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بسمه تعالي
مقدمه
نظام آموزشي يك كشور حياتي ترين و زير بنايي ترين بخش براي اقتصاد آن كشور محسوب مي شود .تربيت نيروي
ماهر  ،متخصص و استفاده ازخدمات آن ها در زمره مشغوليت هاي مهم هر سيستم آموزشي است .بدديهي اسدت هنادامي كد
كسب مهارت و ايجاد تخصص هاي مختلف با نيازهاي جامع هماهنگ باشد ،استفاده صحيح از منابع ،ايجداد انايد ه در اقشدار
مختلف جامع  ،شکوفائي صنعت و اف ايش ثروت و رفاه ملي را ب همراه داشت و كشور را ب سمت توسدع روز افد ون و یايددار
سوق مي دهد.
برنام هاي درسي و استانداردهاي آموزشي وسيل اي براي رسيدن ب آرمان ها و تحقق اهداف نظدام هداي آموزشدي
مي باشند و گام اصلي در تدوين برنام درسي و استاندارد آموزشي ،تجزیه وتحلیل شغل يا كار شکافي است ك مي تدوان آن را
محور هماهنگ كننده حوزه منابع انساني برشمرد و ب همين خاطر در ميان فرآيندهاي مختلدف مدديريت مندابع انسداني داراي
اهميت خاصي مي باشد و ب نوعي یشتيبان و تغذي كننده اطالعاتي ساير بخش ها در منابع انساني است.
تج ي و تحليل شغل ب طور خالص عبارت است از روش هايي ك ب وسيل آن هدا اطالعدات وحقدايق مربدو بد
كيفيت و ماهيت هريك از مشاغل و نحوه اجراي وظايف و مسووليت ها و ني شرايط الزم براي انجام وظايف و مسووليت هاي
مربوط ب طور منظم و سيستماتيك جمع آوري ،بررسي و تج ي و تحليل شده و نتايج حاصدل از آن در تددوين اسدتانداردهاي
آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد.
همچنين در رويکرد آموزش بر مبناي شايستاي 1ك از رويکردهاي مطرح در آموزش مي باشد شغل ،تجزیه وتحلیل
شده و وظایف و کارهای تشکیل دهنده آن ،تبدیل به مجموع اي از دانش ،مهارت و نادرش هدايي تحدت عندوان شايسدتاي
مي شوند و افراد را قادر مي سازد تا ب صورتي اثر بخش ،فعاليت هاي مربو ب شغل يا عملکرد شغلي را طبدق اسدتانداردهاي
مورد انتظار (معيارهاي عملکرد) انجام دهند.
در اين دستورالعمل ك ب منظور ايجاد هماهناي بيشتر در بين گروه هاي برنام ري ي درسي 2آمدوزش هداي فندي و
حرف اي و با هدف تهي برنام هاي درسي و استانداردهاي آموزشي تدوين شده اسدت ،روش تج يد و تحليدل شدغل و نحدوه
تکميل كاربرگ هاي مربوط ارائ شده اند.
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اهداف
-1ايجاد وحدت روي در تج ي و تحليل شغل و تدوين استانداردهاي آموزشي
-2برقراري ارتبا هدفمند بين بازار كار و استانداردهاي آموزشي
-3كيفيت بخشي ب آموزش هاي فني و حرف اي
-4استقرار نظام صالحيت حرف اي
-5همسوسازي و مطابقت مشاغل كشور با طبق بندي بين المللي مشاغل و حرف ISCO2002

