مربوط می   روانی بدنی و توام  هایفعالیت  نیازمند كه  اعمال ماهرانه ایو  حركات به  این حوزه،هداف ا

عاطفه نسبت به آن است. این  درک ، شناخت و  ، مستلزم  حركتی -  انجام یك فعالیت روانی مهارت و شود. 

.  فراگیر با انجام مراحل مختلف اجرای یك  های كتبی متداول به خوبی قابل سنجش نیستند با آزمون اهداف

پروژه در طول یك دوره آموزشی به سطحی از مهارت مورد نظر دست پیدا می كند كه با آزمون های عملكردی 

 رپوشه با رعایت استانداردهای مربوط از جمله این موارد می باشد. قابل سنجش هستند. به عنوان مثال تكمیل كا
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حركتی و زمینه های كاری در آموزش استاندارد  -سطوح  یادگیری در این حوزه با بهره گیری از اهداف حوزه روانی 

 مساله محور، به قرار ذیل می باشد:

 فرایند اجرای کار و تولید محصول  -3

و تجهیزات، استفاده صحیح از ابزار، چالش با موضوع پروژه و اجرای صحیح فرایند تولید ابزار  ،آماده سازی مواد

 پروژه.

 فعالیت غیرکالسی  -7

 تكمیل كارپوشه بر اساس برنامه ارائه شده و تنظیم گزارش نهایی بر اساس استانداردهای تعریف شده.

 دقت و صحت   -3

 رای دقیق مراحل تولید با توجه به استاندارد تعریف شده.اندازه گیری و اندازه گذاری صحیح و همچنین اج

 کنترل کیفیت  -6

بازرسی ، كنترل فرایند اجرای پروژه ، تولید محصول نهایی و مقایسه آن با شرایط مطلوب و همچنین كیفیت 

 بخشی و بهینه سازی فرایند اجرای پروژه و تولید محصول.

ضمائم   0رد انتظار  در این سطح از یادگیری، در جدول شماره اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملكرد مو

 آمده است.

 ج(ارزشیابی اخالق حرفه ای 

اخالق حرفه ای، شیوه های متداول رفتار در یك حرفه یا الزامات رفتاری در یك شغل می باشد. هر حرفه و شغلی 

بارت دیگر تعاریف متفاوتی از اخالق اخالق حرفه ای خاص خود را دارد كه با مشاغل دیگر متفاوت است. به ع

حرفه ای در حوزه های مختلف وجود دارد. با توجه به نقش مهارت های ارتباطی و رعایت اصول و موازین اخالق 

حرفه ای در  آموزش مهارتی، الزم است فرایندهای اخالق حرفه ای در ارزشیابی مورد نظر قرار گیرد.عناصر تشكیل 

 عبارتند از:دهنده ی اخالق حرفه ای 

 ایمنی و بهداشت، مدیریت زمان، رعایت انضباط، كارگروهی، ویژگی های شخصیتی، عالقه و انگیزه

ضمائم آمده  2اهداف ، نشانه های تحقق و سطوح عملكرد مورد انتظار در این سطح از یادگیری، در جدول شماره 

 است.

 ارزشیابی سطح چهار

 توسط ربا اولین كه اندشده بنا سطحی چهار آموزشی ارزشیابی الگوی اساس بر مشهور ارزشیابی های مدل بیشتر

 هایموقعیت از بسیاری برای عملی و ساده جامع، الگویی عنوان به الگو این.  شد مطرح  "پاتریك كِرک دونالد"

 كرک .دشو می شناخته حوزه این در معیاری عنوان به متخصصان از بسیاری وسیله به و بود شده توصیف آموزشی

 چهار در را ابیارزشی فرایند و كرده تعریف آموزشی برنامه یك اثربخشی تعیین فرایند عنوان به را ارزشیابی پاتریك

 .داند می مذكور سطح
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 سییطوح این كه گیرندمی بهره "پاتریك كرک"سییطح چهار از دوره ارزشیییابی جهت مربیان از بسیییاری

 :از عبارتند

  آموزش به یرانفراگ واكنش طرز: العمل عكس سطح

  .آورند می بدست آموزش از پس فراگیران كه هایی(شایستگی) نگرش و مهارت دانش،: یادگیری سطح

 كار محیط در ها شایستگی بستن بكار چگونگی: رفتار سطح

  .گذاردمی مربوطه سازمان و اجتماع بر فرد نگرش و مهارت دانش، در تغییر كه تاثیری: نتایج سطح

 

 

 

 

. اشدب نتایج و رفتار، یادگیری، ، العملعكس یعنی، سطح چهار این تمام دربرگیرنده باید كامل بیارزشیا یك

 آموزش ویمش مطلع اینكه برای لیكن،. است العملعكس سطح در ارزیابی ارزشیابی، سطح ترینمتداول و ترینسریع

 یارزشیاب سطح چهار هر به است الزم ست،اگردیده اجتماعی نهایت در و سازمانی تغییرات به منتهی اندازه چه تا

 .كنیم توجه

 العملعكس: 4 سطح

 تكمیل با عموما كه كند می مشخص را وی رضایت میزان و آموزشی دوره به فرد احساس ،«العمل عكس» سطح

 لیلتح و زیهتج. شویم می جویا شده برگزار دوره كیفیت به نسبت را فراگیر نظر محرمانه و نام بدون پرسشنامه یك

 قتد با همچنین. نمایدمی كمك آن تداوم یا و دوره اجرای اصالح و بهبود به آن از حاصل نتایج و هاپرسشنامه این

 هب نسبت كنندگانشركت واكنش از هاآن با رو در رو و مستقیم مصاحبه یا دوره حین در فراگیران بدن زبان در

 نمود دقیقتری ریزیبرنامه آتی هایدوره برای و شد طلعم آنان عالقمندی و رضایتمندی میزان و آموزشی دوره

 .است یادگیری برای انگیزه ایجاد عامل دوره به مثبت واكنش كه چرا

 

 

 

: سطوح ارزشیابی کرک 8-1شکل

 پاتریک
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 از شده استخراج اطالعات تحلیل و تجزیه با توانیممی بنابراین است، مشقتی پر و دشوار فرآیند اغلب یادگیری

 ورتص در و شویم آموزشی برنامه احتمالی مشكالت و مسائل متوجه ،"العمل عكس/واكنش"ارزیابی هایپرسشنامه

 .یمكن تنظیم نو از را هاآن و كنیماندیشی باز آموزشی محتوای و مواد بكارگیری یا و آموزش ارائه شیوه در نیاز

   فراگیران واكنش ارزیابی زمان

 امكانات آموزش، فرایند) نیاز مورد اطالعات نوع به تهبس دوره، به نسبت فراگیران واكنش ارزیابی زمان عموما

. باشد می معایبی و مزایا دارای كدام هر كه باشد می دوره پایان در یا و دوره حین در( مربی عملكرد و آموزشی

 معایب اصالح امكان شود انجام آموزشی فصل یا بخش هر پایان در و دوره حین در اگر فراگیران واكنش ارزیابی

 پایان در ارزیابی های فرم تكمیل دیگر سوی از و سازد می فراهم مربیان و آموزشی مدیران برای را آموزشی دوره

   .باشد داشته پی در معتبرتری های پاسخ است ممكن دوره،

 فراگیران واكنش ارزیابی پرسشنامه طراحی در مهم های گام

 بگیرید(. نظر در را دوره هدافا)هستید چیزی چه یافتن دنبال به دقیقا كه كنید مشخص -4

 .كنند استخراج را نیازتان مورد اطالعات مستقیما كه كنید مكتوب و تهیه را سواالتی -0

 ه مربیبآموزش : نمونه پرسشنامه ارزشیابی واکنش فراگیران نسبت 8-2شکل 

 لطفا دور عددي كه  بيانگر ميزان موافقت شما با هر جمله مي باشد خط بكشيد.

 = كامال موافقم(5= موافقم؛ 4= نظري ندارم؛ 3= مخالفم؛ 2؛ = كامال مخالفم1)

 5     4      3      2      1. مربي كار خوبي كرد كه اهداف دوره را در ابتدا شرح داد.                                                           1

 5     4      3      2      1اده كرد.                                 . مربي در خالل توضيحاتش از وسايل كمك آموزشي به خوبي استف2

 5     4      3      2      1. مربي در عالقمند نمودن فراگيران به مباحث خوب عمل كرد.                                                       3

 5     4      3      2      1كرد.                                                              . مربي فراگيران را به مشاركت و پرسش  ترغيب مي 4

 5     4      3      2      1. مربي قبل از ورود به مبحث جديد از يادگيري مطالب قبلي توسط همه مطمئن مي شد.                   5

 5     4      3      2      1ب مهم را خالصه و جمع بندي مي كرد.                             . مربي قبل از ورود به مبحث جديد مطال6

               . به طور كلي شما اين مربي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟)يك مورد را تيك بزنيد(  7

 . ضعيف)اين مربي را به ديگران توصيه نمي كنم( 1----

 ديگري نباشد اين مربي را به ديگران توصيه مي كنم( . متوسط)زماني كه مربي2----

 ش از ديگر مربيان توصيه مي كنم(  بي. خوب)اين مربي را 3----

 .عالي)اين مربي بهترين مربي بود كه تاكنون داشتم(4----
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 .نمایید مشخص آمده، بدست اطالعات ارزیابی برای را مقیاسی -2

  .ددهن پاسخ آن به صادقانه و نگرانی بدون فراگیران تا نمایید تهیه نام بی صورت به را ها فرم -4

 ناختهش نام بدون حتی است ممكن كند احساس فرد كه...( و جنسیت و سن) نكنید پرسش افراد هایویژگی از -5

 .شود

 بتوانند دبدهی هاآن به را فرصت این و بگیرید نظر در فراگیران تكمیلی نظرات برای خالی فضای فرم انتهای در -2

 .ردازندبپ نیز است، نشده ایاشاره فرم در كه مواردی به

 .آورید تبدس را اطالعات تریندقیق بتوانید تا كنید گیریتصمیم پرسشنامه ارائه برای زمان بهترین مورد در -4

 فردی تاس بهتر نمایید، ارائه را پرسشنامه دوره، پایان در بالفاصله یا دوره حین در دادید ترجیح كه صورتی در -2

  .دهد انجام را كار این مربی خود از غیر

 یادگیری: 0 سطح

 غییرت و مهارت دانش، فراگیری میزان و گردد می محسوب ارزشیابی فرایند قلب ،«یادگیری» سطح در ارزشیابی

 یابیارزش سطح این در اند؟گرفته یاد چیزی فراگیران آیا اینكه. كندمی معین را آموزشی دوره طی در فرد نگرش

 وردم نگرش و مهارت دانش، با فراگیر شخصی نگرش و هارتم دانش، بین تفاوت كلی طور به. گرددمی مشخص

 معموالً. بیافتد اتفاق آموزشی دوره طی در بایست می كه است یادگیری همان قبول قابل شغلی عملكرد برای نیاز

 یافزای دانش آموزشی دوره هدف اگر سنجید، یادگیری اهداف شدن برآورده میزان تعیین با توانمی را یادگیری

 هدف، اگر اما. دهندمی انجام مدرسه در معلمان كه كاری مانند. سنجید كتبی آزمون با را آن توان می باشد،

 دف،ه اگر: نمونه برای. است مناسب ایگزینه دوره از پس عملی آزمون باشد، افزایی مهارت یا مهارت یك یادگیری

 الگوی اساس بر لباس دوخت و برش» یا «CNCتراش دستگاه از استفاده با قطعه یك تراش» مهارت یادگیری

 هتهی. سنجید بازاركار مشابه و واقعی های موقعیت از سری یك در توانمی را فراگیران مهارت باشد، «شده ارائه

 ردف رفتار خالل در باید را نگرش تغییر بلكه است مهارت و دانش از دشوارتر نگرش تغییر سنجش برای آزمون

  .نمود مشاهده

 در و دوره اجرای از پس و قبل آزمون، پس و آزمون پیش اجرای فراگیران یادگیری میزان دقیق یارزیاب برای

 كه مفاهیمی از پرسش یكسری آزمون پیش اجرای برای. دارد ضرورت كنترل، گروه با نتایج مقایسه امكان صورت

 پس. شود می داده فراگیران به آموزش شروع از قبل و نموده تهیه شود داده آموزش است قرار آموزشی دوره در

 برای ایحرفه و فنی هایآموزش در عملی و كتبی صورت به عموما كه باشد می دوره پایان آزمون همان نیز آزمون

  .شود می اجرا یادگیری سطح در مهارت و دانش ارزشیابی
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  رفتار: 2 سطح

 رد است، فراگیر توسط جدید شدان كسب و كار انجام مراحل یادگیری كننده منعكس تنها كتبی آزمون یك

 است عمل رد فراگیر توسط شده فراگرفته دانش درست بكاربستن و مهارت انجام مستلزم رفتاری ارزشیابی حالیكه

 دادن رقرا با تنها كه كردن شنا مهارت یادگیری سنجش مانند باشد، نمی سنجش قابل كتبی ارزشیابی با كه

 .مودن حاصل اطمینان وی رفتار تغییر و یادگیری از توان می آب در وی ردعملك مشاهده و واقعی شرایط در فراگیر

 زشیآمو دوره در شركت از پس فراگیران رفتار در كه است تغییراتی میزان بررسی ،«رفتار» سطح در ارزشیابی

 ندنیازم طحس این در ارزشیابی. ساخت روشن كار واقعی محیط در ارزیابی ادامه با توانمی را آن و استشده حاصل

 آن رب عالوه و دهد نشان عمل در و ساخته نهادینه را خویش هایآموخته بتواند فرد تا است بیشتری زمانی فرصت

 بهترین. شود حاصل اطمینان فراگیران رفتار در دائمی تغییرات ایجاد از تا است تكرار نیازمند ارزیابی از سطح این

 .باشدمی زمان طی در فرد عملكرد مشاهده رفتار تغییر میزان سنجش برای راه

 نتایج: 4سطح

 اهداف هب دستیابی میزان سنجش. است ارزشیابی بخش دشوارترین و باالترین ،«نتایج» سطح در تغییر بررسی

 موزشی،آ دوره یك از پس فراگیران رفتار و انگیزه و نگرش تغییر بررسی طریق از آموزشی دوره برای شده تعیین

 شك بدون. باشدمی آموزش اثربخشی میزان نمایانگر سازمانی و شغلی وظایف انجام و جتماعا به ورود خالل در

