
Training on Qualification and Competencies Standards (Iran) 

تدوین و کاربردوضعیت کنونی 
ملی شایستگیاستانداردهای 

2020

یونگوان سیک، پروفسور 

"(ایران)صالحیت حرفه ای و استانداردهای شایستگی "کارگاه آموزشی 



                    

انس و آژکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 
.باشدمی ( کوئیکا)همکاری های بین المللی کره 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1399



ارائه دهنده/ استاد

یونگوان سیک، : نام

کریاتک: دپارتمان
(کرهفن آوری دانشگاه آموزش و )

0082415601113:  تماسشماره 
gwansik@koreatech.ac.kr :پست الکترونیک

:سوابق تحصیلی و تجربه کاری
(آمریکا)از دانشگاه ایالتی فلوریداسیستم های آموزشی و تدریس دکترای -
استاد، دانشکده توسعه منابع انسانی کریاتک-
پژوهشگر دانشگاه فلوریدا-

:سوابق پژوهشی
ایآموزش حرفه/یادگیری الکترونیک/ نیازسنجی/روش های تدریس/تدوین برنامه درسی/فناوری آموزشی

mailto:gwansik@koreatech.ac.kr


هامحتوا و سرفصل 

معرفی استانداردهای ملی شایستگی-1

ساختار استانداردهای ملی شایستگی-2

تدوین استانداردهای ملی شایستگی-3

بکارگیری استانداردهای ملی شایستگی -4

www.ncs.go.kr :        وب سایت استانداردهای ملی شایستگی



5

شایستگیمعرفی استانداردهای ملی 

پیشینه. 1
هدف. 2

1

محتوا و سرفصل ها
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 آموزش  حرفه ای1970و 1960بین سالهای ،(VET)و سیستم صالحیت کره به توسعه صنعتی

.کمک کرد

تقاد  و سیستم صالحیت به دلیل عدم انعکاس کامل نیازهای صنعت مورد انآموزش  حرفه ای

.قرار گرفته بودند

 مشکالت مربوط به اثربخشی 1990از دهه ،VET و سیستم صالحیت حرفه ای بوجود آمد.

1. Background

آموزش
حرفه ای

صالحیت
گذشته

صنعت
گذشته

تمایل و عالقه پایین

ارتباط قویارتباط ضعیف

ارتباط ضعیف  
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تدوینبهشروعکرهصالحیتوایحرفهآموزشسیستم،2000دههاوایلاز

نایعصنیازموردسطحدرکارگرانتربیتبرایجدید"شغلیملیاستانداردهای"

ترالیااسوانگلیسمانندپیشرفتهکشورهایهایسیستمازبرگرفتهکهکرد،

.می باشد

پیشینه.1

آموزش  
حرفه ای

صالحیت
اکنون

صنعت
اکنون

ارتباط قوی
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اهداف. 2

،دانشازایگستردهسیستمازعبارتست(NCS)شایستگیملیاستانداردهای
.صنعتیهایبخشدروظایفانجامبرایالزمنگرشومهارت

مناسب  برای توسعه 
منابع انسانی در صنایع

صالحیت

آموزش 
حرفه ای

توسعه شغل
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 1
(VET)مهارتیآموزشیهایدورهمجددسازماندهی1.

(ایحرفهملیصالحیت)شدهطراحیبازوجدیدملیهایصالحیت2.

(صنایع)صنعتیهایبخشوظایفبامتناسبصالحیتتعیینهایآزمونتدوین3.

مدیریتازحمایتبرایایحرفهملیصالحیتبرمبتنیاستخدامازپشتیبانی4.