گروه های برنامه ریزی درسي سازمان:
گروه هاي برنام ري ي درسي  55گان ب شرح ذيل در دفتر یژوهش،طرح و برنام ري ي درسي فعاليت مي نمايند :
-1صنايع خودرو -2الکترونيك -3صنايع چوب -4صنايع كاغذ-5حمل ونقل زميني-5حمدل و نقدل ريلدي-7حمدل ونقدل دريدايي
– 2تاسيسات -9صنايع دريايي-10نفت و گاز -11یتروشديمي و یليمدر-12صدنايع نسداجي  -13متدالوریي-14فنداوري ارتباطدات
 -15مديريت صنايع  -15سراميك-17صنايع چرم ویوست -12معدن -19مکانيك-20كنترل واب ار دقيق–21برق-22صنايع فل ي
-23ساختمان  -24معمداري–25صدنايع چدا -25صدنايع بسدت بنددي -27جوشدکاري و بازرسدي جدوش -22صدنايع هدوايي
-29هوانوردي  -30فناوري انریي هاي نو و تجديد یذير -31مديريت آب -32صنايع رندگ -33صدنايع السدتيك-34امدور اداري
 -35امددور مددالي و بازرگدداني-35بهداشددت و ايمنددي -37فندداوري اطالعددات -32مراقبددت و زيبددايي -39خدددمات آموزشددي
-40صنايع یوشاک –41گردشاري – 42هتلداري  -43سدالمت وطدب ايراندي -44فنداوري ندرم وفرهنادي -45امدور شديالت و
آب ي یروري-45امور دام و ماكيان-47امور باغي-42امور زراعي -49ماشين آالت كشاورزي-50صنايع غذايي-51خدمات تغذي اي
–52منابع طبيعي(جنال ،مرتع ،آبخي و بيابان) -53زيست فناوري  -54گياهان دارويي و داروهاي گياهي -55فناوري محيط زيست
-55صنايع دستي (دوخت هاي سنتي) -57صنايع دستي(بافت) -52صنايع دستي (چوب ،فل  ،سفال ،چدا  ،سدنگ ،شيشد  ،چدرم)
-59هنرهاي تجسدمي -50هنرهداي ت ئيندي  -51هنرهداي نمايشدي -52فدرش  -53طدال و جواهرسدازي  -54صدنعت ورزش
-55فناوري نانو
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فرآیند اجرائي تجزیه و تحلیل شغل
شروع

ارسال عناوین پیشنهادی توسط متقاضی به اداره کل

تشکیل کارگروه تجزیه و تحلیل شغل بر اساس شغل مورد تقاضا با
حضور نمایندگان اتحادیه های صنفی رشته مورد تقاضا

تجزیه و تحلیل شغل توسط کارگروه

بررسی اسناد تجزیه و تحلیل شغل توسط کارگروه

ارسال اسناد تجزیه و تحلیل شغل تائید شده به همراه صورتجلسات مربوطه به ستاد
(دفترپژوهش،طرح و برنامه ریزی درسی )

خیر
اعالم رد یا اصالح به اداره کل

بررسی اسناد تجزیه
و تحلیل شغل در
ستاد

بلی

تدوین استاندارد آموزشی
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روش شناسي فرآیند برنامه ریزی درسي مهارت محور: 5
فرآیند برنامه ریزی درسی مهارت محور

فرآيند برنام ري ي درسي مهارت محور در دو مرحل انجام مي گيرد  :هدف مرحل اول تج ي و تحليدل شدغل و تددوين
استاندارد شغل و هدف مرحل دوم تعيين ري برنام درسي و استاندارد آموزشي براي تربيت نيروي انساني با مهارت هاي تعريف شده
در مرحل اول است  .براي تج ي و تحليل شغل روش هاي متنوعي تعريف شده است ك مي توان ب نمون هاي زير اشاره كرد.
-1روش مطالع ميداني  -2روش كارگاه تحليلي ديکوم ) -3 )DACUMروش سفارش كارفرما
فلوچارت فرآیند تجزیه وتحلیل شغل به روش دیکوم DACUM

تجزیه و تحلیل نیازها
تشخیص اولویت های شغل  /حرفه

تجزیه و تحلیل کارها
تجزیه و تحلیل کارهای انتخاب شده برای پاره کارها،

دانش  ،مهارت الزامات ایمني و معیار عملکرد

تعیین نیمرخ (پروفیل) شایستگي
کارهای وابسته به خوشه حرفه ای تبدیل به
شایستگي های مناسب مي شوند

تجزیه و تحلیل شغل  /حرفه
هدایت کارگاه دیکوم به سمت تشخیص
وظایف و کارها

مواد برنامه درسي
تدوین راهنماهای یادگیری  ،شغلي نرم
افزارهای آموزشي و سمعي و بصری

