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  :  اول شماره توانايي ها از استاندارد اصلي
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  : شماره توانايي ها از استاندارد اصلي دوم 

              
              

  
  اقدام خير  بلي  گزاره ها

) ، كشـاورزي ت ، خدماصنعت (يا درخواست توسط متقاضي 
  . مهر و امضاء شده است 

اگر خير است به استان براي كامل كردن با ذكر نوع اشـكال     √
  . اعاده شود 

آيا توانايي ها از نظر ساعت و جمله بندي همانند اسـتاندارد  
  . اصلي است 

  . اگر جواب خير است به استان اعاده شود تا اصالح كنند    √

حتـواي اسـتاندارد اصـلي سـازگار     آيا توانايي پيشنهادي با م
  .است

  .اگر خير است به استان اعاده شود تا اصالح كنند   √

   √    .آيا تلفيقي از چند استاندارد مرتبط است
آيا استاندارد مشابه كه اين موضوع را پوشـش دهـد وجـود    

  .دارد 
  . اگر جواب بلي است به استان اعاده و راهنمايي گردند  √  

آيا توانايي ها براي آن كه به يك شغل خـاص و يـا انجـام    
  . يك فرايند و يا كارور يك دستگاه انجامد مناسبت دارد 

اگر جواب خير است توانايي هايي كه تكميل كننده است و يا    √
  .بايد حذف شود را مشخص و اصالح كنيد 

آيا توانايي ها به لحاظ ساختار و نياز با فـرض كامـل بـودن    
  .ب با آن صنعت است مناس

  . اگر جواب خير است با استان در اين مورد مذاكره شود    √

 . به كد استاندارد اصلي با مميز اعداد يك تا ده را بيفزاييد  -1      .اگر توانايي ها از هر حيث كامل و معني دار است 
  . عنوان ابر توانايي را انتخاب كنيد  -2
را تهيه و در جـدول وارد  فهرست توانايي هاي تائيد شده  -3

  . كنيد 
به اداره كل استان ضـمن تائيـد نامـه بزنيـد و بـه دفتـر        -4

 . ارزشيابي مهارت و دفتر آموزش در صنايع نيز رونوشت دهيد
  

  :مربوطه نام و نام خانوادگي معاون برنامه ريزي درسي           :                         كنندهنام و نام خانوادگي كارشناس بررسي 
  



  2از  2ص :                        محتواي توانايي هاي پيشنهادي و نياز متقاضي با توجه به ) ابر توانايي ( عنوان توانايي بزرگ 
  
  
  
  
  

  شماره توانايي از 
  اول استاندارد اصلي

  زمان عنوان توانايي
  جمع

 عملي نظري 
  11  8  3  ن كار با ا نواع اتو و پرس كردتوانايي اتوكردن  9
  11  9  2 توانايي بسته بندي انواع لباس هاي دوخته شده 10
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  شماره توانايي از 
  استاندارد اصلي دوم

  جمع  زمان  عنوان توانايي

 عملي نظري 
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