
 

 

استانداردهای آموزشی و انطباا  ااا مغاا      

 موجود

Educational Standards and Adaptation to 

Existing Jobs 

 
درجة معینی از کیفیت و سطح مناسبیی از کبب نامامبة زمیزکبی کب       

 زمیزان است.  هدفش تساکع در کادگیای و عملکاد دامش

وزشی المللی آموزش کیمبریج مفهوم استاندارد آم ارزیابی بین
ییادییر  و  -را شامل دو وضییت،  یییی صوفییا ییادد ی    

داند. استاندارد ا  آموزشی را  دیگر  نتایج ارزشیابی آن می
آموزان  متلمان  مدارس   صوان برا  پنج یروه شامل دانش می

یذار  کرد.   ا  محلی و مؤسسات آموزشی  دف آموزشگاه
ندارد ا  استاندارد ا  آموزشی به انواع مختلفی ماننید اسیتا  

محتوا  عملیرد  برنامه و رفتار ییا اسیتاندارد نسیبی و م لی      
شیوند. ازنریر زیوزه و وسیت، ا یرا  آن        بنید  میی   طبقه

ا  ییا   استاندارد ا به چهار دسته شامل استاندارد ا  مدرسیه 
ا   اسیتاندارد ا  ملیی و    آموزشگا ی  استاندارد ا  من قیه 

. ییی از کاربرد یا   شوند المللی صقسیم می استاندارد ا  بین
استانداردسییاز   اسییتاندارد ا  شییتلی اسیی، و در سیی     

بند  شتلی ایسیو و آیسید صهییه و    المللی استاندارد طبقه بین
ییییرد. از اسییتاندارد ا  شییتلی در  مییورد اسییتفاده  ییرار مییی

  کیاربرد  - ا  علمی ریز  درسی و آموزشی آموزش برنامه
مثابیه   بیه  بر اسیتاندارد  ینمبت یدرس ةبرنام نیصدو  برا ژهیو به

متیار  برا  ارزیابی میزان موفقی، آن در ایجاد صوانیایی ییا   
آموختگیان در محییک کیار و انجیام درسی،       عملیرد دانیش 

 شود. وظایا شتلی استفاده می
 

 پیشینة استاندارد در جهان

بیار از زبیان انگلیسیی     ازنرر صاریخی  واژة استاندارد نخستین
پرچم یا عَلَم و کُتلی بود کیه لگیگریان   متنا   یرفته شد و به

آمدند. واژة استاندارد در زبیان فرانسیو     پیرامون آن یرد می
یتنییی  صیییریر واژة انگلیسییی انسییتَند نیییز ازنرییر متنییی صحیی،

بوده اسی،. در زبیان فرانسیو  باسیتانی نییز واژة      « ایستادن»
استاندارد به  مان متنی پرچم بوده و از صرکیب ریگة الصینیی  

یتنی یستردن و برافراشتن اس،. این پسوند در افل « ستَندان»
 یا  فرانسیو  باسیتانی و     از زبان آلمانی باسیتانی بیه زبیان   

رفته اس،  کار می انگلیسی میانه رسیده و برا  ساختن اسم به
 (.157: 1383)خنیفر  

د د که پس از  نگ دوم  م التة پیگینة صاریخی نگان می 
نج کگور  هیان در لنیدن بیرا     وپ م بیس، 1946 هانی در 

المللی برا  استاندارد ا صواف  کردند  صیسیس یک سازمان بین
المللییی اسییتاندارد )ایییزو( رسییما   م سییازمان بییین 1947و در 

کگور  هان از ملیه   90زاضر بیش از  صیسیس شد و درزال
(. در اواییل  1382ایران عضو این سیازمان  سیتند )شیافتی     

بند  آموزش  المللی طبقه اندارد بینم یونسیو است 1970د ة 
)آیسد( را برا  یردآور  و ارائیه آمار یا  آموزشیی در دو    

المللیی طرازیی کیردی ایین اسیتاندارد در       س   ملیی و بیین  
م در ژنیو برییزار    1975المللی آموزش  که در  کنفرانس بین

شیید  صیییویب و سیینس در نییوزد مین کنفییرانس عمییومی  
ا را درآمید.   م به 1976آیسد در یونسیو صییید شد و با عنوان

ونهمییین نگسیی، کنفییرانس  دومیین نسییخة آیسیید در بیسیی، 
م صیویب شد. مؤسسة آمار  یونسیو در  1997یونسیو در 

م نسخة سوم را صدوین و به صییویب رسیاند و    2011نوامبر 
بیار در   و آخیرین  م شید  1997پس از آن  یایگزین نسیخة   

 (. 1396  د )آزاد و خاکی فدی بازبینی شم  2013
 (ISCO) المللی مگاغل یا ایسیو بند  بین استاندارد طبقه 

المللیی    ایی اس، که در سی   بیین   بند  ییی دیگر از طبقه
 ا  موردنیاز بیرا    برا  استانداردساز  مگاغل و شایستگی

