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 دستورالعمل آزمونها و صدور گواهینامه های مهارت
 های كشور ها و دهیاری شهرداریسازمان 
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 :1مقدمه

شهرداريها و دهياريهاي كشور  و معاونت  با عنايت به توافقنامه منعقده بين سازمان

مبنی بر همکاري در  1392آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش )وزارت( در سال 

تورالعمل ارائه رشته مهارتی شهرداريها و دهياريها در سطح كشور، بدين وسيله دس

كميته آزمونها و نحوه صدور گواهينامه هاي مهارتی مربوط به سازمان  فوق به شرح 

 گردد. ذيل تعيين می

مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان  شهرداريها و دهياريهاهاي كشور 

متولی تدوين استانداردهاي مهارتی رشته هاي تحت پوشش حوزه خود می باشد. لذا 

ريزي، هماهنگی، برگزاري و نظارت بر برگزاري آزمونهاي مهارت منظور برنامهبه 

و تبصره آن در  14و  13استاندارد مهارتی شهرداريها و دهياريها، بر اساس مواد 

و  28/9/1371ه، مورخ 444/ت/27763مصوبات هيئت وزيران به شماره هاي 

ميته آزمون ها و صدور كميته اي به نام ك 10/11/1374ه ، مورخ 14144/ت13558

 شود.گواهينامه هاي مهارت تشکيل می

 اعضاء کمیته آزمونها متشکل از : -2

رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداريها و  -1-2

 دهياري هاي كشور  به عنوان رئيس كميته.

ازمان معاون آموزشی مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی س  -2-2

 شهرداريها و دهياري هاي كشور به عنوان عضو كميته

رئيس گروه آموزش مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان  -3-2

 شهرداريها و دهياري هاي كشور  به عنوان عضو كميته

 معاون نظارت و ارزشيابی دفتر كاردانش به عنوان عضو كميته -4-2

ونت شهرداري ها و دهياري هاي سازمان شهرداري ها نماينده دفتر تخصصی معا -5-2

 و دهياري هاي كشور در موضوع آزمون مهارت 

نفر و با حضور نمايندگان هر دو دستگاه  4جلسات كميته آزمون ها با حداقل :  1تذكر

 راي مثبت قابليت اجرا خواهد داشت. 4يابد و مصوبات آن با حداقل رسميت می

آزمون ها در مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی دبيرخانه كميته  : 2تذكر

 سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور  قرار دارد.

 

 وظایف کمیته آزمونها عبارتند از: -3

                                                           
 و پرورش کشور و وزارت آموزش  دهیاری هایسازمان شهرداری ها و  27/11/1397مورخ  67365ابالغ . 1 
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تهيه بانک سواالت و تعيين طراح سئواالت آزمونهاي بخش نظري و عملی براي  -1-3

 دهياريها .هر استاندارد مهارت  مربوط به سازمان شهرداريها و 

 تعيين محل برگزاري آزمون مهارت. -2-3

 انتخاب و اعزام ناظران آزمونها جهت نظارت بر حسن اجراي آزمونهاي مهارت. -3-3

تهيه برنامه  هاي برگزاري آزمونهاي مهارت و تعيين زمان اعالم نتيجه قطعی  -4-3

 آنها.

واحد آموزشی مشغول به  در مواردي كه هنرجويان روزانه شاخه كار دانش در تبصره : 

تحصيل هستند برنامه برگزاري آزمون هاي مهارت بايد منطبق بر سال تحصيلی و 

 برنامه هاي اجرايی آموزش  و پرورش باشد.

 نظارت بر نحوه صدور گواهينامه هاي مهارت هنرجويان. -5-3

 تدوين شيوه ارزشيابی دروس مهارت )بصورت كتبی، شفاهی، عملی يا مشترک(. -6-3

تعيين تکليف وضعيت افرادي كه حداقل نمره قبولی را در آزمون مهارتی اخذ  -7-3

 نکرده اند.

 صدور ابالغ مسئول برگزاري آزمونهاي پايان مهارت. -8-3

تعيين آزمونگران بخش عملی و مصححين بخش كتبی در هر واحد آموزشی و  -9-3

 صدور ابالغ براي آنها در هر سال تحصيلی .

 ساير مسائل مربوطه. بررسی -10-3

پورتال كردن فرآيند ثبت نام، آزمون و صدور گواهينامه هاي مهارت و تاييديه  -11-3

 آنها.

 ارزشیابی :-4

نصاب نمره قبولی در بخش هاي نظري و عملی در استاندارد مهارت مربوط به  -1-4

 باشد.می 14و  10سازمان به ترتيب نمره 

می باشد  و از تمامی  20ن عملی بر مبناي نمره سئواالت آزمون كتبی و آزمو -2-4

 محتواي آموزشی استاندارد مهارت طراحی شود.