 افزایش یا شاغل، افراد ایحرفه ارتقاء بازاركار، به ورود برای فراگیر سازی آماده ایحرفه آموزشی دوره یك از هدف

 خرینآ اساس این بر. است آن التمشك رفع و سازمان وضعیت بهبود كلی طور به و انسانی نیروی وریبهره سطح

. ستا سازمان وری بهره سطح در دوره از پس شده ایجاد تغییر ارزیابی آموزشی، دوره یك اثربخشی ارزیابی سطح

 .باشد می آموزشی دوره یك سازمانی و اجتماعی تاثیر بررسی همان نتایج سطح ارزیابی عبارتی به

 عمل موفق شود می واگذار وی به كه سازمانی وظایف در بتواند ازهاند چه تا آموزشی دوره از پس فراگیر اینكه

 فتگ توانمی روشنی به. گیردمی قرار ارزیابی مورد نتایج سطح در كند، می كمك اجتماعی پیشرفت به و كند

. اشدبمی یارزشیاب تا ریزیبرنامه و نیازسنجی مرحله از آموزشی فرایند موفقیت كننده تعیین نتایج سطح ارزیابی

 فیدم آموزشی برنامه باشد، مثبت سازمان سطح در یا بازاركار در آموزشی دوره از پس فراگیران عملكرد نتایج اگر

 ها سازمان مهارتی نیازهای رفع ای،حرفه هایآموزش هدف مهمترین كه شد گفته نیازسنجی بحث در. است بوده

 .دارد زیادی اهمیت سازمانی نتایج ارزیابی رو این از باشد، می بازاركار و

 :هستیم هاپرسش این پاسخ یافتن دنبال به مرحله این در
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 است؟ هیافت افزایش خدمات یا محصول كیفیت آیا است؟ یافته كاهش سازمان از مخاطبان شكایت میزان آیا

 و یراندم كاری رابطه آیا است؟ یافته افزایش كاركنان شغلی رضایت آیا است؟ شده ترمثبت كاركنان نگرش آیا

 ها، مانساز وضعیت بایستمی آموزش با آن رابطه و هاپرسش این پاسخ یافتن برای است؟ یافته بهبود كاركنان

 .گردد مقایسه هاهزینه كاهش و كیفیت وری، بهره میزان زمینه در آموزشی دوره برگزاری از بعد و قبل

ی نظری آزمون هازشیابی در سطح یادگیری و رفتار با توجه به سطوح ارزشیابی آموزشی پاتریك یكی از ابزارهای ار

 و عملی میباشد كه الزم است دراین خصوص محتوایی درادامه ارائه گردد.

 انواع آزمون های نظری

همانطور كه پیشتر اشاره شد، خروجی یك فرایند آموزشی، یادگیری فراگیران در سه مقوله دانش، مهارت و نگرش 

 ون های نظری و نكات مهم هركدام از آن به لحاظ طراحی آزمون ها بررسی می گردد.  می باشد. درادامه انواع آزم

 آزمون کتبی

های كتبی )كیاغذ و برای سنجش میزان یادگیری فراگییران در حیوزه دانش)حیطه شناختیی( عمومیا از آزمیون

 های كتبی به دو دسته تقسیم می شوند: گردد. آزمونقلمی( استفاده می

 های عینیآزمون -0ای ذهنی               هآزمون -4

 آزمون های ذهنی

دهند و شوندگان قرار میها را در اختیار آزمونهایی هستند كه تنها پرسشهای ذهنی آن دسته از آزمونآزمون

صل مفها را پردازش كرده و در برگه پاسخ نامه به صورت بایست با استفاده از آنچه در ذهن دارند پاسخ آنآنان می

 ها به دو دسته تقسیم می شوند:و یا مختصر بنویسند. بر اساس حجم پاسخ مورد نظر آزمونگر، این آزمون

 های پاسخ انشاییآزمون 

 های كوتاه پاسخآزمون 

 های پاسخ انشاییآزمون

نام  این نوع آزمون برای سنجش محفوظات ذهنی فراگیر در طی دوره آموزشی استفاده می شود و همانطور كه از

آن پیداست فراگیر می بایست بر اساس دانش كسب شده در طی دوره و با اتكا به مهارت های نوشتاری خویش 

 ها را بر روی كاغذ شرح دهد.پاسخ پرسش

 
 .نمونه یك پرسش گسترده پاسخ           چهار سطح ارزشیابی كرک پاتریك را بطور كامل شرح دهید 

 یك پرسش محدود پاسخ             حیطه های یادگیری را در حد یك پاراگراف توضیح دهید. نمونه 
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 های كوتاه پاسخآزمون

های آموزشی سطح پایین باشند كه اغلب برای سنجش هدفهای مختصر میای از پرسشها مجموعهاین آزمون

های كوتاه پاسخ به سه دسته استفهامی/ پرسشی، كامل كردنی و تشخیصی یا تداعی شوند. آزمونتفاده میاس

 شوند.تقسیم می

گردد كه آزمون شونده پاسخ كوتاهی به آن های استفهامی طرح میآزمون كوتاه پاسخ پرسشی، به صورت جمله

های ناقص نوشته می شوند كه در آن ه صورت جملهها بكردنی، پرسشهای كوتاه پاسخ كاملدهد. در آزمونمی

یك جای خالی وجود دارد و آزمون شونده می بایست جای خالی را با كلمه، عدد یا عالمت صحیحی پر كند. در 

رای شونده برود و آزمونهای كوتاه پاسخ تشخیصی یا تداعی سطح ارزشیابی در حیطه شناختی باالتر میآزمون

 یست فرمول یا مفهومی را تداعی نموده و با تجزیه و تحلیل آن پاسخ دهد. پاسخ به پرسش می با

های كوتاه پاسخ به آسانی اجرا می شوند و امكان تقلب و حدس زدن پاسخ ها، كم است اما از آنجایی كه آزمون

اده استف های سطح باالی یادگیریها برای سنجش هدفتوان از آنها كامال مختصر هستند نمیپاسخ این پرسش

ها این است كه فراگیران را به سمت حفظ اطالعات سطحی و كم اهمیت نمود و یكی از مهمترین معایب این آزمون

 سوق می دهد. 

  

 

 

 

 

 آزمون های عینی

رد گیها نیز در اختیار آزمون شوندگان قرار میها، پاسخبر پرسشهایی هستند كه عالوههای عینی آزموناما آزمون

گیری نموده و آن را انتخاب و یا اعمال كنند و نیازی به نوشتن بایست در مورد پاسخ صحیح تصمیمیو آنها م

 های عینی نیز به سه دسته تقسیم می شوند:پاسخ توسط فراگیر نیست. آزمون

 ایهای چند گزینهآزمون 

 غلط -های صحیحآزمون 

 های جور كردنیآزمون 

 نمیونه ییك پرسیش كوتیاه پاسیخ استفهام 

 حركتی-كسب مهارت به كدام حیطه یادگیری بر می گردد؟ پاسخ: حیطه روان 

 نمونه یك پرسش كوتاه پاسخ كامل كردنی 

 در سطح ............... ارزشیابی كرک پاتریك قرار دارد. پاسخ: عكس العملارزیابی واكنش فراگیران به آموزش  

 نمیونه ییك پرسیش كوتیاه پاسیخ تداعیی 

 بكارگیری مواد آموزشی در كدامیك از مراحل فرآیند آموزش قرار دارد. پاسخ: مرحله اجرای آموزش 

 آموزش را تداعی می كند و سپس به پاسخ می رسد(.  گانه فرآیند 5)در پرسش كوتاه پاسخ تداعی،  فراگیر ابتدا مراحل 
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 ایهای چند گزینهآزمون

های بسته پاسخ بمنظور ارزشیابی یادگیری در حیطه شناختی هستند. در این كاربردترین نوع آزمونبهترین و پر

ها هر پرسش از یك بدنه اصلی و یك گزینه درست و چندین گزینه نادرست تشكیل شده است و فراگیر آزمون

 ید. باید پس از خواندن پرسش یا جمله ناتمام )بدنه اصلی(، گزینه صحیح را انتخاب نما

 غلط -های صحیحآزمون

خواهند ها میشود و از آنباشند كه در آن تعدادی جمله به فراگیران داده میهای عینی میترین نوع آزمونساده

 كه صحیح یا غلط بودن هر كدام را مشخص كنند. 

 

 

 های جوركردنیآزمون

م ها و ستون دوستون اول شامل پرسشیكی دیگر از انواع آزمون عینی است كه از دو ستون تشكیل شده است، 

بایست پاسخ مربوط به هر باشد و آزمون شونده میانحرافی می دربرگیرنده پاسخ ها و احتماالً چند مورد اضافی

 هایشان را با هم جور كند. ها و پاسخپرسش را پیدا كرده و به عبارتی پرسش

 

 

 

 

 

 

 های كتبیبارم بندی آزمون

یا همان دادن ارزش به هر پرسش آزمون عملیاتی است كه در هنگام طراحی آزمون و تدوین ها بارم بندی پرسش

ها می بایست مد نظرقرار گیرد و فراگیر با آگاهی از ارزش هر پرسش در نمره نهایی به پرسش ها پاسخ پرسش

 های كتبی به دو روش انجام می شود:دهد. بارم بندی آزمون

 بارم بندی نسبی -0    بارم بندی یكنواخت       -4

 غلط )راهنما: عبارت زیر را از نظر صحیح یا غلط مشخص كنید. -نمیونه ییك پرسیش صحیح 

  در طراحی آزمون چندگزینه ای هر پرسش باید یك هدف آموزشی را بسنجد.  پاسخ: صحیح                                                      

 

 های یادگیری )ستون راهنما: مشخص كنید هر یك از كلمات كلیدی )ستون سمت راست( مربوط به كدامیك از حیطه -نمونه یك پرسش جوركردنی

 سمت چپ( می باشد؟

یادگیری حیطه کلمه کلیدی  

( دانش4 حركتی -الف(حیطه روان   

( مهارت0  ب(حیطه عاطفی 

( نگرش2  ج( حیطه شناختی 

(ب2(الف    0  ( ج 4پاسخ:   
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در بارم بندی یكنواخت همه پرسش ها دارای ارزش یكسان هستند در حالیكه در بارم بندی نسبی بر اساس 

میزان دشواری هر پرسش یا میزان اهمیت محتوای مورد ارزیابی در اهداف آموزشی، ارزش پرسش ها متفاوت در 

های بارم بندی نسبی تاثیرگذار است. روش بارم بندی در آزموننظر گرفته می شود. نظر آزمونگر و طراح آزمون در 

ها توسط های ذهنی اغلب نسبی می باشد. برای كاهش احتمال حدس زدن پاسخعینی یكنواخت و در آزمون

های شود. به عنوان نمونه در آزمونای، از روش اعمال نمره منفی استفاده میهای چند گزینهفراگیران در آزمون

ای با توجه به یكسان بودن بارم هر پرسش به ازاء هر سه پرسش غلط یك پاسخ صحیح كسر خواهد ینهچهارگز

شد. برای محاسبه نمره خام فراگیر با احتساب نمره منفی در یك آزمون چند گزینه ای از فرمول زیر استفاده می 

 گردد:

X=T-
F

n-4
 

تعداد گزینه های  nتعداد پاسخ های غلط و  Fصحیح، تعداد پاسخ های  Tنمره خام فراگیر،  Xدر این تساوی 

 پرسش می باشد. 

 عملی های آزمون

حركتی قرار دارند، از طریق -های آموزشی در حیطه روانهای عملی كه در طبقه بندی هدفارزشیابی مهارت

اقعی بازار كار برای هایی را مشابه موقعیت های واجرای آزمون عملی امكان پذیر است. در این راستا مربی موقعیت

دهنده مهارت او در آن زمینه است، بروز آورد تا فراگیران به صورت عملی رفتاری را كه نشانهر حرفه، فراهم می

ی حركت -های فراگیران در حیطه رواندهند تا بتوان میزان یادگیری آنها را ارزیابی نمود. اغلب ارزشیابی آموخته

فاهی امكان پذیر نیست، در این شیوه مشاهده مستقیم مربی یا متخصص ماهر های كتبی و یا شاز طریق آزمون

 نماید.در آن زمینه نقش مهمی را ایفاء می

های آزمون شونده را در حین انجام كاری همانند بازاركار منظور از مشاهده این است كه آزمونگر كلیه فعالیت

 ای كسب شده آزمون شونده در طی دوره بدست آورد. مشاهده نماید تا از این طریق اطالعاتی را از رفتاره

 :عمل نماید روشتواند به دو گر)یا مربی آزمونگر( میمشاهده

یك  ،چه مبنایی استوار است كه قضاوتش بر ه طور مفصل شرح دهدیات بپردازد و بیبدون آنكه به جز روش اول:

 ارائه دهد.  ن شوندهتصویر كلی از رفتارهای آزمو

را ثبت كند، از حركات بطور خالصه یادداشت بردارد تا پس از  شوندهآزمون یات رفتاریجز وقایع و روش دوم:

یا روش دوم عینیت بیشتری دارد و هر عمل  ها بپردازد.آنبه به تفسیر و ارزیابی و نمره دادن  ،پایان مشاهده
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ی فرآورده یا محصول مشخصی می بعضی از عملكردها داراگیرد.مورد ارزیابی قرار می ن شوندهآزموفعالیت 

باشد كه در ارزیابی عملی آن محصول مورد توجه است و شیوه انجام كار مورد تاكید نمی باشد اما برخی عملكردها 

نیز به محصول یا خروجی ملموسی نمی انجامد مانند نحوه كار با ابزارهای آزمایشگاهی، این عملكردها باید ضمن 

رده یك مهارت خاص چیزی است كه فراگیر تولید می كند و فرایند جریانی است انجام كار سنجش شوند. فرآو

دهد تا به فرآورده دست یابد. به عنوان نمونه مهارت دوخت یك شلوار شامل یك كه فراگیر مورد استفاده قرار می

حرفه ای هم  هایتوان گفت در اغلب آموزشباشد. به روشنی میفرایند )شیوه دوخت( و یك محصول )شلوار( می

 فرایند و هم فرآورده در طی آزمون عملی مورد سنجش و ارزشیابی قرار می گیرند.