العمراممادایحرفهتوسعهمدیریتوهاشرکتدرپرسنلشایستگیبرمبتنی

(العمرمادامایحرفهتوسعهواستخدام)کارگران

نتایج بکارگیری

اهداف. 2
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صالحیت آموزش حرفه ای

استانداردهای ملی 
استانداردهای صالحیت            شایستگی

استانداردهای آزمون          
برنامه درسی 

شغل و وظایف محل کار•
نقشه راه توسعه شغلی•
تقویت ارتباطات بین صالحیت ها•

برنامه انعطاف پذیر آموزش تدوین•
حرفه ای

آموزش حرفه ای بر اساس نیازهای •
(محیط کار)صنعت

استانداردهای ملی شایستگی
استاندارد سازی صالحیت های مورد نیاز برای انجام کار به طور و موثر در 

هر حرفه در سطح ملی

خدمات استخدام
زارکار مبتنی با

بر صالحیت

تطبیق شغل، ارتقا، مشوق•
توسعه شغلی فردی•
مدیریت منابع انسانی سازمانی•

(  know)اطالعات شغلی •
(Q net))اطالعات صالحیت •

(Work-net)اطالعات استخدام •
(HRD-net, Career-net)اطالعات مربوط به آموزش حرفه ای•

نقشه توسعه شغلی و اطالعات شایستگی حرفه ای

یتزیرساخت های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر عملکرد، مبتنی بر فعالیت، مبتنی بر کیف

شایستگی عبارتست از ترکیبی از دانش، نگرش، مهارت و کاربردهای آنها برای عملکرد موثر در محل کار

کار، آموزش حرفه ای، صالحیت
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ساختار استانداردهای ملی شایستگی

اصلیطبقه بندی : ساختار. 1

واحد شایستگیساختار . 2

استانداردهای ملی شایستگیسطوح . 3

واحدهای شایستگیمعیارهای تدوین . 4

پایهشایستگی . 5

2
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ساختار استانداردهای ملی شایستگی. 1

پزشکی.6
حقوق.5

نیروی انتظامی/ آموزش.4 بیمه/مالی.3
/مدیریت .2

کار اداری/ امور مالی  تجارت.1

خدمات غذا. 13 ساختمان. 14 ماشین آالت.15 مواد.16 شیمیایی.17
نساجی.18
پوشاک/

الکترونیک/برق.19 فناوری اطالعات . 20
و ارتباطات صنایع غذایی.21

/ چوب/ چاپ.22
صنایع دستی/ مبلمان

محیط زیستی.23
انرژی/ شیالت/کشاورزی.24

رفاه اجتماعی.7
مذهب/

هنر/طراحی.8
فرهنگ/

/ رانندگی.9
حمل و نقل فروش.10 نظافت/امنیت.11 تفریح/تور/ اقامت.12

استانداردهای ملی شایستگیدر  ( مشاغل)صنعتی طبقه بندی 

گانه24صنایع 
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ساختار استانداردهای ملی شایستگی. 1

(2019سال )( 1001)گروه های تفصیلی ، (253)گروه های گسترده ( ،79)گروه های فرعی ، (24)اصلی گروه های 

گروه اصلی گروه  فرعی گروه 
گسترده

شغل 
تفصیلی

جمع 79 253 1001

مدیریت پروژه 1 2 5

اموراداری-حسابداری-عملیات 0 11 27

بیمه-مالی 4 9 36

اجتماعی/ علوم طبیعی . آموزش 2 3 8

.زندان. آتش نشانی. پلیس. حقوق
دفاع ملی

2 4 16

پزشکی. بهداشتی 2 2 11

رفاه اجتماعی 1 6 17

پخش. طراحی . هنر .  فرهنگ 3 9 59

حمل و نقل. رانندگی 3 7 30

فروش. بازرگانی 4 8 18

نظافت. حفاظت 3 3 6

ورزش. سرگرمی. مسافرت. اقامت. زیبایی 2 12 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

خدمات غذا 4 3 10

ساختمان 1 26 117

ماشین آالت 8 31 128

مواد 10 7 35

شیمیایی 2 12 39

پوشاک. نساجی 4 7 24

الکترونیک.برق 3 28 93

اطالعات و ارتباطات 3 13 76

صنایع غذایی 2 4 21

صنایع دستی. مبلمان. چوب. چاپ 2 4 25

ایمنی. انرژی. محیط زیست 6 18 54

کشاورزی، جنگلداری و شیالت 4 12 50

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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ساختار استانداردهای ملی شایستگی. 1

