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 مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها

 و آل محمد)ص( با سالم و صلوات بر محمد

مورخ  09413/30111ی به شماره کشور ییپرورش استثنا ی سازمان آموزش وبا عنایت به نامهاحتراماً  

وزان بشا  دانشش آمش   یحرفه ا تیسنجش مهارت و صالح ندیدر فرآ یو همکار لیبه منظور تسهو  03/01/0931

 اقدام گردد: لیذ دموار تینسبت به اخذ آزمون با رعا دییدستور فرماخواهشمند است  ژهیو یازهاین

که اطالعات آن ها در پورتال جامع سشازمان در  ششده  در مکشان     ژهیو یازهایآزمون کارآموزان با ن یبرگزار -0

با نظارت سازمان بالمشانع   یکتب یآزمون ها ییو اصول اجرا اتیمفاد دستورالعمل کل تیآموزش کارآموزان با رعا

 باشد.   یم

 یحوزه امتحشان  سییتواند به عنوان ر یم ییمدرسه استثنا ریآزمون در محل آموزش،  مد یدر صورت برگزار -2

 شود. یمعرف

دانشش آمشوزان، از کارشناسشان ادارات     یمهشارت   یآزمون ها یعمل یو پروژه ها یکتب یسوال ها یدر طراح -9

 وارد بانک سوال شود.  یو پروژه عمل یو سواالت کتب دیاستان ها دعوت به عمل آ ییش و پرورش استثناآموز

 سوال باشد. 91حداقل  ،یآموزش یاستانداردها یبودجه بند تیبا رعا یکتب یتعداد سواالت آزمون ها -4

برگشزار   یکش یالزم الکترون طیدر صورت داشتن ششرا  ای یتواند کاغذ یم ط،یبا توجه به شرا یکتب یآزمون ها -1

 شود.

باید جلسات آزمون  یهیو در کل نییاستان تع یو حرفه ا یاداره کل آموزش فن یآزمون از سو یناظر برگزار -3

 .ابدیحضور 

 باشد.  یاستان م ییاداره آموزش و پرورش استثنا یبه عهده یآزمون عمل یمواد مصرف نیتام -0

اسشتفاده ششود.   سشازمان   متداول یپاسخنامه ها یبه جا وستیپ یپاسخنامهاز  یکاغذ یکتب یدر آزمون ها -8

و سشسس بشه    یو حرفه ا یناظر اداره کل آموزش فن دییپاسخنامه ها در محل آزمون ابتدا به تا نیاست ا یضرور
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مربوطشه جهشت    تجلسشه صور میپاسخنامه هشا و تنظش   یحوزه آزمون برسد و پس از پلمپ پاکت حاو سیرئ دییتا

 استان ارسال شود.  یو  حرفه ا یبه اداره کل آموزش فن حیتصح

 حیپاسشخنامه هشا، نسشبت بشه تصشح      افشت یاستان موظش  اسشت پشس از در    یو حرفه ا یاداره کل آموزش فن -3

 .دیآزمون پورتال اقدام نما ستمیپاسخنامه ها و در  نمرات در س

         نفشر آزمشونگر    کیش و  ینگر بشرون سشازمان  نفشر آزمشو   کیحداقل از  ان،یمتقاض یبرا یجهت اخذ آزمون عمل -01

 دارند، استفاده شود. ییآن ها آشنا یمورد آزمون و استانداردها یمهارت یکه به رشته ها یدرون سازمان

        تیدفتشر سشنجش مهشارت و صشالح     تیکه در سا نیسنجش مهارت داوطلب یدستورالعمل ها ریسا تیرعا -00

 است. یمراحل الزام یدر تمام یحرفه ا و یسازمان آموزش فن یحرفه ا

وزارت آمشوزش و   یکارکنان آمشوزش و پشرورش، بشر اسشات دسشتورالعمل هشا       ییعوامل اجرا یحق الزحمه -02

  استان پرداخت خواهد شد. ییپرورش توسط اداره کل آموزش و پرورش استثنا
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 مفاهیم و تعاریف 

آموزشي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل يا افزايش مهارت  موزش فنی و حرفه ای:آ -1

 .گردد شود و منجر به كسب گواهينامه مهارت مي ارائه مي

و  فردي است كه به منظور فراگيري دانش و كسب و ارتقاء مهارت شغلي، در دوره آموزش فني :كار آموز -2

مي   "دانش آموز"منظور از كار آموز در آزمون هاي آموزش و پرورش استثنايي،  نمايد. اي معيني شركت مي حرفه

 باشد.