 های عملی    نكات مهم در طراحی آزمون

 .از قبل مشخص گردد و آزمون های مشاهدههدف .4

بت ثوی مشاهده در شرایطی طبیعی و بدون آگاهی آزمون شونده انجام پذیرد تا آنچه كه از رفتار  كنید سعی .0

 .شونده به انجام حركات و رفتارهای مصنوعی نپردازدباشد و آزمون ت نزدیكواقعیبه  ،شودمی

 .شونده در دفعات مختلف صورت گیرد تا ارزیابی دقت بیشتری داشته باشدنآزمو عملكردمشاهده رفتار و  .2

 نید.از روش ها و فنون گوناگون مشاهده استفاده نموده و نتایج را جزء به جزء مكتوب ك .4

 مراحل اجرای آزمون عملی

توان معیار ارزیابی عملی در هدف های آموزشی را می. مشخص كردن اهداف آزمون و بازدهی عملكرد مورد نظر: 4

 با توجه به یك یا چند مورد زیر معین نمود:

 یقالف( بر اساس دقت عملكرد، مانند اندازه گیری یك قطعه با استفاده از یك ابزار اندازه گیری دق

 ب( بر اساس سرعت عملكرد، یعنی انجام یك فعالیت در حداقل زمان ممكن. مانند دوخت پیراهن در یك ساعت

 پ( بر اساس ترتیب درست مراحل، مانند تنظیم یك دستگاه با رعایت توالی مراحل الزم

 ت( بر اساس مهارت عملكرد، مانند اره كردن ماهرانه یك تكه چوب برای ساخت مجسمه

 ساس رعایت نكات ایمنی، مانند استفاده از عینك در جوشكاریث( بر ا

هایی را كه در آن، عملكرد مورد نظر را سنجش نمایید شرایط و موقعیت. تعیین شرایط و موقعیت اجرای آزمون: 0

ر وای انتخاب نمایید كه همه جوانب مكانی، تجهیزاتی، زمانی، انسانی، علمی و اقتصادی و ... در آن منظبه گونه

شده باشد. موارد ارزیابی و درجه اهمیت و سطح ارزیابی هر مورد را مشخص نمایید. به عنوان نمونه در ارزیابی 

عملی تعمیركار اتومبیل سواری درجه دو، نوع اتومبیل، مواردی از عیب یابی و تعمیر كه در این سطح مدنظر است 

 و میزان اهمیت هر یك در نمره نهایی، مشخص شود.
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هدف از آزمون، مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز، شرایط ین دستورالعمل و راهنمای آزمون: . تدو2

بكارگیری تجهیزات، عملكرد مورد انتظار و محدوده زمانی قابل قبول و روش نمره دهی و امتیاز بندی را به روشنی 

 د.در دستورالعمل آزمون مشخص كنید و آن را در اختیار آزمون شوندگان قرار دهی

  عملی های آزمون تهیه مراحل

كه تهیه و اجرای آنها وقت  قسمت این در كه است این آزمونها سایر با عملی آزمون های عمده های تفاوت از یكی

 پردازیم. می عملی آزمونهای دارد و نمره گذاری آنها دشوارتر است .در این قسمت به مراحل تهیه بیشتری الزم

 کنید: مشخص را کردعمل نظر مورد های بازده .3

 های هدف میان از سپس نمایید درج ترتیب به فهرست یك در و استخراج را استاندارد آموزشی های هدف ابتدا

 عنیی دارند نیاز عملكردی آزمونهای به كه برگزینید را آنهایی ایدكرده تهیه قبالً كه آموزش استاندارد آموزشی

 ردعملك مالک هم و هستند عملكرد شرایط دارای نیز و هستند یریگ اندازه قابل عملكرد برحسب كه هایی هدف

 رعایت و دقیقه 45 مدت طول در دقت میلیمتر یك تا مهارت با را چوب قطعه یك چوب و اره داشتن با دارند.مثال

 كنید. اره ایمنی مقررات و درست مراحل

 : از عبارتند عملكردی های مالک

 عملكرد دقت-

 عملكرد سرعت -

 عملكرد مهارت مراحل  درست یتوال- 

 ایمنی رعایت- 

 برگزینید: بینانه واقع را آزمون موقعیت .7

 دبیازمایی را سنجش مورد عملكرد آن در خواهید می كه را شرایطی و ها موقعیت كه است آن پیشنهاد این منظور

 د.نمایی منظور را غیره و لیانسانی ، عم اقتصادی مالحظات جمله از امر جوانب همه كه كنید انتخاب ای گونه به

 د:نمایی استفاده کند می مشخص را آزمون واقعیت روشنی به که هایی دستورالعمل و ها راهنمایی .از3

 و نظر مورد عملكرد آن در كه شود فراهم آزمون برای باید هایی دستورالعمل كه است آن پیشنهاد این از منظور

 گردند. مشخص شود ادهد نشان عملكرد است قرار آن در كه شرایطی
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 عملی آزمون اهداف

 شغل آن استاندارد در مندرج هایتوانایی چارچوب در شغل یك وظایف اجرای مهارت و توانایی میزان سنجش-

 ایمشاهده و مستقیم طور به آزمون داوطلب تكنیكی و رفتاری فعالیت نوع هر سنجش-

 آزمون شوندگان مهارت میزان و تعیین تشخیص-

 عملی زمونهایآ مصادیق

 اجرایی های شیوه و ها فرایند از استفاده در مهارت-

 محصول تولید در مهارت-

 شغل به ورودی های شایستگی و نتایج و فرآیندها سنجش از تلفیقی-

 بنابراین شود می واقع سنجش مورد دو این از تركیبی یا و محصول یا فرایند عملی های آزمون در كه آنجا از

 ولمحص تولید به منجر كه هایی عملكرد میكند مشخص را عملی آزمون فرآیند نوع سنجش وردم عملكرد ماهیت

 كی ساخت مثال عنوان به سنجش فرآیند اگر شوند واقع سنجش مورد فعالیت انجام حین در باید شوند نمی

 از یاریبس در شودنمی توجه چندان فرآیند به و بوده نظر مورد محصول سنجش باشد قطعه یك تولید یا صندلی

 الًمث شوند واقع سنجش مورد باید كه هستند نظر مد عملكرد های شاخص عنوان به دو هر محصول و فرایند موارد

(  محصول ) تعمیرشده سالم اتومبیل و فرایند( ) معیوب قطعه تشخیص فرایند اتومبیل یك تعمیر و عیب یابی در

 قبول اسامی شدن مشخص از پس كتبی آزمون اجرای اقبمتع عملی آزمون برگزاری كه آنجا از.باشد نظر مد

 ها استان ایحرفه و فنی آموزش آكل اداره سوی از ذیل اقدامات انجام لذا گیردمی صورت اخیر مرحله شدگان

 باشد.می ضروری

 عملی آزمون برگزاری زمانی بازه خصوص در الزم رسانی اطالع-

 عملی. آزمون برگزاری مقدمات تمهید-

 اعالم و  قطعی نتیجه اعالم از پس هفته دو حداكثر كتبی آزمون مرحله هر شدگان قبول از عملی آزمون اجرای-

 مرحله. این نتیجه

 باشند. می آزمون در شركت به مجاز كه قبل مراحل عملی های آزمون مردودین عملی آزمون اجرای-

 ز.مرك آزمون مسئول توسط آزمون گزاریبر از پس بالفاصله آزمونگران از عملی آزمون نتایج گرفتن تحویل-

 وقت. اسرع در ذیربط مسئولین تایید و كنترلی فرآیندهای انجام از پس سامانه به عملی نمره ورود-
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 مهارت سنجش آزمونگر های ویژگی

    سنجش مهارتو بعد از نی,حقبل یها تیانجام فعال
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  مقدمه:
مالک های مشخص  آزمون دهندگان توسط آزمونگر نسبت به عملكرددر  قضاوت را می توان به "یابیارز"واژه 

فردی است دارای صالحیت علمی ، فنی و تجربی در رابطه با  آزمونگر در این فرایند. اطالق نمود  شده در پروژه

 نتخابحرفه ی مورد آزمون كه به منظور سنجش و ارزشیابی شركت كنندگان ، جهت دریافت گواهینامه مهارت ا

 . است یابشیارز ندیفرآ اجرای صحیح  قیاز طر شركت كنندگان از یبانیپشت اصلی آزمونگر، تیمسئولمی شود .

 نحوه انتخاب افراد به عنوان آزمونگر

 انتخاب و بكارگیری  این افراد به دو صورت انجام می شود:

 الف( از بین كاركنان بخش های مختلف داخل ساز مان  

ها، بخش های مختلف خارج سازمان از قبیل : صاحبان مشاغل، اتحادیه ها و صنوف، دانشگاهب( از كاركنان  

 آموزش و پرورش و غیره

 ندیفرآدر  یمثل اثربخش ، در فرایند ارزشیابی نقش بسیار مهمی برعهده دارند .آگاه باشند دیبا آزمونگران نیبنابرا

بر اساس  ی مهارت خود از آزمونگرریادگمیزان یدر مورد  شركت كننده((فرد كی،  ندیفرا نیدر ا .تیفیك نیتضم

صورت نیاز در كدام شایستگی برای رفع كسری مهارت كه در  ندیبب د ،توان یو م ردیگ یبازخورد منتیجه ارزشیابی 

 . خود اقدام نماید

 درادامه برخی از ویژگی های آزمونگر خوب بررسی میگردد:

كامال بداند و در انجام ان دارای  تالش انجام آن است ، كه شد ، باید آنچه ر ا آزمونگر باید انسانی هدف دار با-4

 رگاه را بداندكااو باید احساس  كهمنظور این است  گاه توسعه دهد ،كارپشتكار باشد و احساس موفقیت را در 

 . نمایدآموخته های خود تشویق  وآنان را در بكارگیری صحیح كند آموزان تالشكاربه موفقیت  ونسبت

 گاهاركدر  كهآزمونگر باید خیلی بیشتر از آنچه  گاه آموزشی آشناباشد.كارآزمونگر باید با موضوع آزمون و  -0

آزمونگر باید با استانداردهای  . نمایدرا برگزار  تدریس شده است بداند تا بتواند آزمون اثر بخش وهدف مندی

 فی داشته باشد.كاآگاهی  ون عملیگاه و روش ها ی برگزاری آزمكار آموزشی ،تجهیزات

ت . واخذ آزمون نیازمند صبر سس مناسب نیكبرای هر  آزمونگر باید پر انرژی و مشتاق باشد . شغل آزمونگری-2

آموزان در كارحوصلگی در اخذ آزمون از  بی آزمونگر باید از آن برخوردار باشد . كهزیادی می باشد  و حوصله

 ارآموزان تاثیر گذار می باشد.كلكرد یفیت آزمون وامتیاز بندی عمك
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نفر آزمون شونده  42اینكه در هر آزمون عملی حداقل  .با توجه بهشدآزمونگر باید قادر به مدیریت آزمون با -4 

نترل كحضوردارند ، بنابراین آزمونگر باید بتواند در قالب یك مدیر،برنامه ریزی الزم را جهت شروع آزمون و نظارت و

 مون به منظور حفظ اثر بخشی آزمون انجام دهد.در حین آز را

 آزمونگر باید از توانایی فنی و تخصصی برخوردار باشد. -5

 آْزمونگر باید قادر به مدیریت زمان باشد. -2

 برقرار نماید. روانی خوبی در محیط آزمونجو  آزمونگر باید قادر باشد-4

 آزمونگر یهافعالیت 

می بسیار مه تیمسئول آزمونگران. آزمونو پس از  نیقبل ، ح -شود  یم میبه سه مرحله تقس آزمونگری

 . مشاركت موثر داشته باشند ، حلامر یك از در هر دیبادر كل فرایند ارزشیابی داشته و 

 است: ریشامل موارد ز تیمسئول نیا 

 قبل آزمون:

عداد افراد در هر شیفت هماهنگی با رئیس حوزه سنجش درخصوص برنامه ریزی اجرای آزمون های عملی ، ت ♦

 ، زمان و مكان و ... 

 ساعت قبل از شروع آزمون عملی  0شناسایی محل برگزاری آزمون و حضور در محل  ♦

 معرفی خود به رئیس حوزه سنجش یا مسؤول آزمون مركز  ♦

 شناسایی عوامل اجرایی آزمون  ♦

 شناسایی محل كارگاه سنجش ♦

 پروژه عملی سنجش و بررسی درخواست پروژه عملی از رئیس حوزه ♦

  بررسی وضعیت كارگاه سنجش ♦

 بررسی وضعیت تجهیزات و ابزارآالت و مواد مصرفی)سالم و كافی بودن( ♦

 حین آزمون:

 دهندگان (كنندگان ) آزمونوضعیت شركت بررسی ♦

 كنندگانارائه توضیحات الزم درخصوص آزمون عملی و پروژه به شركت ♦

 كنندگانعملكرد شركت هدهنظارت، تمركز و مشا ♦

دهی ریز در هر مرحله از آزمون دهندگان و ثبت عملكرد بصورت نمرهگیری صحیح و دقیق عملكرد آزموناندازه ♦

 عملی
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 هاتنظیم به موقع مستندات و صورتجلسات الزم در حین آزمون و تائید و امضاء آن ♦

 بعد آزمون:

 جمع بندی فرم ها و صورتجلسات ♦

 نهایی آزمون دییو تأز ثبت امتیا♦

 مستند سازی ♦

  : آزمونقبل از 

رئیس حوزه سنجش و مسؤول آزمون مركز می بایست بعد از تعیین عوامل اجرایی آزمون و قبل از برنامه ریزی 

آزمون عملی با آزمونگران تعیین شده ، ارتباط برقرار نموده و از نقطه نظرات ایشان در برنامه ریزی آزمون عملی ، 

 اد افراد در هر شیفت ، زمان اجرای آزمون عملی و ... استفاده نماید.تعد

آزمونگران می بایست در خصوص شرایط برگزاری آزمون عملی ، تعداد افراد در هر شیفت با توجه به فضا و امكانات 

گذار كارگاه سنجش ، زمان بندی اجرای آزمون عملی و سایر مواردی كه بر كیفیت اجرای آزمون عملی تاثیر

هستند ، به محض اطالع از صدور ابالغ آزمونگری ، نقطه نظرات خود را به نحو مقتضی ) از طریق تشكیل جلسه 

 هماهنگی قبل از اجرای آزمون عملی ( به رئیس حوزه سنجش و مسؤول آزمون مركز اعالم نمایند.

ساعت قبل از اجرای آزمون  0بایست آزمونگران بعد از برنامه ریزی آزمون عملی و تعیین روز آزمون عملی ، می 

 عملی در محل برگزاری آزمون حاضر شود.