مثال

گروه اصلی

گروه فرعی

کلیگروه 

خدمات غذا.13 خدمات غذاماشین آالت.15

امکانات .4
مهندسی.2محیط صنعتی

مدیریت . 1
کار ساختمانی

وسایل ساخت .3
طراحی معماری

نظارت بر . 1
طراحی معماری

ساختمان.14

ساخت معماری.2

معماری.3

(یتفصیل)حرفه 
چوبی کارهای . 1

در ساختمان
گچ کاری.2 عایق کاری.3 ساخت کاشی.4
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ساختار واحد شایستگی. 2

Competency unitواحد شایستگی Competency unitواحد شایستگی Competency unitواحد شایستگی

واحد شایستگی

کارهای چوبی . 1
در ساختمان



ساختار واحد شایستگی. 2

ترکیب واحد شایستگی

① کد واحد شایستگی

② عنوان واحد شایستگی

③ شرح واحد شایستگی

④ عنصر واحد شایستگی

⑤ معیارهای عملکرد، دانش، مهارت، نگرش

⑥ شرایط محیط کار

⑦ راهنمای ارزشیابی

واحد 

شایستگی

واحد 

شایستگی

واحد 

شایستگی



(مثال)ساختار واحد شایستگی. 2

در رشته معماری« خواندن یک صفحه طراحی»نمونه ای از واحد شایستگی •

E02010001a:واحدکد

(متداول)طراحیصفحهیکخواندن:واحدعنوان

.استئیاتجزنقشهوارتفاعزمین،نقشهسایت،نقشهبررسیازپسموادوساختارشکلموقعیت،درکشایستگیواحد،این:واحدتعریف

عناصر واحد معیارهای عملکرد و دانش، مهارت، نگرش

E02010001a.1
طراحیصفحهیکمورددرپایهدانشدرک

طراحیصفحهعملکردوکاربرددرکتوانایی1.1
طراحیصفحهدرجهتدرکتوانایی1.2
مختلفنمادهایمعنایدرکتوانایی1.3

معماریطراحیمتداولقانونKSF1501◦【دانش】
هاروشوهاگذاریعالمتانواع◦

نوشتنروشوطراحیصفحهبندیبخش◦
ترسیممحدودهمحاسبهمهارت◦【مهارت】
طراحیصفحهرووپشتشناختاراده◦【نگرش】

تحلیلیتفکر◦

E02010001a.2
پایهطراحیصفحهیکخواندن

طراحیصفحهبهکردننگاهازپسارتفاعاززمیننقشهکردنجداتوانایی2.1
طراحیصفحهبهکردننگاهازپسساختمحلدرکتوانایی2.2
طراحیصفحهبهکردننگاهازبعدمصالحاستفادهروشوفرآیندمحلدرکتوانایی2.3

معماریطراحیمتداولقانونKSF1501◦【دانش】
هاروشوهاگذاریعالمتانواع◦

نوشتنروشوطراحیصفحهبندیبخش◦
ترسیممحدودهمحاسبهمهارت◦【مهارت】
طراحیصفحهرووپشتشناختاراده◦【نگرش】

تحلیلیتفکر◦



(مثال)ساختار واحد شایستگی. 2

شرایط کاری◈

راهنمای ارزشیابی◈

مالحظات        

این واحد برای عملیات معماری اعمال می شود

اسنادمواد مصرفی و 

مشخصات• نقشه جزئیات    • ارتفاع   • نقشه زمین   • نقشه طبقه    • 

(شامل مواد اولیه)تجهیزات و ابزار 

گیره  آویز چارت طراحی• مقیاس       • ماشین حساب    • مداد پاک کن     • کاغذ    • نوشت افزار     • ابزار پیش نویس     •

ارزشیابیروش

ارزیابی عملکرد از طریق مشاهده • 
ارزیابی کل فرایند کار با مشاهده یک ارزیابی کننده • 
هدارزیابی اینکه کارگر می تواند مطالب مندرج در معیارهای عملکرد و بخش ارزشیابی را با موفقیت انجام د• 

مالحظات ارزشیابی

ارزیابی اینکه کارگر می تواند مطالب مندرج در معیارهای عملکرد و بخش ارزشیابی را با موفقیت انجام دهد• 
:ارزیابی موارد بعدی• 