نظر يادگيري، شناختي، ارتباطي، حسي )بينايي،  آموزي كه از دانش  ) استثنایی(:آموز با نیازهای ویژه دانش -3

هاي تخصصي سازمان  ديده است و به تشخيص ارزيابي آسيب اي شنوايي(، جسماني و رفتاري بــه طور قابل مالحظه

آموزش و پرورش استثنايي، مشكالت آموزشي و رشدي او در حدي است كه مانع يادگيري وي در محيط آموزشي 

 .گذاردعادي بوده و روي عملكرد آموزشي او اثر نامطلوب مي

هاي استاندارد،  اي كه از نظر هوشي، بر اساس آزمون يژهآموز با نياز هاي و دانش آموز با كم توانی ذهنی: دانش - 3-1

دو انحراف استاندارد زير ميانگين در منحني نرمال قرار دارد و از نظر رفتار سازشي، اجتماعي و عملي داراي 

 سالگي به وقوع  پيوسته است. 81محدوديت است و ناتواني او در سنين رشد و قبل از سن 

را  05تا  05بهر  آموزان با كم تواني ذهني با هوش نايي مسئوليت تعليم و تربيت دانشسازمان آموزش و پرورش استث

 به عهده دارد.

بهر  داراي هوش  آموز با نياز ويژه دانشدیدگی خفیف(:  حركتی) با آسیب –آموز با معلولیت جسمی  دانش  -3-2

تاني و يا هر دو قادر به انجام امور شخصي خود هاي فوقاني، تح ديدگي خفيف در اندام مرزي و باالتركه با وجود آسيب

 است اما براي بهره مندي از امكانات آموزشي،  نياز به  استفاده از تسهيالت، ابزارها و تجهيزات ويژه دارد.

دانش آموزان با نياز ويژه اي كه بيش از يک نارسايي دارد و اين  دانش آموزان با نارسایی های چندگانه : -3-3

ر حدي است كه بر روي عملكرد آموزشي وي تاثير مي گذارد.به طوري كه بدون دريافت خدمات  و نارسايي د

 آموزش ويژه قادر به استفاده از كالس هاي تک معلوليتي است.

خيل ت ،دانش آموزي كه در حيطه هاي ارتباط فردي ،اجتماعي دانش آموزان با اختالل های طیف اتیسم: -3-4

ناداري با گروه همساالن خود است،به  ميزاني كه بر عملكرد آموزشي و اجتماعي وي اثر مي و تفكر داراي تفاوت مع

گذارد كه شامل سه گروه خفيف،متوسط و شديد است )سازمان آموزش و پرورش استثنايي به دانش آموزان خفيف و 

 متوسط خدمات آموزشي و پرورشي و توان بخشي ارايه مي دهد.

بايد در  "ين صالحيت حرفه اي در يک شغل و يا حرفه را مي گويند كه معموالمتقاضي تعي آزمون دهنده: -4

معرض آموزش قرار گرفته باشد ولي مي تواند به صورت داوطلبانه و با تاكيد بر خود آموزي و يا تجربه نيز در آزمون 

 شركت نمايد.

شغل  هر با استانداردهاي سبمتنا اي حرفه درسطح شغل است كه يک با كارهاي مرتبط انجام توانايي مهارت: -5

 مي باشد.

