مقدمه:

دردنیای کنونی ،آموزش به مقطع خاصی از عمر
انسان محدود نمی شود و توقف آن در هر سنی برابر

مشاغل خانگی سعی در رسیدن به موفقیت های
چشمگیر دارد.
مراحل تدوین استانداردهای آموزشی:

با عقب ماندگی فردی و اجتماعی است .به همین

 نظارت مستمر بر تیم تدوین و بررسی گام به گاممحتوای استاندارد آموزشی در کمیته تخصصی و
گزارش گیری
 تهیه و ارسال استاندارد و ضمائم آن به کمیتهتخصصی در زمان مقرر توسط تیم تدوین

علت سیستم های پیشرفته آموزشی چندان حساسیتی
مرحله سوم  :بررسی

به سن و شرایط اجتماعی فرد ندارد و فقط توانمندی

سي ت سيزمين

ها ،مهارت ها و پتانسیل های افراد را هدف قرار می
دهند .برای رسیدن به این هدف تمامی سیستم های
آموزشی بایستی از روش واحدی پیروی کنند  ،این
روش واحد  ،استاندارد آموزش نامیده شده است.
هدف از این آموزش ها  ،افزایش دانش  ،مهارت و
قدرت درك افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده
وظایف شغلی است .
در این سازمان به منظور تحقق اهداف آموزشی ،
ستاد و ادارات کل با تولید و برگزاری دوره های
مختلف بر اساس استانداردهای آموزشی اقدام به
مهارت آموزی به جویندگان کار وشاغلین در
بخشهای مختلف نموده و در کنار آن با اجرای
روشهایی نظیر آموزش در قالب تفاهم نامه ها ،
آموزش در پادگان ها ،آموزش در زندان ها ،آموزش

هایي

ب بيرایي رر ر

مرحله اول  :هييزسنج

ر سطح آمي ش سرزمين

 ارسال عناوین طبق فرم شناسایی مشاغل غربالگری اولیه توسط کمیته تخصصی بررسی و تایید درخواست در گروه تخصصی برنامهریزی درسی صنعت ،خدمات ،کشاورزی  ،فرهنگ و
هنر ،فناوری های راهبردی
مرحله دوم  :تدب ن ستيهد ر هير آموزش

بي

هظيرت ستي

 بررسی رزومه تخصصی اعضای تیم تدوین و تشكیلتیم تدوین پس از تایید اعضا توسط گروه های
تخصصی مربوطه

 بررسی نهایی توسط گروه تخصصی برنامه ریزیدرسی و اعالم تایید به کمیته تخصصی
 اختصاص کد استاندارد توسط کمیته تخصصی نهایی کردن استاندارد و بارگذاری بر روی سایتاستانداردهای موجود بر روی سایت سازمان:

استانداردهای قابل بهره برداری  ،موجود در سایت
سازمان شامل بخش های آموزش شغل  ،آموزش
شایستگی  ،آموزش در صنایع و آموزش روستایی ،
آموزش فناوری های راهبردی  ،آموزش در قالب
تفاهم نامه  ،آموزش ویژه معلولین ذهنی و جسمی
می باشد و هر ساله طبق روال استانداردنویسی
ونیاز بازار کار استانداردهای آموزشی جدید تدوین
می گردد و استانداردهای قدیمی با انجام نیازسنجی

بازنگری می شود .در شكل زیر می توان فراوانی

به جز استانداردهای ذکر شده تعداد  52حرفه در

هریک از مدل های استاندارد آموزشی را مورد بررسی

آموزش های تكمیلی بین سطوح تحصیلی  ،شامل 512

قرار داد .

تک پودمان  ،در این دفتر تهیه و تدوین گردیده است و
توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی اجرا می گردد.

استاندارد شغل
استاندارد شایستگی

تدوین استاندارد

بخشی از استاندارد

آموز

ویژه ناتوانان

همچنین در نمودار زیر میتوان استانداردهای آموزشی
به تفكیک حوزه های تخصصی را مالحظه نمود.
2500
2000
1500
1000
500

فرهنگ و هنر

خدمات

شغل

کشاورزی

شایستگی

صنعت

سایر

0

دفتر طرح و برنامه های درسی :تهران ،خیابان آزادی ،خیابان خوش شمالی،
تقاطع نصرت غربی  ،ساختمان شماره  5سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور  ،پالك  ، 79دورنگار  ، 11744119 :تلفن 11217722 – 7 :
آدرس پست الكترونیكی Barnamehdarci @ yahoo.com :

