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شایستگیاستاندارد 

شایستگیعنوان 
مشاور تحصیل در خارج از کشور

گروه شغلی 
تکنولوژي فرهنگی
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دفتر طرح و برنامه هاي درسی نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :

کد ملی شناسایی شغل / شایستگی :

:مه هاي درسیدفتر طرح و برناآدرس 

259، شماره ، سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 2، ساختمان شماره ، نبش نصرت  ، خیابان خوش شمالیخیابان آزادي تهران 

66569900تلفن               66944117دورنگار       

Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الکترونیکی : 

اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزي درسی رشته :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصی همکار براي تدوین استاندارد شغل و آموزش : 

زنجاناداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان 

فرآیند اصالح و بازنگري :  
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کنندگان استاندارد شغل / شایستگیتهیه

ایمیلسابقه کار مرتبطشغل و سمت رشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

سال2کارشناسژئواینفورماتیککارشناسی ارشدعلی عمیدي1

a.amidi@student.twente.nl

2
ذینشهاب

العقلی
سال10وکیلحقوقکارشناسی

Shahab.zeinoghli@gmail.

com

کارشناسی ارشدعلی محمدي3
کارشناسژئواینفورماتیک

سال2
Ali.mohamadi@student.t

wente.nl

4
سمانه دباغ 

سال1کارشناسمعماريکارشناسیتبریزي

s.tabrizi@yahoo.com

5

6
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تعاریف :  
استاندارد شغل :  

و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه اي نیز گفته می شود .مشخصات شایستگی ها 
استاندارد آموزش :  

ي یادگیري براي رسیدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل . نقشه
نام یک شغل :    

ص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خا
شرح شغل : 

هـا ،  بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یـک حـوزه شـغلی ، مسـئولیت     
شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .  

ه آموزش :  طول دور
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به اهداف یک استاندارد آموزشی . 

ویژگی کارآموز ورودي :  
حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .  

ارزشیابی :  
کتبی عملی و اخـالق حرفـه اي   ، عملی بخش ه، که شامل سک شایستگی بدست آمده است یا خیر فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه ی

خواهد بود . 
صالحیت حرفه اي مربیان :  

حداقل توانمندي هاي آموزشی و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .
شایستگی : 

اگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گون

دانش :  
، یاضـی  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم پایه ( ر

، تکنولوژي و زبان فنی باشد .  ، زیست شناسی ) ، شیمی فیزیک 
مهارت :  

ماهنگی بین ذهن و جسم براي رسیدن به یک توانمندي یا شایستگی . معموالً به مهارت هاي عملی ارجاع می شود .  حداقل ه
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی که براي شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فنی واخالق حرفه اي می باشد .  

ایمنی :  
یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .مواردي است که عدم

توجهات زیست محیطی :
رین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمت
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نام شغل :

کشورازخارجدرتحصیلمشاور

لشرح شغ
بررسیقبیلازهاییشایستگیوبودهتکنولوژي فرهنگی-خدماتحوزهدردر کشور ازخارجدرتحصیلمشاور

متقاضیدانشگاه سایتوبدرمتقاضیاطالعاتنمودنوارد،دانشگاه مورد نظرارتباطبرقراري،متقاضیدرخواست
رانهاییمداركارائه،مقصدکشورمهاجرتادراهازضیمتقانظرموردویزايدرخواست،قانونیهايمجوزاخذجهت
.استارتباطدرزمینه تحصیل در خارج از کشورشاغل درافرادباشغلاینوداشته

:ورودي  ویژگی هاي کارآموز 

تمامی رشته هالیسانسمیزان تحصیالت : حداقل 
سالمت کاملتوانایی جسمی : حداقل 

ندارداستاندارد :مهارت هاي پیش نیاز این 
:آموزش دوره طول

ساعت30:  آموزش                  دوره طول
ساعت70:  ـ زمان آموزش نظري
ساعت100: ـ زمان آموزش عملی

ساعت-:      کارورزي                               ـ 
ساعت-:      هـ زمان پروژ

بودجه بندي ارزشیابی ( به درصد )
%65: آزمون عملی

%25: آزمون کتبی عملی 
%10: اخالق  حرفه اي

صالحیت هاي حرفه اي مربیان 
و سابقه تحصیل در خارج از کشورتمامی رشته ها لیسانسفوقدارا بودن حداقل مدرك تحصیلی-



6

تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحی ) : ٭
تحصیل خارج از کشوردرمشاوره

اصطالح انگلیسی استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهانی ) :٭
Study in abroad counselor

مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد : ٭
ندارد

ت آسیب شناسی و سطح سختی کار :جایگاه استاندارد شغلی از جه٭

طبق سند و مرجع ......................................الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  
طبق سند و مرجع ......................................ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

طبق سند و مرجع ......................................ن آور  ج : جزو مشاغل سخت و زیا

د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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شایستگیاستاندارد
هاکار-

توانایی ها ردیف

متقاضیدرخواستارزیابی1

دانشگاه مورد نظرباارتباطبرقراري2

قانونیهايمجوزاخذجهتمتقاضیدانشگاه سایتوبدرتقاضیماطالعاتنمودنوارد3

4
5

6

7
8

9

10

11

12
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استاندارد شایستگی
ي تحلیل آموزشیبرگه-