اولین اقدام آزمونگران ، معرفی خود به رئیس حوزه سنجش و مسؤول آزمون مركز است ، شناسایی محل كارگاه 

 سیسنجش و عوامل اجرایی آزمون است ، درخواست پروژه عملی اقدام بعدی آزمونگر است كه می بایست به برر

موضوع پروژه ، تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی موردنیاز ، موارد حائز كسر نمره ) زمان اضافه و مواد مصرفی 

 اضافه ( ، معیارهای عملكرد ، موارد نمره دهی و ... طبق متن پروژه بپردازد.

گیری ع و تصمیمدر صورتیكه در پروژه ، اشكال و نقص یا موردی وجود داشت ، می بایست مراتب جهت اطال

مناسب به رئیس حوزه سنجش اعالم و صورتجلسه گردد تا قبل از اجرای آزمون در خصوص ادامه كار با پروژه 

جاری یا جایگزین نمودن پروژه جدید طبق نظر اعضای كمیته سنجش عملی ) رئیس حوزه سنجش ، مسؤول 

ی صورتجلسه شده و به امضاء اعضاء كمیته مذكور آزمون مركز ، آزمونگران و ناظرین ( اقدام گردد و تصمیم نهائ

 رسانده شود.

بعد از تائید پروژه ، آزمونگر می بایست طبق آن به بررسی وضعیت كارگاه سنجش و وضعیت تجهیزات ، ابزارآالت 

 دهندگان در هر نوبت آزمونی بپردازد.و مواد مصرفی با توجه به تعداد آزمون

 ارد ذیل می بایست كنترل شود :در بررسی وضعیت كارگاه سنجش مو

دهندگان به كارگاه سنجش و ها و راهنماهای مناسب در مركز جهت راهنمایی آزمونوجود اطالعیه -

 ها و یا دیر رسیدن ایشان به محل كارگاه سنجشجلوگیری از سردرگمی و سرگردانی آن

 ی آزمونینور مناسب با توجه به فضا و نوع حرفه -
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 ی آزمونیب با توجه به فصل و نوع حرفهرمایش / گرمایش مناسس -

 ی آزمونی تهویه مناسب با توجه به فضا و نوع حرفه -

بررسی وضعیت بهداشت محیطی و روحی و روانی ، آرامش و راحتی محل از لحاظ آلودگی صوتی، آلودگی  -

 محیطی هوا و...

 یی آزمونبا توجه به نوع حرفه داشتن امكانات آب ، برق تك فاز یا سه فاز ، گاز ، تلفن ، اینترنت و ... -

داشتن سرویس بهداشتی ، نمازخانه ، مكانی مناسب برای غذا خوردن و استراحت در نزدیكی كارگاه  -

 دهندگان و آزمونگرانسنجش برای آزمون

 بررسی وضعیت دسترسی آزمونگران به امكانات پذیرایی -

ی بین دهندگان ) بررسی فاصلهد آزموندهنده با توجه به تعدابررسی فضای مناسب به ازای هر آزمون -

 دهندگان (آزمون

 دهندگان در كارگاه سنجشبررسی چیدمان تجهیزات و میزهای آزمون -

دهندگان در طول برگزاری بررسی جانمایی مناسب میز آزمونگران و ناظرین جهت احاطه كامل به آزمون -

 آزمون عملی

های آزمونی ، الزم نیست رد فوق برای تعدادی از حرفهتوجه گردد وجود بعضی از امكانات مطروحه در موا

ها كوتاه است نیازی به محل استراحت ، غذا خوری و ... هایی كه مدت زمان آزمون آن، مثال در حرفه

 نیست.

در صورتی كه نقصی یا اشكالی در كارگاه سنجش وجود داشت ، الزم است آزمونگران موارد را صورتجلسه 

وزه سنجش ارائه دهند تا قبل از اجرای آزمون نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب و رفع نموده و به رئیس ح

 نقایص اقدام گردد.

 حاال به بررسی وضعیت تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی موجود در كارگاه می رسیم.

ت و آزمونگران می بایست طبق موضوع پروژه و محتوای آن ، نسبت به بررسی وضعیت تجهیزات ، ابزارآال

 مواد مصرفی بپردازند ، موارد ذیل در این بررسی موردنظر است :

ایع های اولیه ، منشانی ، جعبه كمكبررسی امكانات و تجهیزات ایمنی و بهداشتی از قبیل كپسول آتش -

ی كننده دست و سطوح ، وجود ماسك ، عینك ایمنی و دستكش و ... با توجه به نوع حرفهضدعفونی

 آزمونی 

تطبیق كیفیت و مشخصات تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی موجود در كارگاه با كیفیت و بررسی  -

 مشخصات تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی مندرج در پروژه

بررسی تناسب تعداد تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی موجود در كارگاه با تعداد تجهیزات ، ابزارآالت و  -

دهندگان در هر نوبت آزمونی طبق لیستی كه وژه به ازای هر نفر و تعداد آزمونمواد مصرفی مندرج در پر

 از طرف مركز ارائه شده
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دهندگان به تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی بررسی وضعیت دسترسی آسان و سریع آزمون -

 موردنیاز در طول اجرای آزمون عملی ) چیدمان مناسب ابزارآالت و مواد مصرفی (

 دهنده (ی آزمونی ویژهدهندگان ) نسخهویل یك نمونه پروژه به هریك از آزمونبررسی تح -

 

در صورتی كه نقصی یا اشكالی در تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی موجود در كارگاه سنجش ، وجود 

 داشت ، الزم است آزمونگران موارد را صورتجلسه نموده و به رئیس حوزه سنجش ارائه دهند تا قبل از

 اجرای آزمون نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب و رفع نقایص اقدام گردد.

 

ابی ارزشی یبا استانداردها محیط كارگاه سنجشحاصل كنند كه  نانیاطم دیبا 4 طبق چك لیست شماره آزمونگران

و   مانجا شركت كنندگان یابشیارز شروع قبل از دیبا یبررس نیا و شاخص های موجود در پروژه  مطابقت دارد .

 .تایید الزم از سوی آزمونگران صادر شود

در صورت مشاهده نقص یا عدم انطباق محیط كارگاه با شرایط موجود در پروژه های ابالغی نسبت به تهیه 

 اقدام نموده و موارد الزم ثبت و گزارش نماید. 4-4صورتجلسه شماره 
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 بررسی وضعیت قبل از ارزشیابی                                                      4چك لیست شماره 

 

 کـد استاندارد:                                                                     :   استاندارد عنــوان  

 ساعت بازدید:        تاریخ بازدید:                                                                         

 عنوان فعالیت ردیف
 وضعیت

 توضیحات
 خیر بلی

    لیست شرکت کنندگان دراختیار آزمونگر قرار گرفته است.    3

    شده است  آزمونگر پروژه )نقشه کار عملی( به تعداد آزمون دهندگان تحویل    7

    ر کارگاه سنجش وجود داردتجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز مطابق با پروژه د    3

    تجهیزات و ابزار آالت به تعدادآزمون دهندگان  وجود دارد    6

    مواد مصرفی مطابق با پروژه به آزمون شوندگان تحویل داده شد.    5

    شرایط کارگاه سنجش به خصوص به لحاظ )نکات ایمنی ( رعایت شده است .    4

2 
لحاظ سرمایش و گرمایش و روشنایی مناسب و ...  سایر شرایط کارگاه به   

 متناسب می با شد.
   

توضیحات تکمیلی :    

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................................... 

 نام و نام خانوادگی آزمونگر 

 امضاء
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 : آزمون نیح

دهندگان ارائه دهد كه از آن جمله ، مطالبی در مورد پروژه آزمونبرای شروع آزمون الزم است آزمونگر نكاتی را به 

 های مختلف پروژه به اطالع آزمونگران محترم رسانده می شود :است ، لذا موارد ذیل جهت آشنایی با بخش

 هر. اجرا می شود  محصول و فرایندی ی پروژه با توجه به اهداف و محتوای پروژه ها به یكی از دو شیوهابشیارز

توسط طراحان پروژه مشخص می شود. آزمونگر بر اساس نوع پروژه ، نسبت به روند ، فوق  یروش ها یك از

ماید. معیار عملكردهای موجود ارزشیابی از طریق مشاهده مطابق معیار عملكرد موجود در فرم ارزشیابی اقدام می ن

ند نسبت به بررسی دقیق و صحیح عملكرد جدول چگونگی اجرای فرایند ) صفحه هفتم ( به آزمونگر كمك می كدر

آزمون شونده، در زمان كوتاه به تصمیم نهایی رسیده و از هر گونه شواهد غیر مستقیم و غیرمستدل در امتیاز 

 بندی شركت كننده، پرهیز نماید.

 نكاتی مهم در خصوص اهداف پروژه كه آزمونگران باید آنرا رعایت نمایند:

كننده الزامی برای اجرای مرحله به مرحله آزمون نداشته و می تواند مراحل را  در پروژه های تولیدی شركت .4

 به ترتیب دلخواه و منطقی انجام دهد. البته آزمون شونده باید مراحل فرایند سنجش را كامال اجرا نماید .

ساخت در پروژه های تولیدی طراح  در جدول چگونگی اجرای فرایند و در مرحله آخر امتیاز مربوط به  .0

محصول را در نظر گرفته و آزمونگر می بایست بر اساس آن ارزشیابی را انجام دهد.البته در پروژه های تولیدی 

 هم فرایند و هم تولید مهم می باشد ولی ترتیب اجرا اهمیتی ندارد. 

د رای فرایندر پروژه هایی كه بر اساس نظر طراح مراحل و فرایند انجام كار مهم می باشد، ترتیب و توالی اج .2

 ارزشیابی توسط شركت كننده باید رعایت شود .

نكته: در صورتی كه شركت كننده  در هر مرحله از پروژه فرایندی،  قادر به ادامه فعالیت نبود، امتیازی در  

این بخش نداشته و امتیاز مراحل قبلی برای آن مد نظر قرار خواهد گرفت. همچنین آزمونگر باید از ادامه 

 سنجش آزمون شونده، جلوگیری نماید.فرایند 

آزمونگران می بایست با توجه به نوع پروژه در فرم امتیاز بندی شركت كننده در جدول اهداف پروژه ، نسبت  .4

 به تایید یا عدم تایید عملكرد شركت كننده اقدام نمایند .

ارزیابی شود. به این ترتیب  بر اساس نظر طراح، پروژه می تواند هم به صورت تولیدی و هم به صورت فرایندی

شركت كننده موظف است هم ترتیب مراحل را رعایت نماید و هم به محصول نهایی دست یابد. آزمونگران می 

 بایست هر دو شاخص )تولید و رعایت مراحل كاری( را ارزیابی نمایند.

 آزمون عملی در تقلب

 در بهبود نوع هر یا و سازمانی اهداف در مندرج اتامتیاز و مزایا آوردن دست به منظور عمدی به اقدام هرگونه

 وسطت آزمون های دستورالعمل با مغایر و فریبنده یا نامناسب وسیله یا و روش بكارگیری با ارزشیابی عملكرد

 .شود می محسوب تقلب داوطلب
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 از: عبارتند عملی آزمون در تقلب مصادیق

های دار در آزمون عملی حرفهمجاز مثال ماشین حساب حافظه غیر وسیله هرگونه از استفاده یا و داشتن همراه -

 حسابداری یا استفاده از اینترنت برای به دست آوردن اطالعات آزمون

های خارج از ضوابط تعریف شده در تبادل یا كسب اطالعات مربوط با موضوع پروژه از سایرین و از روش -

داوطلبین یا كسب اطالعات از طریق مكالمه تلفنی یا جستجوی های آزمونی مثال تبادل اطالعات بین دستورالعمل

 مطلب در اینترنت و ...

 اصلی داوطلب جای به جایگزینی -

 در انجام پروژه دیگر داوطلب به كمك یا مشاركت -

 آزمون برگزاری محل یا بخشی از آن ، كه قبل از آزمون انجام شده است ، به آماده پروژه/ محصول انتقال كل -

ی یا استفاده از الگوی كشیده شده در آزمون عملی حرفه« آشپز » ی  آوردن غذای پخته در آزمون عملی حرفهمثال

 «نازكدوز زنانه » 

 آزمون برگزاری از قبل عملی آزمون سواالت و پروژه محتوای به دستیابی جهت در تالش -

قاق ی باالتر بدون داشتن مهارت كافی و استحنمره دستیابی به منظور به داوطلبان دیگر یا اجرایی عوامل با تبانی -

 ی مكسوبهنمره

و هرگونه اقدام دیگری كه با هدف دستیابی به امتیاز باالتر در آزمون عملی و مغایر با عملكرد و توانایی واقعی  -

 گیرد.فرد در روز آزمون ، صورت می

 عملی آزمون در تخلف

 اجرای هایدستورالعمل نقض موجب كه عوامل اجرایی آزمون داوطلبین یاسوی  از گفتاری و رفتار اقدام ، هرگونه

 شود.می محسوب تخلف ی آزمون شود ،در جلسه تقلب ساززمینه آزمون ، بر هم خوردن نظم و آرامش یا

 مصادیق تخلف در آزمون عملی عبارتند از :

 شود عملی آزمون برگزاری در نظمی بی موجب كه عملی هر ارتكاب -

 اجرایی عوامل امنیت سلب یا و ارعاب هدیدت -

 آزمون اجرایی عوامل جرح و حرمت ضرب هتك فحاشی توهین -

 گردد تقلب زمینه بروز به منجر كه عملی آزمون برگزاری مسئوالن و اجرایی عوامل قصور هرگونه -
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 تا پروژه حیطرا از آزمون اجرای مراحل از یك هر در عملی آزمون های دستورالعمل و مقررات نقض -

 آزمونی شود انتظارات با مغایر ای نتیجه حصول به منجر كه نتایج اعالم مرحله

 كند فراهم را تقلب هایزمینه تسهیل یا و تقلب بروز موجب كه دهنده آزمون با تبانی هرگونه -

 نظورم به اتمستند سایت همراه به و تكمیل مربوطه صورتجلسات آزمون جلسه در تخلف یا تقلب احراز صورت در

 گردد می ارسال استان آزمون تخلفات بررسی كمیته به رسیدگی

 رددگ می تشکیل زیر اعضای مشارکت کل اداره در ایکمیته آزمون در تخلف و تقلب بررسی منظور به

 كمیته رئیس ای حرفه و فنی آموزش استان مدیر -

 كمیته دبیر ارزشیابی و سنجش اداره رئیس -

 كمیته عضو آموزش معاون -

  كمیته عضو  حراست دفتر مسئول -

 كمیته عضو حقوقی دفتر مسئول -

 یا و هایین تكلیف تعیین به نسبت تخلف یا تقلب احراز و تشخیص و پرونده به رسیدگی از پس مذكور كمیته

 كرد خواهد گیریتصمیم ذیصالح قضایی مراجع به پرونده ارسال

 

 کنندگان :بررسی وضعیت شرکت

دهندگان به كارگاه سییینجش ، موارد مهمی از قبیل جلوگیری از تقلب را مدنظر ید قبل از ورود آزمونآزمونگر با

 كنندگان باید بررسی نماید.داشته باشد لذا با تمركز بر انواع تقلب ، نكاتی را درخصوص وضعیت شركت

ی كننده براشییركت ها ، جایگزینی فردی به جای داوطلب اصییلی اسییت لذا باید هویتیكی از انواع تقلب -

ی ایشان مطابقت داده كنندگان با چهرهآزمونگر محرز گردد بنابراین الزم اسیت كارت شیناسایی شركت  

 شود.