 راهنمای برگزاری آزمون كارآموزان با نیازهای خاص
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 نياز براي مورد توانمندي هاي و شايستگي ها مشخصات به شغلي استانداردهاي استاندارد شغل و شایستگی: -6

  انجام براي نياز مورد هاي قابليت و سازمان هر و اهداف ساختار مي شود و بر مبناي گفته كار محيط در موثر عملكرد

  مي شود. تهيه نسازما آن وظايف مشاغل

استانداردهاي ويژه كارآموزان با نيازهاي مي باشد در اين دستور العمل، منظور از  استانداردهاي شغل و شايستگي ، 

 به آدرس آموزش فني و حرفه اي كه از صفحه سايت دفتر طرح و برنامه درسي سازمان

rantvto.irhttp://research.i  .قابل انتخاب  مي باشد  

مجموعه اي از چند شغل همگن كه در يک گروه بزرگ دسته بندي شده، در مباني و اصول مشترک بوده  حرفه: -7

 و در طبقه بندي شغل در يک سطح قرار مي گيرند.

 .ندمجموعه اي از چند حرفه هم گروه كه در طبقه بندي كالن شغلي در يک سطح قرار مي گير رشته: -8

 در است ممكن است ارزشيابي و برنامه ، محتوا ، هدف داراي كه آموزشي هاي فعاليت مجموعه آموزشی: دوره -9

  شود اجرا مجازديگر مكان هاي ساير يا و خاص مكان يک

هاي مورد  شود كه با توجه به امكانات و ويژگي ي ارزشيابي به محلي گفته مي حوزه ی امتحانی: تعریف حوزه -11

 مديريت كرد. اي را اجرا و هاي كتبي و عملي آموزش فني و حرفه ن در آن محل، مراحل آزموننياز، بتوا

هاي آزموني بوده و در آن از قبول  مكاني است كه داراي امكانات متناسب با هر يک از حرفه كارگاه سنجش: -11

و تقويم زماني اعالم شده، اي كشور  هاي سازمان آموزش فني و حرفهي كتبي با توجه به دستورالعمل شدگان مرحله

 شود.  آزمون عملي گرفته مي

هاي مندرج در  به منظور سنجش ميزان توانايي های كتبی و عملی: منابع طراحی سؤال و نقشه كار در آزمون -12

هاي آزموني از منابع زير  ها و پروژه ها، سؤال چارچوب استاندارد مهارت آموزشي و رعايت روايي و پايايي آزمون

و همچنين منابع آموزشي معتبر علمي مرتبط ،شايستگي هاي مهارت از: استاندارد شغل شوند كه عبارتند  يطراحي م

  و يا شايستگي هاي مهارتي كه براي دانش آموزان خاص تدوين شده باشد با استاندارد شغلي

شود كه تحت آزمون هاي مهارتي سازمان، در ساعت هاي مشخصي برگزار مي  ها: های برگزاری آزمون شیفت -13

ذكر شده است.  سازمان كتبي هاي آزمون اجرايي اصول عنوان شيفت هاي برگزاري آزمون در دستورالعمل كليات

 ها ممكن نيست.  هاي آزمون روز برگزاري الزامي است و تحت هيچ شرايطي تغيير شيفت رعايت شيفت

ندهاي آموزشي و ارزشيابي سازمان سامانه جامعي است كه مديريت الكترونيكي فراي پورتال جامع سازمان: -14

 مي باشد.  http://portaltvto.comاين سامانه  نشاني آموزش فني و حرفه اي در آن انجام مي شود.

به منظور مساعدت در انجام اعمال فيزيكي جهت  ،توسط رئيس حوزه آزمون  كهفردي است  منشی متقاضی: -15

ان انجام كمتقاضي، .... ( متقاضياني كه بنا به داليلي ام )قرائت، مشخص نمودن، گزينه مورد تاييدكتبيآزمون 

 .تعيين مي شود، عمليات آزمون را ندارند 

 منشي آزمون عالوه بر اينكه بايد متعهد و مورد اعتماد باشد، نبايد هيچگونه قرابت نسبي و سببي با متقاضي  تبصره:

 داشته باشد.
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 صكارآموزان با نیازهای خافهرست استانداردهای 

 

 به شرح ذيل مي باشد: 8930فهرست استانداردهاي قابل انتخاب براي كارآموزان با نيازهاي ويژه تا آذر ماه 