ارزیابی درک نقشه طبقه
ارزیابی صالحیت محاسبه محدوده رسم



استانداردهای ملی شایستگیسطوح . 3

سطح تعریف

دسطحی که فرد می تواند یک نظریه جدید با استفاده از نظریات بسیار پیشرفته و دانش خلق کن[ دانش و مهارت]
سطحی که فرد مسئولیت و اختیار کل سازمان و همه وظایف را دارد[ شایستگی]

فاده کندسطحی که فرد می تواند دانش و نظریه خاصی را بکار برد و این دانش و تئوری در بخش مشابه هم است[دانش و مهارت]
سطحی که فرد وظیفه و مسئولیت پذیری در قبال نتایج دیگران دارد[ شایستگی]

سطحی که فرد می تواند دانش و نظریه را آزادانه بکار برد [ دانش و مهارت]
سطحی که فرد می تواند وظایف را با اختیار مستقل اجرا کند[ شایستگی]

سطحی که فرد می تواند دانش و نظریه را بکار برد [ دانش و مهارت]
سطحی که فرد می تواند وظایف را با اختیار گسترده اجرا کند[ شایستگی]

سطحی که فرد می تواند دانش و نظریه را به صورت محدود بکار برد [ دانش و مهارت]
سطحی که فرد می تواند وظایف را با اختیار عادی اجرا کند[ شایستگی]

سطحی که فرد می تواند دانش عمومی و نظریه پایه را بکار برد [ دانش و مهارت]
سطحی که فرد می تواند وظایف را با اختیار محدود اجرا کند[ شایستگی]

سطحی که فرد می تواند دانش عمومی را بکار برد [ دانش و مهارت]
سطحی که فرد می تواند وظایف را تحت نظارت سرپرست و راهنمایی کلی اجرا کند[ شایستگی]

اتسطحی که فرد می تواند دانش عمومی و پایه را بکار برد، مانند درک نشانه ها و توانایی انجام محاسب[ دانش و مهارت]
سطحی که فرد می تواند وظایف را تحت نظارت کامل و راهنمای گام به گام اجرا کند[ شایستگی]



واحدهای شایستگیمعیارهای تدوین .4

مدنظر قراردادن ویژگی های صنعتی

بکارگیری استانداردهای ملی شایستگی آموزش و ارزشیابی•

تدویناثربخشی
بررسی جامع دانش، مهارت و نگرش•
تدویناثربخشی هزینه های •
به خودمتکی / استقالل•

اندازه کوچکترین واحد آموزش و ارزشیابی•

انتقال پذیری امکان جابجایی بین صنایع•

تغییرات فناوری  در صنعت•



پایهشایستگی . 5

محاسباتعملیات پایه، آمار پایه، تفسیر نمودار، تهیه نمودار

خودارتقاییپیشرفت شغلیمدیریتی، /کنترلیخودشناسی، خود 

حل مسالهتفکر، حل مساله

ی، درک یک سند، نوشتن یک سند، گوش دادن، صحبت کردن، مهارت ارتباط غیرکالم
مهارت پایه انگلیسی

ارتباطات

ارتباط بین فردیکار گروهی، رهبری، حل تعارض، فنون مذاکره، خدمات مشتری

مدیریت منابعانسانیتخصیص زمان، تخصیص پول، تخصیص منابع مادی و امکانات و تخصیص منابع

فناوریدرک فناوری، انتخاب فناوری، بکارگیری فناوری

اطالعاتبرنامه های رایانه ای، پردازش اطالعات

اخالق حرفه ایاخالق کاری، اخالق اجتماعی

مدیریت سازمانیشم بین المللی، درک سیستمی، درک مدیریتی، درک تجاری
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تدوین استانداردهای ملی شایستگی

NCSو ارتقای تدوین بهبود رویه . 1

متخصص در تدویننیروی انسانی .2

تشکیل کمیته کارگروه مشورتی . 3

NCSمراحل تدوین . 4

3
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NCSرویه بهبود و ارتقای تدوین :  (NCS)تدوین استانداردهای ملی شایستگی. 1