شود كه نصاب نمره پس از برگزاري آزمون پايان دوره، فردي قبول شناخته می -3-4

قبولی در هر يک از بخشهاي نظري و عملی را كسب نمايد. براي هر  فردي كه نصاب 

را كسب نمايد، گواهينامه استاندارد مهارت مربوط توسط نمره قبولی از هر دو بخش 

مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

 كشور صادر و در اختيار آنان قرار می گيرد.
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افرادي كه موفق به كسب نصاب قبولی در هر يک از بخشها يا هر دو بخش -4-4

ند، حسب مقررات آموزش و پرورش می بايد در آزمون استاندارد مهارت مربوط نشو

 هاي  مجدد پايان دوره همان بخش يا هر دو بخش  شركت نمايد.

اوراق امتحانی مربوط به آزمونهاي بخش نظري )كتبی( حداقل بمدت يکسال  -5-4

 بايد در محل برگزاري آزمون نگهداري شود.

اشد و نمره اعالم شده اوليه به بنمره آزمون بخش عملی قابل تجديد نظر نمی -6-4

 عنوان نمره قطعی آن نوبت لحاظ می شود.

نمره و از تمامی محتواي آموزشی بخش  20آزمون پايانی بخش عملی بر مبناي  -7-4

 آيد.بعمل می 3-9عملی استاندارد مهارت مربوط توسط آزمونگر موضوع بند 

ات آزمون ثبت شده و نمرات ماخوذه در بخش نظري و عملی در فهرست نمر -8-4

 توسط آزمونگر و كميته آزمون هاي پايان مهارت بايد تاييد می شود.

ليست نمرات آزمون مهارت در سه نسخه تهيه و پس از تاييد نهايی توسط  -9-4

 بايد به دبيرخانه كميته آزمون ارسال شود.آموزش و پرورش 

آزمون هاي  مهارت موظف در مورد دانش آموزان شاخه كاردانش، دبير كميته  -10-4

است بعد از تاييد ليست آزمون توسط رئيس كميته ،  يک نسخه از آنها را به هنرستان 

كاردانش منطقه مربوطه ارسال تا بر اساس آن نمرات اعالم نتيجه شود و نيز يک نسخه 

به اداره كل آموزش و پرورش مربوطه ارسال و نسخه ديگر در مركز مطالعات برنامه 

هري و روستايی سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوربه طور دائم ريزي ش

 نگهداري نمايد.

گواهينامه مهارت توسط مسئول آزمون پايانی مهارت تکميل شود  و پس از  -11-4

 تاييد مقدماتی ، جهت تاييد نهايی به دبيرخانه كميته آزمون ارسال می گردد.

مهارتی مربوط به شهرداريها و دهياريها هنرستان روزانه ارائه كننده رشته  -12-4

گواهينامه هاي دانش آموزان خود را از طريق اداره مربوط در آموزش و پرورش 

 نمايد..( دريافت می4-3)موضوع تبصره بند 

 : سایر موارد-5

هنرستانهاي وابسته به سازمان بايد بر اساس اساسنامه واحد هاي وابسته مصوب  -1-5

 و پرورش فعاليت نمايد.شوراي عالی آموزش  

مدير هنرستان كاردانش ارائه كننده رشته مهارتی مربوط موظف است مشخصات  -2-5

آن دانش آموزان را حداكثر يک ماه قبل از اتمام آموزش استاندارد مهارت به دفتر امور 

 شهري و روستايی استان مربوط ارسال نمايد.

آزمون برابر مقررات در سه نسخه در هر نوبت امتحانی صورت جلسه برگزاري  -3-5

تنظيم و يک نسخه به مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري 
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ها و دهياري هاي كشور و نسخه ديگر در واحد آموزش مهارت مربوطه و نسخه سوم به 

 دفتر امور شهري و روستائی استانداري استان مربوطه ارسال شود.

رنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و دهياري مركز مطالعات ب -4-5

هاي كشور مرجع صدور استعالمات و گواهی تاييد مهارت شهرداريها و دهياريها می 

 باشد.

دبيرخانه كميته می بايست ترتيبی اتخاذ نمايد تا سوابق همه گواهينامه ها را  -5-5

 ضبط نمايد.

رت شهرداريها و دهياريها ، جهت ارائه به حداكثر مدت اعتبار گواهينامه مها -6-5

هنرستانهاي كاردانش از زمان برگزاري آزمون تا دو سال پس از صدور گواهينامه 

 مهارت می باشد.

نمونه گواهينامه مهارت، فرم درخواست تاييديه گواهينامه مهارت و فرم تاييديه  -7-5

 زمون( به ضميمه است.گواهينامه مهارت و ليست نمرات دانش آموزان )برگ ويژه آ

هاي مهارتی مربوط به سازمان شهرداريها و دهياريها براي ادامه تحصيل در رشته -8-5

افراد بزرگسال صرفاً در هنرستانهاي دولتی بزرگسال و يا به صورت داوطلب آزاد ميسر 

 خواهد بود.

 قابل اجرا می باشد. 1/07/1397دستور العمل فوق از تاريخ  -9-5

 مهارتی كه توسط سازمان آتش نشانیگواهی نامه هاي  31/06/1397اريخ از ت -10-5

 و خدمات ايمنی شهرداري تهران صادر شود فاقد اعتبار می باشد.
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