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مقدمه
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در راستای نشر مدیریت دانش و کیفیت بخشی به آمووزشهوای مهواریی و
یضمین کیفیت آنها ممیزی منابع آموزشی را بر اساس استانداردهای آموزشی با استفاده از ظرفیتهای درون و بورون
سازمانی در دستورکار خود دارد .در این راستا معاونت پژوهش ،برنامهریزی و سنجش مهارت بوهمنظوور یهوهیر رونود
یالیف و ممیزی منابع آموزشی دستورالعمر ذیر را یدوین و از طریق فراخوان اطالعرسانی می نماید:
ماده  1ـ تعاریف


منابع آموزشی  :کتب درسی و کمک درسی اطالق می شود که به منظور فراهم کردن زمینههای یحقق اهودا

برنامههای آموزش مهاریی فراگیران در راستای یربیت نیروی کار ماهر با کمک به فراینود یواددهی و یوادگیری موورر و
پایدار ،منطبق بر محتوای استاندارد آموزشی یولید میشوند.


ممیزی  :فرآیندی است که طی آن مولفین ،کتابهای خود را پیش از انتشار /پس از انتشار برای بررسی و یایید

نهایی به دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی ارائه و داوران با ارزیابی و مقایهه این آرار با استانداردها و مالکهوای
یعیین شده ،اقدام به ممیزی مینمایند.


استاندارد آموزش شغل  :مشخصات شایهتگیها و یوانمندیهای مورد نیاز برای عملكرد مورر در محوی کوار را

گویند که در بعضی از موارد ،استاندارد حرفهای نیز به آن گفته میشود.


شورای منابع آموزشی  :این شورا با یرکیب اعضا که در ماده  8این دستورالعمر ذکر شده است ،یشكیر خواهود

شد و نهبت به سیاستگذاری در مورد یالیف و ممیزی منابع آموزشی اقدام مینماید.
ماده  2ـ مولف یا مولفان کتب مییوانند از بین مربیان وکارشناسان سازمان آموزش فنوی و حرفوهای کشوور،
مدرسان و هنرآموزان آموزش و پرورش ،اعضاء هیات علمی دانشگاهها و خبرگان حرفهای و نخبگان مهاریی باشند.
ماده  -3متقاضیان ممیزی باید محتوای منابع آموزشی یهیه شده یوس خود را بر اساس فراخووان از طریوق
پهت الكترونیكی  Momayezi@irantvto.irبه دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی ارسال نمایند.
تبصره :اشخاص حقیقی و حقوقی مییوانند محتوای منوابع آموزشوی خوود را (کتواب از طریوق ادارات کور
آموزش فنی و حرفهای استانها یا بهطور مهتقیم به دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی ارسال نمایند.
ماده  -4ممیزی منابع براساس روش  peer reviewsانجام خواهد شد.
تبصره :اولویت یالیف و ممیزی منابع آموزشی با رشتههای پرمخاطب سازمان میباشد که از طریق فراخووان،
اطالع رسانی میشود.
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ماده  -6شرای ممیزی بهشرح ذیر میباشد:
 -6-1مدت زمان ممیزی منابع آموزشی( اعم از کتب چاپ شده  /چاپ نشده ارسالی به دفتر پژوهش ،طرح و
برنامهریزی درسی حداقر  3ماه میباشد.
 -6-2مهئولیت صحت وحفظ امانت در یالیف و گردآوری کتاب بر عهده مولف بوده و موظف به پاسخگویی به
مراجع ذیرب میباشد.
 -6-3ممیزی محتوای آموزشی(کتاب براساس قالب یعیین شده ،یوس ممیزان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تبصره  :هرگونه اصالحی از سوی داوران درباره کتاب یالیف شده از طریق دفتر پژوهش ،طرح و برناموهریوزی
درسی به متقاضی اعالم خواهد شد.
ماده  -7در صورت بازنگری استاندارد آموزشی ،مولف برای چاپ مجدد کتاب موظف است بر اساس استاندارد
بازنگری شده محتوای کتاب را برای ممیزی به دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی ارسال نماید.
ماده  -8یرکیب اعضاء شورای منابع آموزشی:
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور(رئیس شورا معاون پژوهش ،برنامهریزی و سنجش مهارت(نایب رئیس شورا معاون آموزش(عضو مدیرکر دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی(دبیر شورا مدیرکر دفتر سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای (عضو معاون پژوهش مطالعات جامع دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی(عضو رئیس گروه منابع آموزشی دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی(عضو کارشناس گروه برنامهریزی درسی رشته مربوطه(عضو کارشناس حقوقی در امور کتاب(عضو  2نفر از مربیوان /خبرگوان حرفوهای در رشوتههوای مربوطوه از دانشوگاه در بخوشهوای صونعت ،خودمات،کشاورزی(عضو .
ماده  - 9وظایف شورای منابع آموزشی:
 سیاستگذاری در نحوه ی یالیف و ممیزی منابع آموزشی سازمان و نظارت بر فرآیند آن.ماده  – 10انجام امورو پیگیری های مربوط به یالیف و ممیزی یوس دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی
بر اساس وظایف ذیر انجام میشود:
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 ارائه آمار رشتههای پرمخاطب سازمان و گزارش به شورا ارائه چارچوب یالیف و ممیزی کتب اعالم فراخوان به مولفین و ممیزان کتب یشكیر بانک اطالعات ممیزان بررسی و احراز صالحیت ممیزان دریافت و بررسی رعایت چارچوب یعیین شده کتاب و ارجاع به ممیزان اعالم نتایج ممیزی به مولف ارائه گزارش عملكرد به شورای منابع آموزشی-درج عنوان کتاب در فهرست منابع آموزشی در سایت سازمان
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فرآیند ممیزی کتب درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مولفین