)الزم به ذكر است اين استانداردها در حال بروز رساني است و  از سايت دفتر طرح و برنامه درسي به آدرس 

http://research.irantvto.ir )قابل دريافت مي باشد 
 

 فهرست ردیف
 آبياري درشرايط خاص ويژه دانش آموزان با نيازهاي ويژه 8

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه آرايش و تهويه چمن 2

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-آماده سازي و بسته بندي محصوالت براي عرضه 9

 اي ويژهخاص دانش آموزان با نيازه-انتقال نشاء گل و بوته به گلدان و باغچه 4

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-براشت 0

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-پرورش كاكتوس ها 6

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-پرورش نشاء گلها و گياهان فصلي 0

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-پرورش نشاء گياهان دارويي 1

 نيازهاي ويژه( پيشكاركفش)خاص دانش آموزان با 3

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-پيشگيري و مهار برخي عوامل زيان آور 85

 تعميركار كفش)خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه( 88

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-توليد نهال بذري 82

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-توليد نهال قلمه اي 89

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-چمن كاري 84

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-خاک ورزي 80

 خياطي مقدماتي)خاص افراد با نيازهاي ويژه( 86

 درودگر خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه 80

 درودگر گروه الف خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه 81

 يازهاي ويژهدرودگري گروه ب خاص دانش آموزان با ن 83

 دوخت اوليه با دست و ماشين دوخت صنعتي)خاص افراد با نيازهاي ويژه( 25

 دوخت تكميلي با دست و ماشين دوخت چندكاره خانگي)خاص افراد با نيازهاي ويژه( 28

 روبان و نوار اريب)خاص افراد با نيازهاي ويژه(‘دوخت تور نواري 22

 زهاي ويژه(دوخت ساک ساده )خاص افراد با نيا 29

 دوزنده پوشاک حمام خاص ناتوانان جسمي وذهني 24

 رنگ كاري ساختمان خاص معلوالن ذهني و جسمي 20

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-سبزيكاري 26

 سفالگري با روش ريخته گري خاص ناتوانان ذهني وجسمي 20

 طراحي ودوخت لباس خاص ناتوانان جسمي وذهني 21
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 وز )گروه الف( خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژهعروسک د 23

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-عمل آوري كمپوست 95

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-عمليات تعويض گلدان 98

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-عمليات تنک و واكاري 92

 ازهاي ويژهخاص دانش آموزان با ني-عمليات جمع آوري محصول 99

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-عمليات سله كشي و خاک دهي پاي بوته ها 94

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-عمليات وجين علف هاي هرز 90

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-فرآوري مواد آلي حيواني 96

 ويژهخاص دانش آموزان با نيازهاي -فرآوري مواد آلي گياهي 90

 قالي باف  خاص ناتوانان جسمي وذهني 91

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه -كاربر كامپيوتر با بهينه سازي دسترسي در ويندوز 93

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-كاشت گياه درگلدان 45

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-كاشت نهال 48

 ازهاي ويژهخاص دانش آموزان با ني-كاشت 42

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-كنترل علف هاي هرز 49

 كمک آشپز)گروه الف( خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه 44

 كمک رويه كوب مبل )گروه الف( خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه 40

 كمک قناد)گروه الف( خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه 46

 قليمي درگلخانه خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژهكنترل عوامل ا 40

 گبه باف  خاص ناتوانان ذهني وجسمي 41

 گلدوزي با دست )گروه الف( خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه 43

 خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه-گلگاري گل هاي درون خانه اي 05

 گليم باف  )ويژه معلوالن ذهني وجسمي( 08
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 :نام خانوادگی

 :نام پدر

 كد ملی: 
  خاصی با  نیاز هاكارآموزان  پاسخنامه

 و نام خانواده ناظر آزمون:  نام

 

 امضا:

 خانواده رئیس حوزه آزمون:و نام   نام 

 

 امضا:
 

 نام حوزه آزمون: 

 تعداد نزده:        تعداد غلط:       تعداد صحیح:          تعداد سوال:   

        نمره به حروف:        نمره به عدد:  