بازبیني کارها
تعیین درجه اهمیت  ،سختي و فراواني
وظایف و کارها

شروع آموزش حرفه ای
تشکیل کالس های آموزش ضمن کار

انتخاب کارها
انتخاب کارهای اولویت دار برای تدوین
برنامه درسي

سایر موارد کاری نظیر :
ارزیابي برنامه ها و شایستگي ها
تدوین برنامه های ارزشیابي  ،آزمون ها و.....
امتحانات و ارزشیابي برنامه ها

 -1منصورنیا،حمید،خادمی اقدم صمد،راهنمای برنامه ریزی درسی مهارت محور  ،انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1314،
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روش مطالعه میدانی

هدف روش مطالع ميداني،جمع آوری و تحلیل اطالعات گروهي از شاغالن یک شغل برای احصاء وظایف آن شغل است که در اين
دستورالعمل روش مطالع ميداني مد نظر مي باشد و در ذيل ب آن یرداخت مي شود :
ترکیب اعضای کارگروه تجزیه و تحلیل شغل:

در روش مطالعه میداني ،ابتداکار گروه تجزیه و تحلیل شغل با ترکیب زیر تشکیل مي شود و فرآیند مطالعه میداني را طراحي و
مديريت مي كند :
 -1مديركل آموزش فني و حرف اي استان  /رئيس
 -2معاون آموزش و یژوهش اداره كل آموزش فني و حرف اي استان/نايب رئيس
 -3رئيس اداره آموزش و یژوهش استان  /دبير
 -4نماينده صنف و اتحادي مربوط برحسب موضوع  1نفر
 -5كارشناس برنام ري ي درسي  /متخصص رشت  1نفر
*توضيح :ابالغ رئيس كارگروه توسط معاون یژوهش ،برنام ري ي وسنجش مهارت سازمان و ابالغ اعضاي كارگروه بوسيل
مديركل آموزش فني و حرف اي استان صادر خواهد شد .

شرح وظایف کارگروه تجزیه و تحلیل شغل استانی:

-1تهیه و آماده سازی فرم های تجزیه وتحلیل شغل
-2برنامه ریزی و طراحي مصاحبه
 -3جمع آوری اطالعات
-4پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات
-5تکمیل و بررسي کاربرگ تجزیه وتحلیل شغل و ارسال به ستاد (دفتر طرح،پژوهش و برنامه ریزی درسي)
* برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز ،در این سند از فرم های شماره  1تا شماره  4استفاده مي شود  .این فرم ها به تحلیل وظایف
شغلي در مشاغل مي پردازند  .در این روش الزم است که تعامل بین اعضای کارگروه تجزیه و تحلیل شغل به نحوی انجام شود که
در کمترین زمان  ،مفیدترین اطالعات جمع آوری شوند .
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راهنمای تکمیل فرم های تجزیه و تحلیل شغل:
تعریف تجزیه و تحلیل شغل

با توج ب اين ك آموزش شغلي منجر ب كسب شايستاي هاي يك شغل مشخص توسط كارآموز مي شود ،لذا
مناسب ترين مبنا براي تهي و تدوين برنام درسي و استاندارد آموزشي در آموزش هاي فني و حرف اي ،تج ي و تحليل شغل است.
-1مراحل تجزیه و تحلیل شغل