مراحل نهاد

برنامه طراحی 1مرحله 
تدوین جمع آوری نظرات، انتخاب شغل، برنامه ریزی وزارت کار

رهمنابع انسانی کسازمان توسعه 

نهاد انتخاب یک 2مرحله  
برای تدوین

ودبا نمایندگی برای شغلی که باید تدوین شیک نهاد متخصص انتخاب  وزارت کار
رهسازمان توسعه منابع انسانی ک

تدوین3مرحله 
،رتیکارگروه مشوتوسط کمیته ( نهایی/ میانی/ آغازین)مشاوره گام به گام 

(بار2)برای جمع آوری افکار عمومی، تأیید صنعت اطالع قبلی 

تدویننهاد

رهکمنابع انسانی توسعه سازمان 

بررسی و تأیید4مرحله 
می شود استانداردهای ملی شایستگی به شورای سیاستگذاری صالحیت ارسال

و مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد

وزارت آموزش و + وزارت کار 
پرورش

رهسازمان توسعه منابع انسانی ک

اطالع رسانی5مرحله  اعالن از طرف وزیر کار وزارت کار
رهسازمان توسعه منابع انسانی ک

فهرست کردن 6مرحله 
وب سایتدر 

استانداردهای ملی شایستگی اعالن شده روی وب سایتفهرست کردن  وزارت کار
رهسازمان توسعه منابع انسانی ک
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متخصص برای تدویننیروی انسانی : تدوین استانداردهای ملی شایستگی. 2

متخصص صنعت7نفر 
عمومی و /رسمیآموزش نفر کارشناس 3

آموزش مهارتی

نفر کارشناس صالحیت حرفه ای1
نفر تسهیلگر1

(توسعه منابع انسانی)

تدوین 
استانداردهای 
ملی شایستگی

جهت تدویننیروی انسانی 
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کارگروه مشورتی/کمیتهترکیب : استانداردهای ملی شایستگیتدوین . 3

نیروی انسانی پرسنل نقش ها

صنعتمتخصص  7

 (سطح مهارت، ساختار بازار کار و غیره)بازنگری تجزیه و تحلیل محیط زیستی
بازنگری مشخصات و دستورالعمل های شغلی برای تدوین استانداردهای ملی شایستگی
 اعضای کمیته تدوین( پیش نویس)بررسی و تأیید ترکیب نهایی
 (کارگاه، جلسه بازنگری و غیره)تدوین بررسی و تأیید برنامه ترویج
بررسی و اصالح استانداردهایی که قبالً تدوین شده است
هبررسی و اصالح روال مرتبط با انتخاب شرکت های هدف برای تأیید صنایع اولیه و ثانوی
 هر مرحلهتدوین نظارت و بازخورد نتایج
معیارهای عملکرد و (عناصر)بررسی و اصالح کفایت فنی مانند واحدهای شایستگی ،KSA

(یرهشرح شغلی، استانداردهای آموزش و غ)بررسی و اصالح کفایت فناوری در بسته های کاربردی
بررسی و اصالح سایر مواردی که توسط رئیس جلسه الزم تشخیص داده شود

کارشناس آموزش 

عمومی و /رسمی

آموزش مهارتی

3

کارشناس صالحیت 

حرفه ای
1

کارگروه مشورتی/ترکیب کمیته



مراحل تدوین: تدوین استانداردهای ملی شایستگی.4

1گام
خاب بررسی و انتنهاد تشکیل 

: شورای مهارت صنعت
ارکسب وکبرنامه بازنگری 

2گام
ین زمینه تدوتجزیه و تحلیل 

ادبیات و بررسی مرور )
(میدانی

3گام جلسه آغازین

4گام کارگاه تدوین استاندارد
( نوبت و بیشتر3 )

5گام
اولیه صنعتیصحت سنجی 

(صنعت/نفر20بیش از )

6گام جمع بندیجلسه 

7گام

نظرات از /بازخوردجمع آوری 
بخش آموزش رسمی و 

حرفه ای
مرکز /مدرسهیا چند 1)

(آموزشی
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مراحل تدوین استانداردهای ملی شایستگی. 1

3گام
جلسه آغازین

{کارگروه مشورتی/کمیته}
نهاد تدویندر مورد برنامه کسب وکار ارائه شده توسط مشورت•
بررسی مناسب بودن و تنظیم گزارشات تجزیه و تحلیل محیط زیست•
تدوینبازنگری و تایید مناسب بودن برنامه و کمیته •