ممیزین

دفتر پژوهش،طرح و

شورای منابع

برنامه ریزی درسی

آموزشی

اعالم رشته های پرمخاطب و

ارسال محتوای کتاب بر

چارچوب تالیف کتب و ممیزی از

اساس فراخوان

تعیین سیاست های تالیف و

طریق اعالم فراخوان سراسری

ممیزی کتب

بررسی اولیه چارچوب محتوای
کتب و ارسال به ممیزان برای
ارزیابی

ارزیابی و اعالم نتیجه ممیزی به
دفتر پژوهش  ،طرح و

تایید
نتیجه ممیزی

برنامه ریزی درسی

عدم تایید /اصالح
ثبت عنوان کتاب
در فهرست منابع
آموزشی سازمان

تصویب در شورا

فرم شماره 1
« مشخصات متقاضیان ممیزی منابع آموزشی»
نام :

نام خانوادگی:

جنسیت:

نام پدر:

كدملی:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

تاریخ تولد:

مدرك تحصیلی :دیپلم

فوق دیپلم 

فوق لیسانس 

لیسانس 

رشته تحصیلی:

عكس متقاضي

دكتری 

نام محل تحصیل:

شغل :
سابقه كار :

متقاضی ممیزی منابع آموزشی گروه برنامه ریزی درسی......................................................... :
سوابق تالیف
ناشر

عنوان كتاب

سال انتشار

ترجمه

تالیف

گردآوری

سوابق ممیزی
ناشر

عنوان كتاب

سال انتشار

ترجمه

تالیف

گردآوری

سوابق پژوهشی (مقاالت )
عنوان مقاله

نوع نشریه

نام نشریه

سال چاپ

سایقه همكاری در تدوین یا بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور:
بله
ردیف

خیر
گروه برنامه ریزی درسی

استانداردهای آموزشی
تدوین

بازنگری

سال همكاری

آدرس محل كار:
آدرس محل سكونت:
تلفن ثابت:

تلفن همراه:

*پست الكترونیكی:

*درج نشانی الكترونیكی معتبر به منظور بررسی اولیه و اعالم نتیجه جهت تكمیل مستندات الزامی است.
امضاء متقاضی:
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فرم شماره 2

فرم مشخصات مولف كتاب
مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :

محر یولد :
شماره یلفن رابت /همراه:

یاریخ یولد :
کد ملی:

نشانی پهت الكترونیكی:
سوابق تحصیلی :
ردیف

رشته – گرایش

مدرك

نام دانشگاه

سال اخذ مدرك

كشور

1
2
3

سوابق آموزشی:
ردیف

عنوان آموزش

از تاریخ

محل آموزش

تا تاریخ

1
2
3

سوابق تجربی:
ردیف

محل همكاری

موضوع همكاری

مسئولیت

از تاریخ

تا تاریخ

1
2
3

فهرست آثار منتشر شده (كتاب ،مقاله) در جدول ذیل درج یا پیوست شود:
ردیف

عنوان

سال چاپ

نوبت چاپ

ناشر  /مجله

1
2
3



الزم است فرم باال توسط صاحب اثر یا صاحبان اثر به صورت جداگانه تكمیل شود.

