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         نقش و اهميت ارزشيابي مهارت در اعتبار بخشي بـه آمـوزش هـاي فنـي      

ي شان و منزلت گواهينامه هاي سازمان امري اساسي و و حرفه اي و ارتقا

كليدي است كه لزوم داشتن برنامه اي جامع، سنجيده،كار آمد و بـه روز را  

طرح اقدامات  به به همين منظور  .ي ارزشيابي مهارت را مي طلبددر حوزه

 .پردازيمصورت گرفته اين زمينه  مي 

 اقدامات اجرايي اداره سنجش  و ارزشيابي مهارت استان

 برگزاري جلسات ماهانه ستاد ارزشيابي استان-1 

 بررسي و طرح مشكالت آزموني استان در جلسات ستاد ارزشيابي  -2 

ز در هها ي آزاد و مراكبررسي و طرح مشكالت آزموني آموزشگا -3 

 جلسات ستاد ارزشيابي استان

و طرح مشكالت آزموني ارباب رجوع  در جلسات ستاد ارزشيابي بررسي -4 

 استان

 ارسال صورتجلسات ستاد ارزشيابي استان به سازمان   -5 

آزمونهاي كتبي  و عملي و اعزام   برگزاري نظارت همه جانبه و دقيق بر -6 

 ر تمام حوزه هاي استانناظر در در زمان برگزاري آزمون ها د

بروز رساني سايت سنجش و ارزشيابي مهارت استان در راستاي اطالع  -  7

 ارباب رجوعرساني هر چه بهتر به 

ارائه برنامه زمانبندي ، تقويم  آزمون ها ، آئين نامه ها و دستورالعملها  -8

 در سايت سنجش استان

گران متصديان مراكز  برگزاري دورهاي آموزشي براي مسئولين، آزمون - 9

 آزموني استان

نظارت بر عملكرد كليه پرسنل شاغل در حوز هاي آزمون و ارزشـيابي   -10

جابجايي برخي از مسئولين و كاركنان حوزهاي آزموني بـه منظـور    استان و

 وري بيشتر و پيشگيري از مشكالت احتماليه بهر

 برگزاري آزمون هاي نيروهاي مسلح  - 11

 هاي الكترونيكي برگزاري آزمون -12

 برگزاري آزمون هاي بخش صنعت و ساختمان -13

 راه اندازي مراكز آزمون الكترونيكي جديد -14

 تجميع و راه اندازي مراكز آنالين سنجش اهواز  -15

 آزمون ها در پورتال توسط سنجش استان  حوزه بندي -16

ر تعريف حوزه هاي برگزاري اصـلي و فرعـي بـه صـورت اينترنتـي د      -17

 پورتال

توسط   تعريف و يكسان كردن شيفت هاي برگزاري آزمون در پورتال -18

 استانسنجش 

تخصيص حرفه به حوزه هـاي آزمـوني بـه صـورت اينترنتـي توسـط        -19

 سنجش استان 

تخصيص شماره صندلي و داوطلبي به صورت اتوماتيـك و دسـتي در    -20

 پورتال توسط سنجش استان

 كدگذاري پاسخنامه ها  -21

 چاپ پاسخنامه ي آزمون ها توسط سنجش استان -22

 تكثير سئواالت آزمون ها توسط سنجش استان -23

صدور كارت ورود به جلسه توسط سامانه مربوطه براي متقاضيان بـه   -24 

 صورت فردي و به صورت گروهي

 حوزه بندي آزمون هاي آنالين-25 

 ن آزمون آناليپي گيري و حل  مشكالت  برگزاري  -26

بررسي اعتراضات به نمرات آزمون آنالين وارسـال الگ فايـل بـراي     -27

 بررسي نمرات به سازمان

 ارسال نتايج آزمون آنالين به پورتال-28

 غني سازي سازي بانك سئوال استان -29

مميزي سئوال هاي آزمون با همكاري مربيان و بانـك سـئوال سـاير     -30

 يناستانها جهت آزمونهاي هماهنگ و آنال

بارگذاري سئواالت رشته هاي  مختلف و رشته هاي جديد  در سـايت   -31

 بانك سئوال آزمون هاي آنالين 

بررسي اعتراضات سـئواالت آزمـون آناليـن و ارسـال اعتراضـات بـه        -32

 .سازمان

 صدور گواهينامه هاي مهارت سازمان به صورت الكترونيكي -33

اطالع رساني هر چه بهتر بـه  راه اندازي ميز خدمت جهت راهنمايي و  -34

 ارباب رجوع

انعقاد تفاهمنامه با اداره پسـت در خصـوص ارسـال گواهينامـه هـا از       -35

 طريق سيستم مكانيزه پست

 تجميع آزمونهاي عملي رشته هاي خدماتي در مركز آزمون اهواز -36

  تمديد گواهينا مه هاي صنعت ساختمان  -37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 1398در سال  ماهه سنجش استان 9آمار عملكرد  

شركت  نوع آزمون رديف

 كننده

قبولي 

 كتبي

قبول 

 نهايي

درصد قبولي 

 كل

 ادواري 1

7 7 6 86 

 صنعت ساختمان 2
20989 20161 17811 85 

 تفاهم نامه 3

362 341 292 81 

 هماهنگ 4

45495 30077 23669 52 

 آنالين 5

16329 10203 7666 47 

  49444 60789 83182 جمع كل