2گام
ین تجزیه و تحلیل زمینه تدو

مرور ادبیات و بررسی )
(میدانی

{نهاد تدوین}

خارجیتجزیه و تحلیل بازار کار، وضعیت آموزش رسمی و مهارتی و صالحیت، نمونه های•

1گام
خاب تشکیل نهاد بررسی و انت
: شورای مهارت صنعت

اربرنامه کسب وکبازنگری 

{کارگروه مشورتی/کمیته}
استانداردهای ملی شایستگی تدوین مشورت در زمینه مناسب بودن • 
تدوین های نهاد مشورت در مورد توانایی های •

تدوین پیشنهاد دستورالعمل های • 
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مراحل تدوین استانداردهای ملی شایستگی

گام
5

صحت سنجی اولیه صنعتی
(صنعت/نفر20بیش از )

 [نهاد تدوین]
صنعتیمکان هایاستانداردها از طریق بازدید از ( پیش نویس(تأیید •
تحقیقات حضوری و جلسه مشورتی،مصاحبه متمرکز گروهی:روش•

گام
4

کارگاه تدوین استاندارد
( نوبت و بیشتر3 )

{کارگروه مشورتی، تسهیلگر/کمیته}
تدوین واحدهای شایستگی بر اساس تجزیه شغل•
شغل، زمان آموزش، سطح آموزش و غیرهتعریف •
تعریف واحد شایستگی، عنصر واحد شایستگی•
اری دامنه کاربرد و تنظیم شرایط محیط های ک،(دانش، مهارت و نگرش)دمن تدوین معیارهای عملکرد، •

و غیره

گام
6

جلسه جمع بندی
{کارگروه مشورتی/کمیته}
های صنعتیمکان استانداردها از طریق بازدید از ( پیش نویس(تأیید •
تحقیقات حضوری و جلسه مشورتی،مصاحبه متمرکز گروهی: روش•

گام
7

نظرات از /جمع آوری بازخورد
بخش آموزش رسمی و 

حرفه ای
مرکز /یا چند مدرسه1)

(آموزشی

 [نهاد تدوین]
صنعتیمکان استانداردها و نتایج اولین بررسی (پیش نویس)انجام مشورت و تنظیم •
صنعت مکان بازنگری دومین صحت سنجی •



1. Steps of NCS Development 

9گام
کارگاه بکارگیری بسته 

تدوین شده
{کارگروه مشورتی، تسهیلگر/کمیته}

مسیر پیشرفت شغلی، شرح شغل، ابزارهای خود شناسی و غیرهتدوین

8گام جمع آوری نظرات عموم
 [نهاد تدوین]

روز روی وب سایت 40اعالن پیش نویس استاندارد برای •
برگزاری جلسه بازنگری بر اساس نظرات دریافتی •

10گام

و صحت سنجیدومین 
صنعتیتاییدیه

( 40بیش از  )

 [نهاد تدوین]
در بخش های صنعتی برای استانداردهای ملی شامصاحبه متمرکز گروهیانجام نظرسنجی یا •

(پیش نویس)یستگی

11گام جلسه گزارش نهایی

{کارگروه مشورتی/کمیته}
اینکه نظرات ارائه شده در جلسه توجیهی میانی منعکس شده است یا خیرگزارش •
مکان جی و نتایج دومین صحت سن( پیش نویس)بررسی و تنظیم نسخه نهایی استانداردها •

صنعتی
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استانداردهای ملی شایستگی موارد استفاده از 
کاربرددامنه 1.

و صنعتاستانداردهای ملی شایستگی رابطه بین 2.

ملی شایستگی جامعه مبتنی بر شایستگی بر اساس استانداردهای 3.