نوع اثر
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فرم شماره 3

مدیر کل محترم دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزی درسی

با سالم
احتراماً ،اینجانب  ............................................کتاب /محتوای آموزشی یحت عنوان ....................................................
را براساس استاندارد  ............................................. .............با کد  .....................................................و با رعایت
چارچوب اعالم شده بهشرح پیوست یهیه و درخواست ممیزی آن را دارم.
خواهشمند است دستور مقتضی در این خصوص را مبذول فرمائید.
ضمناً ،مهئولیت صحت وحفظ امانت در یالیف و گردآوری کتاب /محتوای آموزشی پیوست برعهده اینجانب
میباشد.

نام و نام خانوادگی
امضاء
یاریخ
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فرم ارزیابی کتاب
فرم شماره 4
عنوان کتاب:

به فارسی............................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ :
به انگلیهی........................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ :
وزن

بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

4

3

2

1

0

بررسی صوری
ساختار كتاب از نظر تعداد فصول و صفحات

1











جامعیت مطالب از فهرست تا منابع

1











بررسی ادبی
شیوایی نثر فارسی

1











رعایت قواعد زبان و حسن نگارش

1











استفاده از واژههای معادل تخصصی مناسب

1











بررسی علمی
محتوای كتاب از نظر استفاده از پژوهش ،ابتكار و نوآوری

4











نظم علمی و منطقی در كل متن

1











جامعیت متن نسبت به عنوان كتاب

1











وضعیت منابع (اعتبار ،به روز بودن ،كفایت)

1











میزان استفاده از مصور ،نقشه ،جدول و نمودار

1











مطابقت با استاندارد
میزان مطابقت مطالب نظری با بخش دانش استاندارد

4











میزان مطابقت مطالب عملی با بخش مهارتی استاندارد

4











میزان مطابقت ابزار،تجهیزات وموادمصرفی متن كتاب با استاندارد

1











میزان تناسب محتوای مطالب بامدت ساعت درنظرگرفته شده

1











دراستاندارد
میزان تناسب توالی مطالب با استاندارد

1











میزان مطابقت نكات ایمنی ذكر شده در متن كتاب بااستاندارد

1











جمع امتیاز:

..................
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آیا مشابه این کتاب به فارسی وجود دارد؟
اگر بلی ،لطفاً نام ببرید:
......................................................................................................................................................

لطفاً یوصیهها و الزامایی را که برای اصالح و یا چاپ کتاب ضروری میدانید ،مرقوم فرمائید.
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی ممیز
امضاء

 حداکثر  100امتیاز
 نتیجه نهایی کتاب ارزیابی شده :
1

کتاب ارزیابی شده میتواند به عنوان کتب درسی

کمک درسی

مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات ممیز:
نام و نامخانوادگی
یلفن یماس

 -1امتیاز  90-100کتب درسی  -امتیاز  80-89کمک درسی

مریبه علمی  /پهت سازمانی
پهت الكترونیک
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چارچوب کتاب
یک کتاب از بخشهای زیر تشکیل شده است:
 1صفحه عنوان
 2صفحه حقوقی(شناسنامه کتاب
 3فهرست مطالب
 4پیشگفتار
 5مقدمه
 6متن کتاب
 7پیوست یا ضمیمه
 8واژهنامه
 9کتابنامه
متن کتاب (فصول مختلف کتاب):
 فصل :

عنوان فصل( عنوان شایستگی /كار -استاندارد آموزشی)
 هدف کلی :

به آن دسته از اهدا

آموزشی که به صورت عبارتهای کلی بیان میشوند ،هد های کلی آموزشی گفته میشود.

هد های کلی مبهم و به آسانی قابر وصول نیهتند .معموالً این اهدا در یک جمله و به صورت کلی بیان میشوند و
یقریباً مشابهت زیادی با عنوان موضوع آموزشی دارند.
 هدف های رفتاری :

بلیتهایی را که انتظار داریم فراگیر پس از یادگیری مطلبی
به آن دسته از هد هایی گفته میشود که نوع رفتار و قا 
خاص به آنها برسد مشخص میکند و براساس آنها مواد آموزشی و روش یدریس مناسب انتخاب میشود .این
هد ها با واضحیرین عبارات و با دقت کافی آنچه را که فراگیر باید در جریان یادگیری بیندیشد ،انجام دهد و یا
احهاس کند را روشن مینماید .
 پرسشها و پروژههای عملی کارگاهی در انتهای هر فصل قرار میگیرد.