 -1-1شناسايي و تعريف شغل :
مشخصات عمومي شغل و حوزه كاربرد آن و اطالعات مربو ب بازار كار آن شغل را بر اساس منابع معتبر ب طور كامل در
كاربرگ شماره صفر معرفي كنيد .
 -2-1تهي فهرست وظيف هاي تشکيل دهنده شغل :
براي انجام اين كار فهرستي از تمام وظايفي ك از شغل مي شناسيد و يا ب نظرتان مي رسد تهي كنيد .روش مناسب
براي اين مرحل استفاده از شرح وظايف شغلي  ،مشاهده و مصاحب است  .اطالعات اين مرحل را در كاربرگ شماره  1وارد كنيد .
 -3-1تاييد فهرست وظايف تشکيل دهنده شغل :
در اين مرحل از نظرات كارشناسي  ،مصاحب با كاركنان و سریرستان استفاده كنيد  .براي اين منظور فهرست وظايف را در
اختيار س يا چهار تن از شاغالن حرف مورد نظر قرار دهيد و از آنها بخواهيد وظايفي را ك ب طور معمول و روزمره انجام ميدهند ،
عالمت ب نند .
 -4-1تعيين مي ان فراواني تکرار هر وظيف :
در اين مرحل از كاربرگ شماره  2استفاده كنيد  .اين كاربرگ را در اختيار شش يا هشت تن از شاغالن و ياسریرستان قرار
دهيد و از آن ها بخواهيد مشخص كنند ك هر وظيف را هر از چند وقت يك بار انجام مي دهند .
 -5-1تعيين اهميت نسبي هر وظيف :
در اين مرحل ني از كاربرگ شماره  2استفاده كنيد  .ممکن است وظايفي ك ب ندرت انجام مي شود براي شغل بسيار
حياتي باشند .از اين رو ب دست آوردن درج اهميت و فراواني انجام كار بسيار مهم تلقي مي شوند .لذا از یاسخ دهندگان ب فرم
تج ي و تحليل شغل بخواهيد یس از مشخص كردن درج فراواني تکرار هر وظيف مي ان اهميت آن را درج بندي كنند .
 -5-1تعيين درج دشواري يادگيري وظيف :
ارزيابي درج دشواري فراگيري  ،بعد دياري از تج ي و تحليل شغل است .اين كار سبب مي شود تا شما ب عنوان تهي
كننده استاندارد مهارت و آموزشي از برداشت كاركنان يا فراگيران نسبت ب مي ان مشکل بودن يادگيري وظيف ك ممکن است با
برداشت شما تفاوت داشت باشد یي ببريد  .نتيج اين كار را ني در كاربرگ شماره  2وارد كنيد .
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 -7-1محاسب امتياز كل هر وظيف :
براي اين منظور امتيازهاي ب دست آمده در كاربرگ شماره  2را جمع بندي و نتيج را در ستون مخصوص يادداشت كنيد
و با استفاده از اين روش ،وظايف را ب ترتيب اولويت از باالترين امتياز مرتب نماييد  .ترتيب امتيازات  ،اولويت هاي آموزشي را
تعيين خواهند كرد .
 -2-1مصاحب با یرسنل كليدي در مورد يافت ها :
براي نيل ب اين منظور يافت هاي خود را درخصوص تج ي و تحليل شغل با كارشناس ها و ساير كساني ك ب نحوي در
برنام ري ي درسي شما ذينفعان هستند در ميان باذاريد  .اين مرحل ب شما امکان مي دهد هم نظرات دياران را جويا شويد و هم
وسيل اي را براي جلب مشاركت افراد در مرحل برنام ري ي درسي فراهم آوريد .
 -9-1تصويب يافت ها ( عناوين وظيف ها ) :
با بحث در كارگروه ،وظيف هاي تعيين شده براي شغل را ب تائيد اعضاء گروه برسانيد  .نتيج تج ي و تحليل شغل ،
فهرستي متشکل از وظيف هاي تشکيل دهنده يك شغل خواهد بود  .همان طور ك ب آساني از تحليل فرم نمون بر مي آيد هر
وظيف خود ب تنهايي مجموع اي یيچيده از روي ها و مراحل متعدد است ك ب (كار) معروف هستند  .ب دليل برخورداري از همين
یيچيدگي و همين طور ب اين دليل ك نمي توان آموزش خاصي را براي تاكيد بر چنين وظيف هاي گسترده اي طراحي كرد ،الزم
است يك تج ي و تحليل ديار ني صورت گيرد ك آن (تج ي و تحليل وظايف ) است .