NCSسایتوب

4
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دامنه کاربرد. 1

صنعت
بکارگیری و استخدام

مدریت منابع انسانیاستانداردهای 

رگرانمسیر پیشرفت شغلی برای کا

شغلشرح 

آموزش حرفه ای

تدوین دوره آموزش حرفه ای

تدوین برنامه و محتوای آموزشی

آموزش مهارتیتدوین استانداردهای 

صالحیت

راه اندازی بخش های صالحیت

تدوین و بازنگری استانداردهای آزمون

تدوین روش ها و موارد ارزشیابی

آن   برای گسترش استفاده 2009از سال NCSبسته  تدوین  پروژه اجرای 

بخش

صنعت

NCSمحتوای بسته 

ست مسیر پیشرفت شغلی، ابزار خودارزیابی، چک لی
شرح شغلشغلی،ارتقایاستخدام، جایگزینی و 

آموزش حرفه ای

صالحیت

آموزش مهارتاستانداردهای 

استانداردهای آزمون
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دامنه کاربرد-1

آموزش : نوع اول
کارمندان

توسعه شغلی سیر مشایستگی استاندارهای ملی تدوین مسیر توسعه شغلی درون سازمانی مناسب با توجه به نیازهای سازمان بر اساس بسته 
مادام العمر و برنامه آموزشی مرتبط با هدف بهبود شایستگی شغلی کارمندان 

هدایت کردن آموزش های حرفه ای در جهت صنعتاستانداردهای ملی شایستگی و معرفی برنامه های آموزشی مبتنی بر -

جذب و:دومنوع 
استخدام

ط با نهادهایمرتبشایستگی های الزم برای انجام وظایف جهت ارزیابی استانداردهای ملی شایستگیابزارهای مبتنی بر طراحی و تدوین 
عمومی

ردهای ملیاستانداتعریف شده در اشتغال پذیری مهارت های اساسی طراحی و تدوینابزارهای ارزیابی مبتنب بر شایستگی بر اساس -
شایستگی محورجذببا هدف تحقق ( آزمون های صالحیت و مصاحبه)جذب و استخدام استفاده از آن ها در روند شایستگی و 

:  نوع سوم
وبکارگماری 

ارتقای شغلی

شایستگیارائه آموزش های حرفه ای کارمندان مطابق با مسیر توسعه شغلی مبتنی بر 
نانانتظارات سازمان برای توانایی الزم در یک موقعبت شغلی خاص و  میزان شایستگی کارکبینعدم تطابق مشخص کردن-

:  نوع چهارم
حقوق و دستمزد

شغلیحلیل با تجزیه و تمبتنی بر شایستگی مطابق مراتبی در قالب جدید بازطراحی ساختار حقوق و دستمزد مبتنی بر سلسله

:نوع پنجم
کاربرد گسترده رفتار برابر← ارزشیابی ← آموزش کارکنان استانداردهای ملی شایستگی برای جانبه از فراگیر و همه استفاده 
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آموزش حرفه ای 
(VET)

کاربرددامنه . 1

مشاغلاساساصالح آموزش های مدارس بر 

ملی شایستگیمبتنی بر استاندارهای تدوین پودمان های آموزش و یادگیری پشتیبانی از •
فنی گوانگجو، تانهنرسچانگنام، مکانیک فنی هنرستان : استانداردهای ملی شایستگیبر پایه "هنرستان تخصصی"آزمایش عملیاتی •

یانگ یونگدیجیتال هنرستان
استانداردهای ملی شایستگیمبتنی برآموزشکده 70(: وزارت آموزش و پرورش)کسب و کار تخصصی برای آموزشکده های پایه •

شغلی مبتنی بر کار عملیمهارتگسترش آموزش های 

50000) هر سطح استانداردهای ملی شایستگی برای مبتنی بر آموزش مهارتیدوره برای مربیان و معلمان آموزش مهارتی •
(2015در سال 20000و 2014در سال 5000← ( 2017در سال مربی / معلم

در همه دوره ها اعمال می شود2015از سال : دولتیآموزش های شغلی •
همه دوره ها( ’16)← ترجیحی ( ~’1415‘: )آموزش های شغلی خصوصی•

NCSبرای دوره مبتنی بر بازنگری تغییر شکل سیستم 

(  دوره آموزشی100000)بازنگرییکپارچگی سیستم ← برای هر کسب و کار فرآیندی بازنگری سیستم ( در حال حاضر)•
بر مشاغل و استانداردهای ملی شایستگیسیستم بازنگری مبتنی •