ها  ، آوردن بخشییی یا كل پروژه/ محصییول آماده به محل آزمون اسییت كه باید  یكی دیگر از انواع تقلب -

شود بنابراین الزم است بازرسی بدنی و اطمینان حاصیل شیود كه كار آماده شده به محل آزمون آورده ن  

كنندگان در ابتدای ورود ایشان به كارگاه سنجش در هر مرحله از آزمون ، انجام بازرسیی وسایل شركت 

 شود.

كنندگان در روز تعیین شییده ، الزم اسییت كارت ورود به جلسییه آزمون برای اطمینان از حضییور شییركت -

ی شركت كننده و مشخصات آن با لیست كارت با چهره بایست عكس اینایشیان ، كنترل شیود لذا می  

 دهندگان مطابقت داده شود. آزمون
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بایست فرم حضور و غیاب با امضاء دهندگان است كه میدر نهایت وضعیت حضور و غیاب آزمون -

ایشان تكمیل شود به این معنا كه حاضرین در این فرم دارای امضاء هستند و بالطبع افرادی كه در فرم 

 ور و غیاب فاقد امضاء هستند ، در جلسه آزمون غایب هستند.حض

 طیف عملكرد آزمون شونده:

در روند ارزشیابی توسط آزمونگر شركت كنندگان در هنگام سنجش از خود عملكردهای متفاوتی به قرار زیر نشان 

 می دهند:

 : بر اساس شاخص های عملكردی است كه طیفی از رفتارهای مورد نیاز   دارای عملکرد شایسته است

 عملكردی را از خود نشان می دهد 

 : برای شركت كننده ای است كه بر اساس معیارهای های عملكردی به  به مهارت بیشتری احتیاج دارد

تكرار و دفعات زیاد تمرین جهت تسلط بیشتر احتیاج داشته و در برخی موارد اشتباهات جزئی از خود به 

 مان بیشتر  و یا با عدم رعایت سایر نكات الزم فعالیت را اجرا می نماید. نمایش می گذارد. یا با صرف ز

 : زمانی است كه شركت كننده مفاهیم را درک و ابزار و تجهیزات را می شناسد ولی در  به تالش نیاز دارد

بكارگیری درست آن با مشكل مواجه است و در استفاده مستمر )دو یا چند فعالیت( از مهارت های فردی 

 ضعیف برخوردار است. 

 : برای هر شركت كننده ای كه بندرت رفتارهای منحصر به فرد از خود بروز  دارای حداقل کارایی است

می دهد و درک برخی مفاهیم كار با مشكل مواجه می شود  به عنوان مثال فرد شركت كننده در اكثر 

 ابزار با مشكل مواجه است.فعالیت ها سواالت بسیار ی می پرسد و در شناسایی و تشخیص نوع 

 :برای افرادی است كه در حین اجرای مرحله عملكردی از خود نشان نمی دهند. بارمی  بدون عملکرد

 شامل این مالک نمی شود.

 اصول روش مشاهده ای:

 آزمونگران باید عملكرد و رفتار فرد آزمون شونده را :

 .به طور دقیق مشاهده نمایند 

 مایند.به اندازه كافی مشاهده ن 

 .به موقع مشاهده نمایند 

  .قبل از ثبت مشاهدات خود ، تصمیم بگیرد كه چه نمره ای به عملكرد او مربوط می شود 
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نكته مهم: زمان مشاهده عملكرد یك فرد بسیار حائز اهمیت می باشد و ممكن است مشاهده عملكرد 

ور ناخودآگاه، منجر به ارزیابی زود هنگام داوطلب دیگر از دست برود یا دیده نشود. این موضوع ممكن است به ط

 و یا ناقص از طرف آزمونگر شود.  به همین دلیل آزمونگران بایستی در مشاهده و ثبت نمره دقت الزم را ارئه دهند. 

ثبت عملكرد آزمون شونده توسط آزمونگران، یكی از روش های كلیدی در حین برگزاری آزمون است. این روش 

تالف وقت  به آزمونگر كمك می كند تا نتیجه ارزیابی به عملكرد آزمون دهندگان نزدیك تر ضمن جلوگیری از ا

 باشد.  

 مواردی كه یك آزمونگر در حین آزمون باید رعایت نماید:

 برای اینكه  آزمونگر بتواند یك روند صحیح را براساس قواعد اصولی انجام دهد، باید موارد زیر را رعایت نماید:

 یا آشنایی با آزمون شونده نداشته باشد. هیچ نسبت و 

  ، قبل از آزمون عملی ، به آزمون دهندگان ، درخصوص پروژه و نكات نمره آور و نكات مشمول كسر نمره

شركت كنندگان محترم ، تمام حركات ، گفتار ، كردار ، منش و » تذكرات كلی و الزم را ارائه دهد مثال : 

دهنده ی نگرش و اخالق حرفه ای شما در حرفه ی مورد ، كه نشانعملكرد شما در طول آزمون عملی 

آزمون است ، مورد ارزیابی آزمونگران و عوامل اجرایی آزمون عملی قرار می گیرد ، لذا در طول آزمون عملی 

 «  دقت الزم را داشته باشید. 

 دهی ، رعایت عدالت و انصاف را داشته باشد.در اجرای آزمون عملی و نمره 

 ای را رعایت نماید ( و تمركز داشته باشد.مشاهده نماید ) اصول روش مشاهده خوب 

 .تصمیم گیری مناسب داشته باشد 

 ها مدنظر قرار دهند ) گیری عملكرد آندهنده را در اندازهزمان اجرای آزمون عملی و كیفیت عملكرد آزمون

 دهی لحاظ نمایند (دهنده را در نمرهسرعت و دقت كار آزمون

 دهنده داشته باشد.ندازه گیری صحیح از عملكرد آزمونا 

 دهی ریز اقدام نماید.ی دقیق و نمرهدر هر مرحله از آزمون عملی ، نسبت به مشاهده 

 بندی صحیح و دقیق نمرات را بعد از پایان هر مرحله از آزمون انجام دهد.جمع 

 امضاء نماید. مستندات حین اجرای آزمون را در زمان خود ، تنظیم ، تائید و 

 به یابیازشروع ارزش قبل بایست می باشد؛ داشته( خانوادگی) نسبت كننده شركت با آزمونگر چنانچهنکته : 

 .دهد اطالع آزمون عوامل سایر



   آزمونگری مهارت محور 

39 
 

 ها :رفت از آنهای صحیح برونچند چالش آزمونگر در حین آزمون و راه

ای ممكن است بینی نشدهری ، اتفاقات پیشی دیگی زندهدر حین اجرای آزمون عملی همانند هر برنامه

پیش آید كه روند اجرای آزمون را تحت تاثیر قرار دهد ، الزم به ذكر است هر اتفاقی كه باعث تغییر در روند 

بایست توسط عوامل اجرایی آزمون دهنده شود میی آزمون عملی حتی برای یك آزمونبینی شدهپیش

 ی آزمون عملی اتخاذ گردد.گردد و تصمیم مناسبی جهت ادامهالخصوص آزمونگر ، صورتجلسه علی

 گردد :در ذیل چند نمونه از مواردی كه در حین اجرای آزمون عملی ممكن است پیش آید ذكر می

ی ایشان و درخواست مواد مصرفی : در دهندگان و عدم اتمام پروژهاتمام مواد مصرفی تعدادی از آزمون -

ی مواد مصرفی اضافه را با كسر درصدی وای پروژه عملی كه طراح در آن ، ارائهاین مورد با توجه به محت

گیری شود یعنی اگر طراح پروژه ، در متن پروژه ، از نمره ، برای آزمونگر ، مجاز شمرده است ، تصمیم

 دهندگان ، آزمونگر مجاز است با تحویلتعیین كرده باشد كه در صورت كسر مواد مصرفی یكی از آزمون

تواند طبق این دستور ، ی او ، درصدی كسر شود ، آزمونگر میدهنده از نمرهمواد مصرفی اضافه به آزمون

هنده دعمل نماید ولی اگر به هر علتی ، طراح پروژه ، تعیین نكرده باشد كه مواد مصرفی اضافه به آزمون

دهنده نخواهند اد مصرفی به آزمونتحویل گردد ، آزمونگر و سایر عوامل اجرایی آزمون مجاز به تحویل مو

دهنده ، بعد از درخواست مكتوب او ، مراتب ی مواد مصرفی اضافه به آزمونبود ، الزم است در صورت ارائه

 صورتجلسه شده و به عنوان مستندات آزمونی ، بعد از اتمام آزمون به رئیس حوزه سنجش تحویل گردد. 

ندگان در زمان تعیین شده و درخواست وقت اضافه : در این مورد دهی تعدادی از آزمونعدم اتمام پروژه -

هم مانند مورد فوق ، آزمونگر باید طبق دستور طراح پروژه ، در متن پروژه ، اقدام نماید و مجاز به 

دهنده گیری خارج از محتوای پروژه نخواهد بود. الزم است در صورت اضافه شدن زمان به آزمونتصمیم

ست مكتوب او ، مراتب صورتجلسه شده و به عنوان مستندات آزمونی ، بعد از اتمام آزمون ، بعد از درخوا

 ، به رئیس حوزه سنجش تحویل گردد.

ی مورد طوالنی بودن زمان آزمون عملی و چند روزه بودن آن : در این حالت باید آزمونگر با توجه به حرفه -

دهندگان در بدو ورود به بازرسی بدنی و وسایل آزمونآزمون ، قبل از شروع آزمون در هر روز ، اقدام به 

كارگاه سنجش نماید تا از ورود كار نیمه آماده یا آماده به محل برگزاری آزمون جلوگیری نماید ، ضمنا 

باید موضوع پروژه ، مرحله به مرحله و فقط مربوط به روز جاری ، مطرح شود تا امكان تقلب در روزهای 

 آتی سلب گردد.

بایست نی یكی از تجهیزات آزمونی در حین آزمون : در این حالت ، تا جایی كه امكان دارد مینقص ف -

بایست مراتب به رئیس حوزه سنجش نسبت به رفع نقص دستگاه ، اقدام گردد ، در غیر اینصورت می
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كه امكان ی نقص تجهیزات تنظیم گردد و در ادامه در صورتیرسانی شده و صورتجلسهاطالع

زینی دستگاه جدید وجود دارد هماهنگی الزم با رئیس حوزه سنجش انجام گیرد ، در صورت عدم جایگ

ندگان دهی از تجهیزات در صورت امكان ، بین آزمونامكان جایگزینی دستگاه ، باید سعی شود تا استفاده

كرده ، ستفاده میای كه از دستگاه معیوب ادهندهمدیریت گردد ، ضمنا زمان هدر رفته باید برای آزمون

مربوطه ، ی دهندهی آزمون برای آزمونلحاظ شود تا حقی از او ضایع نگردد ، در صورت عدم امكان ادامه

ی آزمون ، صورتجلسه شده و آزمون به زمان دیگری موكول گردد. در خصوص مراتب عدم امكان ادامه

شده و در صورتجلسه قید و مراتب به  گیریی آزمون یا شروع مجدد آزمون ، باید تصمیمی ادامهنحوه

ی بروز نقص فنی دستگاه و رسانی گردد. ضمنا الزم است صورتجلسهدهنده بصورت مكتوب اطالعآزمون

ی آزمون ، به عنوان مستندات آزمونی ، بعد از اتمام آزمون ، به رئیس حوزه ی عدم امكان ادامهصورتجلسه

 سنجش تحویل گردد.

دهندگان در حین اجرای آزمون : ابتدا سریعا باید مورد به اطالع شدن یكی از آزمونبروز سانحه و مصدوم  -

سازی محیط آزمون برای فرد رئیس حوزه سنجش رسانده شود ، تا جایی كه امكان دارد نسبت به ایمن

دهندگان اقدام گردد ، در صورت عدم وجود خطر نسبت به خروج فرد مصدوم از مصدوم و سایر آزمون

تماس گرفته شود ) این كار ممكن است توسط  445آزمون اقدام شود ، در صورت نیاز با اورژانس  محیط

های اولیه سایر عوامل اجرایی آزمون نیز صورت پذیرد ( ، در صورت وجود مهارت ، نسبت به انجام كمك

زمان هدر رفته ، دهندگان ، با لحاظ اقدام گردد ، بعد از اطمینان از عدم وجود خطر برای سایر آزمون

ی آزمون عملی ادامه داده شود ، صورتجلسه حوادث غیر مترقبه تنظیم گردد ، در صورت عدم امكان ادامه

ی آزمون ، صورتجلسه شده و آزمون به زمان دیگری آزمون برای فرد مصدوم ، مراتب عدم امكان ادامه

 گیریون برای فرد مصدوم ، باید تصمیمی آزمون یا شروع مجدد آزمی ادامهموكول گردد ، درخصوص نحوه

رسانی گردد. الزم است كه شده و در صورتجلسه قید و مراتب در زمان و به نحو مقتضی به او اطالع

به ی آزمون برای فرد مصدوم ، ی عدم امكان ادامهی بروز حوادث غیر مترقبه و صورتجلسهصورتجلسه

 ، به رئیس حوزه سنجش تحویل گردد. عنوان مستندات آزمونی ، بعد از اتمام آزمون

ی آزمون تقلبی در روز آزمون عملی رخ داده باشد مثال فردی به جای داوطلب اصلی ، مشغول انجام پروژه -

عملی باشد : در این حالت ابتدا باید بدون اطالع فرد متقلب ، اطمینان حاصل شود كه واقعا تقلب صورت 

وز تقلب احصاء شود تا در صورت انكار فرد متقلب ، مدارک الزم گرفته است ، لذا الزم است مستندات بر

های و كافی جهت اثبات وجود داشته باشد ، مشخصات فرد حاضر با مشخصات داوطلب اصلی كه در لیست

دار ، كنترل شود ، آزمونی یا كارت ورود به جلسه درج شده است و با كارت شناسایی معتبر عكس

سنجش به نحو مقتضی جهت حضور در كارگاه سنجش انجام گیرد ، با حضور  رسانی به رئیس حوزهاطالع

ناظر و رئیس حوزه سنجش ، از مشخصات فرد متقلب مانند كد ملی ، تاریخ تولد ، نام پدر و ... سؤاالت 
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شفاهی پرسیده شود تا اطمینان حاصل گردد فرد به مشخصات داوطلب اشراف ذهنی دارد یا نه ، 

ی آزمون فرد متقلب جلوگیری گردد و مراتب صورتجلسه شده و لب ، از ادامهدر صورت اثبات تق

ی مذكور به عنوان مستندات آزمونی ، بعد از اتمام آزمون ، به رئیس حوزه سنجش تحویل صورتجلسه

 گردد. 