تجزیه و تحلیل وظایف

تج ي و تحليل وظيف ها  ،فرآيندي است ك ب منظور درک بهتر وظيف هاي شغلي انجام مي شود ك اصوال مستل م آن
است ك وظايف شغلي ب مراحل متوالي يا اج اي تشکيل دهنده خود تقسيم شوند  .یس از اين ك هر وظيف ب چند بخش يا چند
ج ء تقسيم شد ،هر ج ء ب منظور تعيين درج اهميت نسبي و حياتي بودن آن در انجام وظيف شغلي مورد تج ي و تحليل قرار
ميايرد .براي مثال يك تعميركار خودرو سواري را در نظر بايريد  .يکي از وظايف او تعمير يا تعويض الستيك هاي خودرو است .
تج ي و تحليل اين وظيف مراحل زير را شامل مي شود :
*قرار دادن جك زير خودرو
*ب كار گرفتن روش هاي الزم جهت جلوگيري از حركت خودرو
*شل كردن یيچ ها
*باال بردن چرخ
*درآوردن چرخ و الستيك
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فرآيند تج ي و تحليل وظيف  ،داراي دو منظور متماي است :
*ب شناسايي اج اء كارها و مراحل انجام يك ( كار ) كمك مي كند  .شناخت اين اج اء يا عناصر  ،الزم تعيين اهداف ،شناسايي و
سازماندهي محتواي آموزشي است .
*در تعيين مهم ترين اج اء و مراحل موجود در يك وظيف موثر است .
-2مراحل تجزیه و تحلیل وظایف

 -2-1تهي فهرست كارهاي تشکيل دهنده هر وظيف :
 -2-1-1تج ي و تحليل وظايف :
كاربرگ شماره  3را در نسخ هاي مورد نياز تهي كنيد و عنوان شغل را در باالي آن ها بنويسيد.
 -2-1-2روي هر يك از كاربرگ ها فقط عنوان يك وظيف را بنويسيد  .اين وظايف بايد همان هايي باشند ك در تج ي و تحليل
شغل داراي باالترين امتياز بوده اند .
 -2-1-3اج اي تشکيل دهنده هر وظيف را روي كاربرگ شماره  3وارد و سعي كنيد در اين مرحل كار خود را كامل و دقيق انجام
دهيد  .براي اين منظور بهتر است با كسي ك عمالً شغل را انجام مي دهد و يا سریرست و كارشناس واحد ذيربط است صحبت
كنيد  .چرا ك ايشان در موقعيتي قرار دارند ك بهتر مي توانند مراحل و ج ييات شغل را براي شما بازگو نمايند .
 -2-2تاييد فهرست كارهاي تشکيل دهنده هر وظيف :
در اين مرحل از نظرات كارشناسي  ،مصاحب با كاركنان و سریرستان استفاده كنيد  .براي اين منظور فهرست كارها را در
اختيار س يا چهار نفر از كاركنان قرار دهيد و از آن ها بخواهيد كارهاي تشکيل دهنده وظايف را در كاربرگ شماره  3عالمت ب نند .
 -2-3تعيين فراواني تکرار هر كار :
اين كار را با استفاده از اطالعاتي ك از تج ي و تحليل شغل ب دست آورده ايد  ،با مشورت كاركنان و سریرستان انجام
دهيد و نتيج آن را در كاربرگ شماره  3وارد كنيد .
 -2-4تعيين اهميت نسبي هر كار :
ممکن است كارهايي ك ب ندرت انجام مي شوند  ،براي شغل بسيار حياتي باشند  .از اين رو ب دست آوردن درج اهميت
نسبي و فراواني تکرار هر كار از اهميت بااليي برخوردار است ك نتيج آن را در كاربرگ شماره  4وارد مي شود.
-2-5تعيين درج دشواري يادگيري هر كار :
ارزيابي درج دشواري يادگيري  ،بعد دياري از تج ي و تحليل وظيف است  .اين امر سبب مي شود تا شما ب عنوان تهي
كننده  ،از برداشت يا نظر شاغلين ب درج دشواري يادگيري هر كار ك ممکن است با نظر شما تفاوت داشت باشد آگاه شويد ك
نتيج آن را در كاربرگ شماره  4وارد مي شود .
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 -2-5تعيين امتياز كل هر كار :
براي انجام اين كار كافي است امتيازهاي فراواني تکرار كار  ،مي ان اهميت و درج دشواري هر مرحل يا ج ء را با هم
جمع كنيد  .سپس جمع امتيازهاي حاصل براي هر مورد را در ستون مخصوص در كاربرگ تج ي و تحليل وظايف ياداشت كنيد  .با
استفاده از اين روش آن دست از كارها ك باالترين امتياز را ب دست مي آورند  ،اولويت هاي آموزشي تلقي خواهند شد .
 -2-7مصاحب با اشخاص كليدي در مورد يافت ها :
نتايج تج ي و تحليل وظايف را با مشورت يك فرد مطلع بررسي كنيد .
 -2-2تصويب يافت ها (عناوين كارها ) در كارگروه تج ي وتحليل شغل:
با بحث و بررسي كارشناسي  ،كارهاي تعيين شده براي هر وظيف را ب تاييد اعضاء كار گروه برسانيد  .هرچ در تعيين
نيازمندي هاي شغلي دقيق تر عمل كنيد كار تدوين برنام درسي و استاندارد آموزشي توسط گروه هاي برنام ري ي درسي آسان تر
خواهد شد .