NCSاصالح سیستم برای واحد هزینه مبتنی بر 

از هزینه های واقعی برای آموزش مهارت های پیشرفتهپشتیبانیو ( 1-8سطح )NCSاندازه گیری هر استاندارد •
در نظر گرفتن واحد هزینه بر اساس سطح شایستگی•
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سطح

8سطح

7سطح 

6سطح 

5سطح 

4سطح 

3سطح 

2سطح 

1سطح 

تحصیلیسابقه

دکترامدرک

ارشدمدرک کارشناسی

مدرک کارشناسی

مدرک کاردانی

فارغ التحصیل متوسطه

صالحیت ملی

مهندس حرفه ای

مهندس

(نتکنسی)مهندس صنعتی 

استادکار

مسیر 
شغلی

A

B

C

D

E

F

...

یادگیری و آموزش غیر
معمول

G

H

I

...

استانداردهای ملی شایستگی

کاربرددامنه . 1
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NCSارتباط میان صنعت و -2

طراحی صالحیت جدید
قتحصیل صالحیت از طری
ارزشیابی بعد ار تکمیل

مهارتی/ آموزش رسمی

استخدام، جذب، ارتقای 
شغلی و جانمایی شغلی

دورنمایی از صالحیت بازخورد

صنعت
آموزش مهارتیدورنمایی از بازخورد

ر مبتنی ب
NCS

تنظیم، تکمیل و ارتباط متقابلتدوین، 

طراحی و اجرای دوره های 
آموزشی

اعطای صالحیت
، جذب، ارتقای استخدام

جانمایی شغلیو شغلی 

بازنویسی محتوای آموزش مناسب برای صنایع مبتنی براستانداردهای ملی شایستگی
ایهنکات اضافه برای انتخاب دوره ها، هرینه )های مهارت آموزی مبتنی بر استانداردهای ملی شایستگیاولویت دادن به دوره -

استانداردهاو اجرای همه دوره ها مبتنی بر 2016، معرفی سیستم برای پیاده ساری کامل در سال 2015در سال ( باالتر آموزش
.2017از سال 

بر مجوز کسب صالحیت با واحدهای شایستگی در خالل آموزش شغلی از طریق ایجاد یک سیستم صالحیت جدید مبتنی-
شایستگی  استانداردهای ملی 

کاربرددامنه . 1
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NCSبر شایستگی محور مبتنی جامعه -3

تجربه عملی= صالحیت = مدرسه ( / NQF)صالحیت چارچوب ملی 

قبل از ورود به بازار کار از ورود به بازار کاربعد

ستخداما

ط با با خلق یک مدل موفق برای استقرار و اشاعه سیستم ارزشیابی شایستگی شغلی در ارتباNQSو NCSدستیابی به یک جامعه شایستگی محور بر اساس تعریف 
استخدام، ارتقا و پاداش در بازار کار

ش و ارتقابه سیستم پادانیروی انسانی شبیه مدیریت 

سیستم
آموزشی 

(مدرسه)

سیستم 
صالحیت

محورNCSاستخدام تمرکز بر شایستگی 

شایستگی اولیه شغلی: نوع اول
ای هر شایستگی اجرایی شغلی بر: نوع دوم

گروه شغلی
قیقشایستگی اجرایی شغلی د: نوع سوم

ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی شغلی

سیستم کار و یادگیری
آموزش حرفه ای شغلی

جامعه
شایستگی 

محور

(NCS)ملی شایستگی استانداردهای 

افزایش آگاهی اجتماعی در خصوص اهمیت شایستگی
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NCS Website : www.ncs.go.kr

شده استاستخراج www.ncs.go.krمحتوای اصلی از سایت 

NCSتامین منابع تا

منبع موجود 
NCSتدوین 

و سیستم صالحیت
NCSکد 

از ایجاد به NCSحرکت 
سمت اجرا

CDP ،شرح شغلی ،
آموزشیمحتوای ماژول 
و غیره

http://www.ncs.go.kr/


تشکر فراوان از توجه شما



                    

انس و آژکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 
.باشدمی ( کوئیکا)همکاری های بین المللی کره 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1399