 دستورالعمل امتیاز دهی به مالک های جدول معیار نگرشی

افراد اختصاص یافته است كه آزمونگران با تحلیل رفتار شركت بخشی از امتیاز نهایی شركت كنندگان به نگرش 

كنندگان در جلسه آزمون اقدام به امتیاز بندی می نمایند.  این فرم برای هر فرد به صورت جداگانه می بایست 

 نمره می باشد. 5ثبت شود. حداكثر نمره این فرم 

 توضیح مالک های عملکرد شرکت کننده در فرم معیار نگرشی

 شرح مالک ان مالکعنو

 فرد از خود عملكردی نشان نمی دهد. هرگز

 به ندرت از خود فعالیت های آگاهانه نشان می دهد. گاهی

 آگاه به موارد خواسته شده است و در برخی موارد اقدام می نماید. معموال

 در بیشتر اوقات فعالیت یا رفتار آگاهانه از خود به نمایش می گذارد اغلب

 در تمامی لحظات نكات خواسته شده را به صورت آگاه انه اجرا  می نماید  همیشه

 

 آیا آزمونگران در زمان ارزشیابی، مجاز به تعامل با آزمون شوندگان می باشند؟    

یكی از مسایل بسیار مهم در حین ارزشیابی بی طرف بودن، یعنی عدم جانبداری آزمونگر در حین ارزشیابی و 

 ثبت نمره است.  

در ضمن پاسخگویی به هرگونه سؤال یا درخواستی در حین ارزشیابی بین آزمونگر و شركت كننده نباید انجام 

 شود. به خصوص اگر سؤاالت آن ها دریافت راهنمایی در مورد نحوه انجام كار باشد. 

ان مبهم كنندگنكته: آزمونگر مجاز به ارائه توضیحات كلی برای سواالتی است كه برای همه یا بیشتر شركت 

 است.

 در صورتی كه شركت كننده از آزمونگر سؤالی پرسید، عكس العمل مناسب ارزیاب باید به شرح زیر باشد:

 "همه اطالعات مورد نیاز شما در برگه خالصه آورده شده است."-
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 "تصمیم گیری به عهده شما است."-

 یك لبخند ساده بزنید.-

مان سنجش اقدام به ترک از جلسه نماید باید با هماهنگی ناظر صورتجلسه چنانچه شركت كننده قبل از اتمام ز   

 مربوطه را تكمیل ، تایید و بعد خارج شود.

 زمان استراحت:

در برخی از پروژه ها با توجه به محتوا و ساعت آموزش عملی موجود در استاندارد آموزش، ممكن است ساعت 

رای مطلوب یك پروژه توسط شركت كنندگان نیاز است زمانی را به ساعت باشد. برای اج 4اجرای پروژه  بیش از  

طراح /طراحان  هنگام طراحی پروژه عملی ، طبق برنامه زمانبندی شده  اختصاص داده شود. عنوان زمان استراحت

مندرج در جدول ریز فعالیت  برحسب تجربه و نوع استاندارد زمان استراحت را تعیین می نماید. آزمونگران در 

 اجرای آن می بایست؛  دقت الزم را داشته باشند.

 نکته حایز اهمیت در تعیین این زمان به شرح زیر است: 

زمان استراحت نباید در حین مرحله كاری تعیین شود. بعد از انجام هر مرحله كاری و نه ریز فعالیت كاری، -

 كارآموز مجاز به استفاده از زمان تعیین شده می باشد.

 مرحله كاری توسط آزمونگر  انجام شده باشد . ارزیابی آن-

 فعالیت های اجرا شده توسط آزمون شونده تا آن مرحله ثبت و ضبط شده و در محل مناسب نگهداری شود.-

 ادامه كار توسط آزمون شونده از انتهای مرحله قبل انجام شود.-

 ناهار و نماز ( در نظر گرفته می شود.زمان ناهار و نماز به غیر از زمان استراحت بوده و معموال باهم) -

 سایر موارد کلیدی در حین آزمون 

 آزمونگران نباید در جلسه آزمون بحث و مداخله ای نمایند. )به جزء در  بروز موارد و یا مشكالت غیرمترقبه (-

بت نجش نسدر مورد شركت كنندگانی كه روابط عمومی خوبی ندارند آزمونگران می بایست با سایر ابزارهای س-

 به تعیین میزان  مهارت آنها اقدام نمایند.

 آزمونگران برای هر یك از شاخص های عملكردی )ریز فعالیت( می بایست تنها یك نمره  لحاظ نمایند.-
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در صییورت بروز تخلف با هماهنگی ناظر صییورتجلسییه مربوط به تخلف را تكمیل و فرد را از ادامه فرایند  

 سنجش باز داشته خواهد شد

  عوامل موثر در ارزیابی

 بی طرف باقی ماندن در ارزیابی 

در اغلب موارد جانبداری یك امر ناخودآگاه است و ممكن است آزمونگر از آن بی اطالع باشد. در هر حال جانبداری 

د كه به باش شخصیمی توانند در تصمیم های ما بسیار تاثیر گذار باشد جانبداری می تواند به صورت فردی یا  

در تصمیم گیری ها به خصوص تصمیمات گروهی  "باشد كه نتیجتا اجتماعیگفته می شود و یا  30شناختین آ

 ظاهر می شود.

 بعضی از موارد فردی آزمونگران كه در ارزیابی تاثیر منفی ایجاد می كند:

 ه از یكرفتارهای كلیشه ای: رفتارهای كلیشه ای در  زمانی صحیح عمل می كنند كه با توجه به یك مشخص

موضوع یا شخص، بتوان به گروهی از موضوعات یا افرادی كه به آن مشخصه وابسته هستند، دست یافت. مثال 

 جوانان، سریع تر یاد می گیرند. 

رفتارهای كلیشه ای در مواردی كه مدارک كافی وجود نداشته و ندارد، ما را دچار تعصب فكری نموده یا دچار  

ارزیابی همراه با جانبداری یك نمونه  از حدس بزنیم.  انند پیشگوها نتیجه كار افراد راو یا م پیش داوری می كند.

قضاوت یا ارزیابی منفی نسبت به افراد، نتیجه نگاه انحصاری به یك ویژگی از فرد مانند  رفتار كلیشه ای است.

ز ند. بنابراین آزمونگران باید  انژاد یا جنس است. فقط افراد كمی می توانند ادعا كنند كه رفتار كلیشه ای ندار

هرگونه رفتار كلیشه ای برحذر باشند. و از این طریق بی عدالتی را به حداقل برسانند و از نتایج  فكرمنفی پرهیز 

 كنند.

تعمیم موقت: این حالت زمانی اتفاق می افتد كه یك ویژگی موقت، به عنوان یك رفتار ثابت در نظر گرفته شود. 

یك یا دوبار لبخند می زند همیشه به عنوان یك فرد شاد قضاوت شود. همچنین شامل تعمیم  فردی كه "مثال

ظاهر یك شركت كننده در آزمون ممكن است  "خصوصیات بعضی  افراد آشنا ، به بعضی افراد دیگر است. مثاال

ر مورد آزمون شونده دوستی را به یادمان بیاورد كه به لحاظ خلق و خوی شبیه اوست و  همین حس خوشایند را د

 داشته باشیم كه به صورت ناخودآگاه در ارزیابی مان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 

                                                           
11 cognitive 
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 تراکم اطالعات 

این حالت در زمان برگزاری آزمون، به دلیل حجم باال و پیچیدگی اطالعات معیارهای عملكرد مورد ارزیابی به 

ی شود دقت ارزیابی كاهش یابد. تاثیر منفی این وجود می آید. كه با افزایش تعداد شركت كنندگان، سبب م

موضوع را می توان با كم كردن ابعادكار و محدود كردن تعداد آزمون شوندگانی كه در یك نوبت شركت می كنند، 

 كاهش داد.

 تاثیر  ذهنی 

می سنجیم. در ذهن خود از یك نقطه قابل قبول شروع به ارزیابی كرده و سایر موارد را براساس آن  "ما معموال

مثال ارزیاب ممكن است براساس مستنداتی كه آزمون شونده قبل از اجرای آزمون ارایه داده است، این تصور در 

ذهن او به وجود بیاید كه آن شركت كننده نسبت به افراد دیگر در آزمون قوی تر است. این گونه ارزیابی ها نتیجه 

 ادالنه باشد.فكر و تصور آزمونگر است، تا اینكه یك قضاوت ع

 تاثیر تفکرات هاله ای 

این حالت زمانی رخ می دهد كه ارزیاب یك ویژگی شخصیتی قوی یا عقیده ی خاص و یا مهارتی در یك حوزه 

كاری به طور گسترده و عمیق دارد. در زمان ارزیابی موارد فوق با ویژگی های یك آزمون شونده مطابقت می 

ی عملكرد و رفتار آزمون شونده را در همه زمینه ها ، مثبت ارزیابی می كند. نمایاند، در این صورت ارزیاب تمام

 و نیز برخالف آن،نیز ممكن است وجود داشته باشد.

 نرمش در ارزیابی 

این یكی از دالیل عدم ایجاد میانه روی در ارزیابی ها است. بعضی از افراد به طور طبیعی در نمره دهی مالیم    

نمی خواهند با به جا گذاشتن اثر منفی از خود موجب ناآرامی بشوند یا اینكه به دلیل عالقه  تر هستند. ارزیابان

به فردی كه دارای موقعیت  اجتماعی است،  نمی خواهد برای او خطری  بوجود آورد و از خود نرمش نشان می 

 یانه روی را پیش می گیرند.دهد. به همین ترتیب بعضی از افراد وقتی چیزی را مورد ارزیابی قرار می دهند، م

 جانبداری اجتماعی

این حالت زمانی بروز می كند كه ارزیابان برای ثبت نمره نهایی آزمون شوندگان، جلسه تصمیم گیری تشكیل 

 احترام گذاشتن "، "با نظر جمعی همسو  بودن"،  "همرنگی با سایر آزمون شوندگان "می دهند. مواردی شامل 
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و سایر موارد  می تواند تاثیر منفی در ارزیابی داشته  "افزایش بهره وری گروهی"، "به اعضیای ارشد هر گروه 

 باشند.

اطالع پیدا كردن از موارد فوق به این معنی نیست كه آزمونگران به راحتی  می توانید از آن ها پرهیز نمایید.  

سنجش رفتار مطلوب از خود نشان بلكه بایستی مهارت الزم را در گذر زمان بدست آورده تا بتوانند در زمان 

 دهند.
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 فصل چهارم
 

 اجرا پروژه آزمون مهارت,

 مستند سازی
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 مقدمه:   
حاصل تركیبی از مهارتها ، دانش ، درک و تخیل است كه خوب طراحی یك  قدرتبررسی ها نشان می دهد كه  

احی موفق و موثق است كه طراح با كمك تفكر خالقانه و . هنگامی یك طركندمی  پیدا  استحكامطراح با تجریه 

انتقادی و با پشتوانه محتوای مهارتی استانداردهای آموزشی، توانایی تركیب و تغییر و استخراج چندین پروژه 

 املشهمچنین فعالیت و اقدامات مستندسازی كه جهت سنجش و ارزشیابی از شركت كنندگان را داشته باشد. 

؛میتوان در ثبت اطالعات جمع است كار یك فرایند و پژوهش پروژه، یك گام به گام اجرای نگیچگو ضبط و ثبت

 تولید و مستندسازی امروزه. بود نوشتن شامل بیشتر مستندسازی گذشته در. آوری شده بسیار حائز اهمیت باشد

هیه كرد. خه های الكترونیكی تبرده می شوند زیرا مستندات را می توان به شكل نس بكار هم با الكترونیكی محتوای

در این صورت انتقال آن ها به دیگران ، با توجه به امكانات ارتباطی فناوری اطالعات، سریع تر خواهد بود و ایجاد 

 لذا به منظور ارائه راهنمایی هایبا توجه به مقدمات بیان شده تغییرات مورد نیاز نیز ساده تر و سریع تر می شود. 

جهت تهیه و تدوین پروژه های مناسب و متناسب با هر استاندارد آموزشی موارد زیر در بخشهای الزم به طراحان 

 مختلف آماده و ارائه می شود.

 عملی بر اساس هدف  پروژه

انجام  با،  زمان سنجش ابتدایاز شركت كنندگان كه  می باشد مهملیف او تك عملی،  شامل مجموعه مسائل پروژه

بكارگیری، پیاده سازی، تست طراحی، تصمیم گیری، حل مسئله، شناسایی ،  مانند: ییهافعالیت مجموعه ای از 

 شیابیارزكنند. بر این اساس، روش پروژه روش  اجرارا  و مهم تا بتوانند آن تكلیف یا مسئله ی پیچیده و ارزیابی

 . پروژه هاینا شده استب واقعی و پیچیدهمعیار عملكردهای نظام مندی است كه از طریق فرایند گسترده حول 

ن گونه پروژه باشند. ای شایستگی های استاندارد آموزشیدر برگیرنده چندین مسئله مرتبط با  می بایست ارزشیابی

 .درا مورد ارزیابی قرار دهنمهارت های عمومی هم می بایست عالوه بر مهارت های تخصصی، ها، 

 انواع پروژه عملی  

می گردد كه آزمونگر ، محصول نهایی را می سنجد و  توالی و ترتیب فرایند به پروژه های اطالق محصولی: -

آزمون به منظور تولید محصول )فراورده( مورد نظر نیست . بدین ترتیب در پایان فرایند آزمون محصولی قابل 

 ارزش تولید می گردد.