عنوان توانایی : 
ارزیابی درخواست متقاضی

زمان آموزش

جمععملینظري

102030

دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمنی
مرتبطجهات زیست محیطیتو

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
مصرفی و منابع آموزشی

دانش : 
دانشگاهانواع-
متقاضیتحصیلیرزومه-
دانشگاه قوانینبامتقاضیرزومهتطبیقاصول-
تکمیلیمدارك-

نمایشیاسالیدهاي

پروژکتوردیتا

اینترنت

رایانه
مهارت :

موجودهايدانشگاه انواعبررسی-
مقصدکشوردانشگاهبامتقاضیتحصیلی رزومهتطبیق-
تکمیلیمداركبررسی-

نگرش : 
کاريپروسهصریحوروشنتفهیم-

ایمنی و بهداشت : 

توجهات زیست محیطی : 
-
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شایستگیاستاندارد 
ي تحلیل آموزشیبرگه-

عنوان توانایی : 
دانشگاه مورد نظربرقراري ارتباط با

زمان آموزش

جمععملینظري

102030

دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمنی
مرتبطتوجهات زیست محیطی

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
مصرفی و منابع آموزشی

دانش : 
هاآنقوانینوارزشیابیهايسازمان-
مربوطهدانشگاه هاينامهآئینوقانون-
دانشگاهبهمربوطهايفرمصحیحکردنپراصول-
مقصددانشگاهبهارسالیمرسولهپیگیريهايروش-
ارسالیمداركگرفتنبردالتائیدیهاخذهايروش-

اسالیدهاي نمایشی

دیتا پروژکتور

اینترنت
رایانه

مهارت : 
مربوطهدانشگاه هاينامهآئینارزیابی-
شگاهدانبهمربوطهايفرمکردنپر-
مرسولهپیگیريوارسال-
مربوطهتاییدیهاخذ-

نگرش : 
هافرمکردنپرهنگامبهامانتداريرعایت-

ایمنی و بهداشت : 

توجهات زیست محیطی : 
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استاندارد 
ي تحلیل آموزشیبرگه-

عنوان توانایی : 
جهتمتقاضیدانشگاه سایتوبدرمتقاضیاطالعاتنمودنوارد
قانونیهايمجوزاخذ

زمان آموزش

جمععملینظري

103040

دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمنی
مرتبطتوجهات زیست محیطی

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
مصرفی و منابع آموزشی

دانش : 
کشور مورد نظردرزندگیهايهزینهبراورداصول-
لی در کشور مورد نظرو تحصیکاريشرایطبررسیاصول-
)اینترنتی( مجازيمحیطدرهافرمکردنپرهايروش-
مقصدکشوربهمداركارسالومداركتاییداصول-

اسالیدهاي نمایشی

دیتا پروژکتور

اینترنت

رایانه
مهارت : 

تاییدمورددانشگاه هاي لیستاساسبرمناسبدانشگاهانتخاب-
نظرموردکشوردرزندگیهايهزینهبراورد-
نظرموردکشورکاربازاردرتحقیق-
تحصیلی مناسبشرایطوجودبردالتحقیقاتیومداركارائه-
اینترنتیمحیطدرهافرمپرکردن-
هايسازمانازتائیدیهاخذجهترسمیمترجمینبهمداركارسال-

مربوطه
مداركاصلبرابرکپیارسال-
مقصدکشورتاییدمورديویزااقدام-

نگرش : 
رعایت امانتداري-

ایمنی و بهداشت : 
-

توجهات زیست محیطی : 
-
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برگه استاندارد تجهیزات- 

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

CPU Dual Coreرایانه با تجهیزات کامل1

گیگابایت رم4حداقل 
یک دستگاه

یک دستگاهاداريدیتا پروژکتور2

یک عدد براي هر استانداردمیز3
نفر

یک عدد براي هر استانداردصندلی4
نفر

یک عدد براي هر گیگا بایت4با فضاي حداقل فلش مموري5
نفر

یک دستگاهلیزري (سیاه و سفید)پرینتر6

یک سرياستانداردوسایل کمک آموزشی7

توجه :

نفر در نظر گرفته شود 15تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت -
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برگه استاندارد مواد - 

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

دو عدد براي هر مداد،خودکار،تراش،پاك کنلوازم التحریر1
نفر

دو عدد براي هر استانداردماژیک وایت برد2
رنف

نفر محاسبه شود .15توجه : مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت 
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برگه استاندارد ابزار -

توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

یک عدد براي هر استانداردماشین حساب1
سه نفر

2

3

4

5

توجه : 

اء هر سه نفر محاسبه شود .ابزار به از-
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منابع و نرم افزار هاي آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )-

محل نشرسال نشرمترجممولفعنوان منبع یا نرم افزارردیف
ناشر یا تولید 

کننده

1
2

3
4
5

هاي آموزشی ( پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیسایر منابع و محتوا-

سال نشرنام کتاب یا جزوهردیف
مولف / 

مولفین

مترجم/

مترجمین
توضیحاتناشرمحل نشر

1
2
3
4
5
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3پیوست 
فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

.

.

.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.
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4پیوست 
فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلی ) 

توضیحاتآدرستهیه کنندهعنوان نرم افزارردیف

1