11

كاربرگ شماره صفر
نام شغل:

در این کاربرگ مشخصات عمومي شغل معرفي مي شود.
در مشخصات عمومي شغل ،شفاف شدن موارد زیر مورد انتظار است:
 جایگاه شغل در سند طبقه بندی بین المللي مشاغل و حرف )(ISCO 2002
 تعریف شغل
 صالحیت های جسماني شغل
 مدرك مورد نیاز برای ورود به شغل
 اطالعات و دانش های مورد نیاز قبل از ورود به شغل از جمله:
 ارزش و جایگاه اقتصادی (کالن و خرد) شغل در جامعه
 مراتب ،سطوح و درجات آموزش های شغل
 اهمیت تخصصي شغل و تاثیر آن در فرآیند تولید محصول
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كاربرگ شماره 5
نام شغل :
اعالم نظر شاغل درباره ی شرح وظایف شغلي
نظر شاغل
ردیف

وظیفه های شغلي
بلي

1
2
3
4
5
6
7
1
9
11
11
12
13

12

خیر

كاربرگ شماره 2
نام شغل :
تعیین میزان فراواني ،اهمیت و درجه دشواریوظایف
وظایف شغل

ردیف

فراواني تکرار

میزان اهمیت

درجه دشواری یادگیری

جمع كل

1
2
3
4
5
6
7
1
9

درجه بندی «فراواني تکرار»
به ندرت

5

گهگاه

2

هفتگي تا ماهانه 9
روزانه تا هفتگي 4
روزانه

1

درجه بندی «میزان اهمیت»
كم اهمیت

درجه بندی « درجه ی دشواری یادگیری»
5

آسان

5

نسبتاً با اهمیت

2

نسبتاً مشکل

2

با اهمیت

9

مشکل

9

خیلي مشکل

4

فوق العاده مشکل

1

خیلي با اهمیت

4

فوق العاده با ا همیت 1
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كاربرگ شماره 9
نام شغل :
تدوین كارهای تشکیل دهنده ی هر وظیفه
نظر شاغل

عنوان وظیفه:
ردیف
« عناوین كارها»

1
2
3
4
5
6
7
1
9
11
11

14

بلي

خیر

كاربرگ شماره 4
نام شغل :
تعیین میزان فراواني ،اهمیت و درجه دشواری هركار
عنوان وظیفه ............................................................................. ....................:
كارهای شغل

ردیف

فراواني تکرار

میزان اهمیت

درجه دشواری یادگیری

جمع كل

1
2
3
4
5
6
7
1

درجه بندی «فراواني تکرار»

درجه بندی «میزان اهمیت»

به ندرت

5

كم اهمیت

5

گهگاه

2

نسبتاً با اهمیت

2

هفتگي تا ماهانه 9
روزانه تا هفتگي 4
روزانه

1

9

با اهمیت
خیلي با اهمیت

4

فوق العاده با ا همیت 1
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درجه بندی « درجه ی دشواری یادگیری»
آسان

5

نسبتاً مشکل

2

مشکل

9

خیلي مشکل
فوق العاده مشکل

4
1