هر مرحله به صورت مستقل  به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود كه آزمون شونده می بایست درفرایندی: -

و جداگانه از كل فرایند آزمون اقدام به انجام فعالیت نموده و توالی و ترتیب فرایند ارزشیابی هر یك از این فعالیتها 

 دارای یك امتیاز  مستقل از امتیاز نهایی ارزشیابی می باشد.
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   ارزشیابی بر اساس پروژه

به منظور ارزشیابی اهداف پیش بینی  ویژه ویا خدمت یك محصول یبه مجموعه فعالیت های مرتبط برای ارزیاب 

 شده در استانداردهای مهارت آموزش فنی و حرفه ای كه در قالب  پروژه انجام می شود ارزشیابی بر اساس پروژه

، نظیر تجزیه و تحلیل، تركیب و آزمون شوندگاندر این روش مهارت های شناختی سطح باالی اطالق می گردد. 

، نظیر برنامه ریزی، تصمیم گیری، مشاركت و تعامل خواسته شده. روندها و فرایندهای یابدرزشیابی توسعه می ا

 .می كند یادگیری را كنترل و ارزیابیرا 

 اهدف تدوین پروژه در ارزشیابی  

 تطبیق حداكثری مهارت افراد با نیازهای شغلی 

 های فردنمندیتعیین آزمون های متناسب با هر شغل برای سنجش توا 

 بهبود ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هرحرفه 

 تدوین پروژه در ارزشیابی فرایند  

 )طراحی الگوی مناسب )تهیه استاندارد تدوین پروژه 

 انتخاب طراحان پروژه توسط استان ها 

 تدوین و تهیه پروژه 

 بررسی و ممیزی پروژه 

 ذخیره سازی در  بانك پروژه 

ها، پروژه های تدوین شده باید معتبر، پایا و جامع بوده و دارای قدرت تمیز باشد تا مانند سایر ارزشیابی  

 بتواند شركت كننده را از نظر دقت عمل، سرعت انجام كار وغیره دسته بندی نماید.

  کار: های نقشه

می شود كه ( گفته case studyبه مجموعه دستورالعمل ها، نقشه یا تصاویر استاندارد و یا مطالعه موردی)  

توسط طراحان پروژه  به منظور ارزیابی كارآموزان انتخاب، ترسیم و بكار گرفته می شود و شركت كننده می بایست 

براساس ادراک خود از كلیات و مفهوم طرح فوق، موارد الزم را در بهترین زمان مشخص شده توسط تجهیزات 

 پیش بینی شده، پیاده سازی نماید.

 عملی آزمون اجرای

 از: عبارتند عملی آزمون اجرای راحلم

 بررسی پروژه  .4

 عملی)كارگاه سنجش( آزمون انجام محیط سازی آماده .0

 تعیین عوامل اجرایی آزمون ) آزمونگران ، ناظرین و ... (  .3

 ریزی زمانی و تعیین نوبت آزمون عملی براساس ظرفیت كارگاه سنجش با هماهنگی آزمونگرانبرنامه .6
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 عملی آزمون اجرای .5

 عملی آزمون شیابی، ثبت نمرات و انجام مستندسازیارز .2

 نتایج اعالم .4

 عملی )کارگاه سنجش(: آزمون انجام محیط سازی آماده

 آزمون باشد. مورد استاندارد و پروژه با متناسب ابزار و لوازم و تجهیزات دارای باید عملی های آزمون اجرای محل

مونگران نسبت به بررسی اولیه وضعیت عمومی و اختصاصی آز ارزشیابی و سنجش اهداف نمودن اجرایی جهت لذا

كارگاه سنجش با پروژه در نظر گرفته شده مطابقت دهند. در صورت مغایرت تجهیزات ، ابزارآالت و مواد مصرفی 

 نسبت به مستند سازی و تنظیم صورتجلسات مربوطه اقدام نمایند. 

 در نظر داشت: عملی سنجش كارگاه انعنو به آن را می توان از تلفیقی یا و ذیل های مكان

 كاربری تغییر با آموزشی كارگاه و آموزشی مراكز خصوصی و دولتی سنجش مراكز-

 آزاد های آموزشگاه و آموزشی مراكز امكانات و تجهیزات فضا،-

  صنوف و صنایع فضای-

 كاربردی و علمی و فنی های دانشكده و مدارس و ها هنرستان كارگاهی فضای-

 استان ارزشیابی ستاد تایید با آموزشی موسسات ایرس فضای-

 ساختمان صنعت آزمون برای ساختمانی یپروژه كارگاههای-

 ستانداردا با متناسب تجهیزات بودن دارا و همكاری به تمایل صورت در صنفی انجمن و كانون یا پیشنهادی فضای-

           پروژه عملی آزمون مهارت 

هارت درقالب استاندارد سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور درادامه محتوا ارائه پروژه آزمون های سنجش م

 میگردد لذا پس از مطالعه جداول مختلف آن به تكمیل و طراحی آزمون مهارت تخصص رشته خود طراحی نمایید. 
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 ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
 

 
 
 
 

 "پایانی      "  ی پروژه آزمون عمل
 گروه شغلی : .........................................................

 عنوان استاندارد : ...................................................

 كد استاندارد : ........................................................

 
 
 
 
 

 ..................................................كد پروژه :..........

 زمان آزمون : ................ ساعت .............. دقیقه

 تاریخ تدوین پروژه آزمون :.................................
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   3جدول 

 فهرست محتوی پروژه

 فهرست محتوی  ردیف

 تهیه كنندگان 4

 آموزشی مشخصات استاندارد 0

 توضیح مختصر در مورد پروژه 2

 نقشه كار عملی 4

 دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه  5

 تجهیزات  لیست  2

 لیست ابزارآالت 4

 لیست مواد مصرفی 2

 امتیازبندی 2

 چك لیست معیار های نگرشی 42

  نتیجه نهایی 44
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 تهیه کنندگان : - 7جدول 

 سایر اطالعات سابقه آموزشی)سال( تحصیالت ام و نام خانوادگین ردیف

3  

 سابقه فعالیت مربی  دولتی  آخرین مدرک تحصیلی
 
 

 تلفن ثابت : 

 تلفن همراه :  

 سابقه فعالیت مربی غیر دولتی رشته تحصیلی ایمیل :
 آدرس :  

7  

 سابقه فعالیت مربی  دولتی  آخرین مدرک تحصیلی
 

 

 تلفن ثابت : 

 تلفن همراه :  

 سابقه فعالیت مربی غیر دولتی رشته تحصیلی ایمیل :
 آدرس :  

3  

 سابقه فعالیت مربی  دولتی  آخرین مدرک تحصیلی
 
 

 تلفن ثابت : 

 تلفن همراه :  

 سابقه فعالیت مربی غیر دولتی رشته تحصیلی ایمیل :
 آدرس :  
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 مشخصات استاندارد آموزشی / استاندارد شایستگی : - 3جدول 
 

 خوشه : ...........................          گروه: ......................................

 

 كد استاندارد:        نام استاندارد
میزان 

ساعت 

 آموزشی

  تئوری

  

  عملی

  پروژه

 یكارورز
 

 

 فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی - 6جدول 
 

  عناوین شایستگی/توانایی ردیف
 میزان ساعت آموزش 

 جمع عملی تئوری

4     

0     

2     

4     

2     

4     

2     

2     

42     

    جمع کل

 

 فهرست استاندارد ارزشیابی - 6جدول 

 ار عملكردمعی عناوین مراحل كار ردیف

4   

0   

2   

4   

2   
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 شونده (نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمون -5جدول 
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 شونده () نسخه آزمونگر و آزمون توضیحات نقشه عملی  : -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 توضیح مختصر فرایند اجرای  پروژه: ) نسخه آزمونگر ( - 4جدول 

 

 اهداف پروژه: 

  تولیدی                         فرایندی   

 

 در این پروژه :

 

 نمی باشد.        باشد. زمان انجام فرایند حائز اهمیت                       می  (4

 نمی باشد.        باشد. رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم           می  (0

 نمی باشد.        باشد. مصرفی دارای اهمیت    می مقدار استفاده از مواد  (2

 نمی باشد.        باشد. ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه      می  (4

 نمی باشد.        باشد. رعایت نكات ایمنی و حفاظتی الزامی              می  (5

2)  ... 
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 نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (  - 8جدول 

 نتیجه موارد

زمان اجرای 

 فرایند

در صورت عدم رعایت زمان 

 بندی در اجرای مراحل کاری 
 نیم تا یکساعت تا نیم ساعت

.... درصد از کل بارم کم 

 می شود

...... درصد از کل بارم کم 

 می شود.

مقدار مواد 

 مصرفی

در صورت عدم رعایت میزان 

 مواد مصرفی
 ..... درصد از کل بارم کم می شود

 

 
 شونده () نسخه آزمونگر و آزمون 42) نسخه آزمونگر (                                                               جدول  2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رای پروژه توسط آزمونگر نکات یا مواردی که در اج
 است: رعایت آن الزامی

 

1) .... 

2) .... 

3) .... 

4) .... 

5) .... 

6) .... 

7) .... 

 

رعایت آن  آزمون دهندهنکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط 
 است: الزامی

 

1- .... 

2- .... 

3- .... 

4- .... 

5- .... 

6- .... 

7- .... 

 

نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن 
 است: الزامی

 

1- .... 

2- .... 

3- .... 

4- .... 

5- .... 

6- .... 

7- .... 
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 شونده (فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمون - 33جدول 

توالی 

 فرایندکاری
 عنوان فعالیت)عنصر شایستگی(

شماره 

شایستگ

 های

مدت انجام  یا چگونگی روند انجام کار ریز فعالیت

 دقیقه-کار
 بارم

 مقیاس 

 کیفی کمی

 مرحله اول

  
     

     

  

     

     

     

  
     

     

  
     

     

  

     

     

     

     

  
     

     

   مرحله دوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        مرحله سوم

مرحله 

 چهارم
  

     

     

        مرحله پنجم

        مرحله ششم

   مرحله هفتم

     

     

     

     

     

مرحله 

 هشتم
  

     

     

        مرحله نهم
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 لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر ( - 37 جدول

 

 تعداد مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف
واحد 

 سنجه
 توضیحات شوندهآزمون آزمونگر

4        

0        

2        

4        

5        

2        

4        

2        

2        

42        

44        

40        

42        

 

 

 لیست ابزارآالت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر ( - 33جدول 

 

ردی

 ف
 واحد سنجه تعداد مشخصات فنی نام ابزارآالت

آزمون

 گر

شوندآزمون

 ه
 توضیحات 

4        

0        

2        

4        

5        
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 مت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (لیست مواد مصرفی  و قی - 36جدول 

 

 نام مواد مصرفی ردیف
مشخصات 

 فنی
 تعداد

واحد 

 سنجه

قیمت واحد 

 به ریال
 توضیحات  شوندهآزمون آزمونگر

4         

0         

2         

4         

5         
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 شی ) نسخه آزمونگر (چك لیست معیار های نگر - 35جدول 
 

نام و نام خانوادگی آزمون 

 شونده:                              
 ساعت پایان: ساعت شروع: تاریخ آزمون: کد ملی:              

     

 ردیف
مهارت های توانائی 

 اشتغال
 شایستگی ها

 طیف

 همیشه اغلب معموال گاهی هرگز نمره داوطلب

0 0,75 0,5 0,25 3 

3 

 اخالق کاری

       عتماد به نفس و خود اتكائی نشان می دهدا

       مسئولیت پذیر است 7

       با مباهات  كار می كند 3

       مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد 6

       خویشتن دار است و در یك روش كنترل شده كارمی كند 5

       درگفتار، عمل و كردار، بلوغ از خود نشان می دهد 4

       كارش را خود ارزیابی می كند 2

8 

 مسئولیت پذیری

       كار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می كند

       توانائی تكمیل تكالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد 9

       ازدستورات شفاهی، بصری و كتبی  پیروی می كند 30

       ابزارآالت خوب مواظبت می كند از موادمصرفی، 33

37 

 استدالل و حل مساله

       با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد

       منطقی است و قضاوت های عینی می سازد 33

       روش ها و قواعد را می فهمد 36

       ابتكار نشان می دهد 35

34 

سالمتی  و عادات 

 ایمنی

       دوآهنگ كاری خوب داردسرعت تولی

       نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها  اهتمام الزم دارد 32

       به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد 38

       موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد  39

       موقعیت های استرس زا را  به راحتی مدیریت می كند. 70

       كل جمع

 
 ناظر آزمون                                            آزمونگر اول                                                                          آزمونگر دوم                             

 نام و نام خانوادگی و امضاء :                                            نام و نام خانوادگی و امضاء :           نام و نام خانوادگی و امضاء :                                   
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 ) نسخه آزمونگر ( ریز اجرای فعالیت : - 34جدول 

 
توالی 

 مراحل

عنوان فعالیت )عنصر 

 شایستگی(

دمدت

 قیقه
 نمره اجرازمان کیفی کمی بارم ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار

مرحله 

 اول
        

مرحله 

 دوم
  

    

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

مرحله 

 سوم
  

    

 

 

     

     

     

     

مرحله 

 چهارم
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مرحله 

 پنجم
  

    

 

 

     

     

     

     

     

     

     

       کسر نمره مواد مصرفی اضافی

 افیکسر نمره زمان اض
تا نیم ساعت افزایش زمان ... درصد، تا یك ساعت 

 افزایش ، ... در صد کاهش نمره
     

       نگرش

       جمع نمره

 

                                           آزمونگر اول                                                                          آزمونگر دوم                             

 ناظر آزمون 

                     نام و نام خانوادگی و امضاء :                                              نام و نام خانوادگی و امضاء :                       

 نام و نام خانوادگی و امضاء :

 

 سازی مستند
اد و مدارک است كه سیر تكوین و تكامل یك فعالیت یا پروژه را از آغاز تا مستند سازی، تهیه مجموعه ای از اسن

 در دهش مشاهده نتایج ارائۀ و بیان توضیحات، مستندسازی ثبتپایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان خواهد داد.

 پروژه آزمون عملی است. هر

 . یابد ادامه كار انجام فرایند مراحل تمام در : مستندسازی باید نکته

 

در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور  آزمونگران پس از اتمام زمان سنجش می بایست نمره شركت كنندگان 

را احصا نمایند و در فرم امتیاز بندی از جداول ارسالی)پیوست( ثبت نمایند. . در این مدت آزمونگران نباید مدارک 

دات ارزشیابی شركت كنندگان  را با خود از كارگاه یا مركز خارج آزمون از قبیل فرم ها یا جداول ارزیابی و یا تولی

 نمایند. آزمونگران می بایست نمره افراد را در روز آزمون احصا و تحویل مسئول آزمون مركز  نماید.
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 بررسی وضعیت حین و بعد از آزمون

 کـد استاندارد:                                                              :   استاندارد عنــوان  

 تاریخ:                                                                                     ساعت بازدید:   

 عنوان فعالیت ردیف
 وضعیت 

 توضیحات
 خیر بلی

    توضیحات الزم برای شرکت کنندگان ارائه شد. 3

    ر آغاز شد.آزمون در زمان مقر 7

    فرم ارزیابی به تعداد شرکت کنندگان در اختیار قرار گرفت. 3

    لیست حضور و غیاب تهیه شد.  6

    صورتجلسات مورد نظر )کمبود مواد مصرفی، متخلفین،غائبین و...( تنظیم شد. 5

توضیحات تکمیلی :    

............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 نام و نام خانوادگی آزمونگر  

 امضاء
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 صورتجلسات: 

 فرم عدم ادامه انجام فرایند پروژه  الف(

 نکاتی که می بایست آزمونگر در مورد اهداف پروژه رعایت نماید:

 اهداف

تولید محصول )ارائه 

 خدمت(
 نمره در مرحله آخر پس از اتمام ارزشیابی تعیین شود.

شركت كننده در صورت عدم اجرای یكی از مراحل، نمی تواند وارد  فرایندی
 د و از ادامه سنجش خارج می شود.مرحله بعدی شو

 

 آزمونگران می بایست بر اساس نوع پروژه نتایج عملكرد آزمون شونده را مشخص نمایند:

 به طور مثال: در صورتیكه پروژه تولیدی باشد شركت كننده دو وضعیت دارد ؛

 شركت كننده موفق به تولید  محصول شد. -الف(

 ل نشد. شركت كننده موفق به تولید محصو -ب( 

 در مورد پروژه های فرایندی نیز شركت كننده دو وضعیت دارد: 

 الف( شركت كننده موفق به انجام تمام فرایند شد.  

 ب( شركت كننده در مرحله ................... متوقف و از ادامه ارزشیابی خارج شد.

ستی مراتب را با انجام صورتجلسه به در صورتیكه كارآموز از ادامه انجام فعالیت انصراف داد آزمونگران بای

 صورت فوق اعالم و مستند سازی نمایند.
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 فرم امتیاز بندی  :

 

 چك لیست معیار نگرشی: 

آزمونگران می بایست در زمان اجرای سنجش نسبت به رفتاری كه 

شركت كنندگان انجام می دهند دقت نموده )ارزشیابی مشاهده ای( و 

لیست معیار های نگرشی، عملكرد فرد  بر اساس معیار های جدول چك

مورد می باشد كه در  02را ارزشیابی نمایند. مجموع موارد قابل سنجش 

 نمره فرد را شامل می شود. 422نمره از كل  5مجموع 

 

 

 

 

 جدول ریز فعالیت آزمون شوندگان:

 

د در این جداول، ریز اجرای فعالیت و موارد جهت نمره  گذاری در فراین آزمونگران

اجرای پروژه را كه توسط طراحان مشخص شده است را می بایست در زمان اجرای 

سنجش جهت ارزشیابی آزمون شوندگان به همراه داشته باشند  و كادر های رنگی 

 شده می بایست توسط آنها تكمیل می شود.

برای هر شركت كننده در آزمون یك فرم به صورت مجزا توسط آزمونگر  توجه:  

 مره فرد محاسبه می شود.تكمیل و ن

  نکته :

  آزمونگران توضیح مختصری از وضعیت عملكردی شركت كننده براساس اهداف

 پروژه ارائه نمایند. 

  در صورتیكه كه شركت كننده برای اتمام مرحله  كاری نیاز به زمان بیشتری

 داشت براساس دو زمان

 ساعت 2.5الف( تا  

 تا یكساعت  2.5 -ب( 

 ی از امتیاز نهایی كسر نمره  اجازه اجرای فعالیت را خواهد داشت .با احتساب درصد
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میزان كسر نمره به ازائ تاخیر در اجرای فرایند ارزشیابی بر اساس جدول زمان بندی  برای  آزمون  -

 شونده توسط، طراح پیش بینی و محاسبه شده و در پروژه درج شود. 

 

 نکته مهم:

ان تعیین شده چنانچه آزمون شونده برای دریافت زمان اضافه  درخواست در موارد خاص ، در صورت اتمام زم  -

هیه با ت تشخیص آزمونگر نماید ، در نظر گرفتن زمان اضافه برای آزمون شونده و ادامه روند ارزشیابی به

 صورتجلسه  امكان پذیر خواهد بود. 

 

ی آزمونشوندگان برای هر شركت كننده میبایست؛  پس از اتمام  ارزشیابی بعد از جمع بندی فرم ها آزمونگر -

 نتیجه  نهایی ارزشیابی به صورت جداگانه در فرم مربوطه ثبت شود.

 

 فرم های صورتجلسات -ب(

آزمونگران می بایست در قبل ، حین و بعد از آزمون متناسب با وقایع و شرایط مورد نظرمشاهدات خود را در 

 صورتجلسه مربوطه ثبت نمایند.

از اتمام زمان سنجش می بایست نمره شركت كنندگان را احصا نمایند و در فرم مربوطه از جداول آزمونگران پس 

ارسالی)پیوست( ثبت نمایند. . در این مدت آزمونگران نباید مدارک آزمون از قبیل فرم ها یا جداول ارزیابی و یا 

ایند. آزمونگران می بایست نمره افراد را تولیدات ارزشیابی شركت كنندگان  را با خود از كارگاه یا مركز خارج نم

 در روز آزمون احصا و تحویل مسئول آزمون مركز  نماید.

 عناوین صورتجلسات:

 گزارش آزمونگر به رئیس مركز در خصوص وضعیت كارگاه سنجش 

 صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی در خصوص وضعیت شركت كنندگان 

  مهارتی در خصوص شرایط عمومی آزمون شوندگان و كارگاه صورت جلسه برگزاری فرایند ارزشیابی

 سنجش

  صورتجلسه تخلف كشف شده درجلسه آزمون عملی 

 )نمونه صورت جلسه حوزه اجرای ارزشیابی ذكر حوادث اتفاقی)غیر مترقبه 

 صورتجلسه خروج از ادامه فرایند سنجش 
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 شی ) نسخه آزمونگر (چك لیست معیار های نگر - 35جدول 

 

 ردیف
رت های توانائی مها

 اشتغال
 شایستگی ها

 طیف

 همیشه اغلب معموال گاهی هرگز نمره داوطلب

0 0,75 0,5 0,25 3 

3 

 اخالق کاری

       اعتماد به نفس و خود اتكائی نشان می دهد

       مسئولیت پذیر است 7

       با مباهات  كار می كند 3

       مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد 6

       خویشتن دار است و در یك روش كنترل شده كارمی كند 5

       درگفتار، عمل و كردار، بلوغ از خود نشان می دهد 4

       كارش را خود ارزیابی می كند 2

8 

 مسئولیت پذیری

       كار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می كند

       ف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذاردتوانائی تكمیل تكالی 9

       ازدستورات شفاهی، بصری و كتبی  پیروی می كند 30

       از موادمصرفی، ابزارآالت خوب مواظبت می كند 33

37 

 استدالل و حل مساله

       با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد

       ینی می سازدمنطقی است و قضاوت های ع 33

       روش ها و قواعد را می فهمد 36

       ابتكار نشان می دهد 35

34 

سالمتی  و عادات 

 ایمنی

       سرعت تولیدوآهنگ كاری خوب دارد

       نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها  اهتمام الزم دارد 32

       وشدبه شیوه مناسب و آراستگی لباس می پ 38

       موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد  39

       موقعیت های استرس زا را  به راحتی مدیریت می كند. 70

       جمع كل
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 ) نسخه آزمونگر ( ریز اجرای فعالیت : - 34جدول 

 
توالی 

 مراحل

عنوان فعالیت )عنصر 

 شایستگی(

دمدت

 قیقه
 نمره اجرازمان کیفی کمی بارم وند انجام کارریز فعالیت یا چگونگی ر

مرحله 

 اول
        

مرحله 

 دوم
  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

مرحله 

 سوم
  

      

      

      

      

      

 

 

 
 
 

      

      

      

      

      

      

  

      

      

      

      

      

      

مرحله 

 پنجم
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       کسر نمره مواد مصرفی اضافی

 کسر نمره زمان اضافی
درصد کاهش ، تا یك ساعت  5تا نیم ساعت افزایش زمان 

 در صد 30افزایش زمان 
     

       نگرش

       جمع نمره

                                            آزمونگر اول                                                                           آزمونگر دوم                            

 ن ناظر آزمو

                                    نام و نام خانوادگی                                                                 نام و نام خانوادگی :                      

 نام و نام خانوادگی :
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 گزارش آزمونگر به رئیس مرکز در خصوص کارگاه سنجش

 کز .....ریاست محترم مر

 باسالم

احتراماً پس از بررسی لیست تجهیزات و مواد مصرفی بر اساس پروژه  با كد ........................  اخذ آزمون عملی در 

تاریخ                به تعداد                در حرفه                               بالمانع است/دارای نواقص ذیل می 

 .باشد

 قص و کمبودهای تجهیزاتلیست نوا

تعداد  مشخصات فنی نام تجهیزات ردیف

 کمبود

 مالحظات واحد

      

      

      

      

      

 لیست نواقص و کمبودهای مواد مصرفی

تعداد  مشخصات فنی نام مواد مصرفی ردیف

 کمبود

 مالحظات واحد

      

      

      

      

 سایر توضیحات:

 

 

 امضاء

 نگرآزمو

 تاریخ:
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  صورت جلسه برگزاری ارزشیابی مهارتی

 در خصوص وضعیت شرکت کنندگان

 در کارگاه سنجش....................................مرکز...................................
 .......استاندارد:                      با کد استاندارد                           در ساعت ............

 مورخه.............. در ساعت ...............شروع ودر ساعت................خاتمه یافت .

 تعداد غائبین: تعداد حاضرین: تعدادکل شرکت کنندگان:

 غائبین  حاضرین 

  نام و نام خانوادگی ردیف  امضاء نام و نام خانوادگی ردیف 

4   4   

0   0   

2   2   

4   4   

5   5   

2   2   

4   4   

2   2   

2   2   

42   42   

44   44   

  نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :                                                                                       

 امضاء  

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 امضاء

 ل سنجش مرکز:نام و نام خانوادگی مسئو

 امضا
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 صورتجلسه برگزاری فرایند ارزشیابی مهارتی

 در خصوص شرایط عمومی آزمون شوندگان و کارگاه سنجش

 حضور و غیاب استاندارد:كد  استانداردعنیوان  گروه آموزشی

   
 حاضرتعداد 

 تعداد

 غایب
 جمع

 ساعت پایان ساعت شروع ارزشیابی تاریخ 

      

 وضعیت داوطلبان
  مطلوب

  نا مطلوب

وضعیت تجهیزات و 

 ابزارآالت

  مطلوب

  ناقص

 وضعیت مواد مصرفی
  مطلوب

  ناقص

 وضعیت كارگاه سنجش
  مطلوب

  نامطلوب

  سایر موارد

                 نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :                                                                        

 امضاء  

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 امضاء

 نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مرکز:

 امضا
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 صورتجلسه تخلف کشف شده درجلسه آزمون عملی برگزار شده 

 .........در کارگاه سنجش............................مرکز................................. تاریخ...................
اسامی و مشخصات کامل متخلفین جلسه آزمون عملی حرفه  .............کارگاه  .............مرکز............ 

 روز....................مورخه ......................... با ذکر دالیل و مدارک کافی بشرح ذیل است 

 نوع تخلف کد ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

     

  نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :                                                                                       

 امضاء  

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 امضاء

 نام و نام خانوادگی مسئول سنجش مرکز:

 امضا
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 جلسه حوزه اجرای ارزشیابی )ذکر حوادث غیر مترقبه ( نمونه صورت

ــت ....................      ــاع ــه .......................................... سـ ــرف ــی در  ح ــارت ــه ــی م ــاب ــی ارزشـ

ــنجش .............................   ....................روز................... ............ مورخـه ............................... کارگاه س

 ............................شهرستان ...........................................استان...............................................مرکز........

 

 ذکر حوادث غیر مترقبه ردیف

  

  

  

    نام و نام خانوادگی آزمونگر/آزمونگران :                                        

 امضاء         

 

 نام و نام خانوادگی ناظر:

 

 نام و نام خانوادگی مسئول سنجش:

 

 

 نكته مهم:

صورتجلسه خروج آزمون شونده از ادامه فرایند آزمون بر اساس اهداف پروژه نیز می بایست توسط 

 آزمونگر در حین آزمون طراحی و مستند شود.
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 منابع:

پداگوژی وآموزش های فنی وحرفه (.4224جاوید.رضا؛مهدوی.زهراسادات.)كریمی.عباس؛سلیمی.محمود؛ -

 .تهران.سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور.ای

با روش های اخذ آزمون های  جزوه آموزشی)آشناسازی(آزمونگران)بازارکار((. 4222ابوالقاسم رافع.) -

 .سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور.معاونت پژوهش و برنامه ریزی.عملی

 .تهران.سمت.عملیاتی فرایند و الگوها مفاهیم،: آموزشی ارزشیابی (.4224عباس بازرگان هرندی.) -
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 معاونت پژوهش،برنامه ریزی و سنجش مهارت

 دفتر سنجش، مهارت و صالحیت حرفه ای
 

 «مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی وحرفه ای»
 