المللیی کیار    انجام آن موردصو ه  رار یرف، و سیازمان بیین  
(ILO) مثابه مبنایی  بند  به بقهآن را صهیه کرده اس،. از این ط

برا  مقایسة آمار ا  مگیاغل کگیور ا  مختلیا اسیتفاده     
م صیمییل و صوسیک    1958شود. نخستین نسخة ایسیو در  می

منتگر شد. این نسخه  ISCO-68المللی کار با نام  سازمان بین
( ICLS« )المللی علیوم ییادییر    کنفرانس بین»در یازد مین 

صیویب شد. بیار   ISCO-68وان م بازنگر  و با عن 1968در 
میالد  با صتییرات مهمی  1988م و سنس در  1978دیگر در 

 ا   بلی بیازنگر  و صییویب شید. نسیخة      نسب، به نسخه
ISCO-88 ا  مبنیا    طور یسیترده  از زمان صیویب صاکنون به

 ا  ملی و چندملیتی در کگور ا   بند  صدوین و بهبود طبقه
المللیی کیار    ه اس،. سازمان بیین زیاد  از مله در ایران بود
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 یا  مگیاغل    این نسخه را در  زارة سوم با صو ه به چیالش 
مرصبک بیا صتیییرات فنیاور  و شیرایک بیازار کیار در عییر        

سییاز  کییرد.  دیجیتییالی شییدن کار ییا  بییازنگر  و بهنگییام 
در ا یالس   ISCO-2008نویس پیگینهاد    اساس  پیش براین

م بررسی شد و نسخة  2007یروه کارشناسان فنّی در آوریل 
نهایی آن به صیویب رسیید. سینس  ییروه کارشناسیان فنّیی      

روزآور  و صحی،   المللی کیار ایین نسیخه را بیه     سازمان بین
ی 1395منتگر کردند )مرکیز آمیار اییران      ISCO-2008عنوان 

 (.  1396آزاد و خاکی فدی   
پرورش  و بررسی استانداردساز  در زمینة مسائل آموزش 

د د که صو ه علمی به این موضیوع از د یة پاییانی     ینگان م
آنچه بازار کار » رن بیستم میالد  با انتگار یزارشی با عنوان 

 یا    یابی به مهارت   صوسک کمیسیون دس،«طلبد مدارس می
م مورد صو ه  رار یرفتیه اسی،. در وا یا  از     1991الزم در 

نهض، وییم میالد    د ة آخر  رن بیستم و آغاز  رن بیس،
انیداز آموزشیی در    فورت یک  نبة راب، چگیم  استاندارد به

 یا  صحیییلی    میان س وح دانگگا ی و صقریبا  در  مة رشته
بر استاندارد در  یر دو   درآمده اس،. ارزیابی و سنجش مبتنی

آموزان ییی از را برد ا  افلی اسی،   مورد متلمان و دانش
یر  در مدرسیه  دنبال مداخله در ما ی، یادد ی و یادی که به

(. امییروزه  اسییتاندارد ا  Moss & Schutz, 2001اسیی، )
صرین موضیوعات در آمیوزش عمیومی     یادییر  ییی از مهم

اس، که در  مة ابتاد نرام آموزشی نفوذ کرده اس،ی از سهم 
 یا     ا  استانداردشیده صیا عنیاوین و مهیارت     باال  آزمون

تة شیود صیا صوسی    آمیوزان کیه در مدرسیه صیدریس میی      دانش
 ا  که متلمان برا  کارآمد  به آن نیاز دارند.  زرفه
 

 پیشینة استاندارد در ایران

استاندارد در ایران از  دم، دیرینه برخوردار اس، و پیگیینة  
 یا     امانده از  زاره آن به آرار صاریخی  فر نگی و  نر  به

ییییردد  امیییا   بیییل از مییییالد در دوران  خامنگیییی برمیییی
بیار بیا    فهیوم  دیید آن بیرا  نخسیتین    استانداردساز  بیه م 

شمسی م رح شد  1304 ا در  صیویب  انون اوزان و مقیاس
و براساس آن صگییالت سازمانی که بتدا  به مؤسسه مسیتقل  

اسییتاندارد و صحقیقییات فیینتتی کگییور صتییییر شیییل داد     
 یا    (. در سیال 1379ی بییات   1383ریز  شد )خنیفیر    پایه

 ا و کیفی،  ن نرارت بر ویژییبا ا می، یافت 1334و  1332
یافتیه در    یا  صیامیل   کاال ا  فیادراصی و وارداصیی   سیته   

فییورت یییک اداره در وزارت بازریییانی شیییل  مؤسسییه بییه
صیسیییس مؤسسییه »یرفیی، و در ادامییه بییا صیییویب  ییانون  

 یا  مسیتقل در     یا و چیارچو    مسیوولی، « استاندارد ایران
ار  مسیتقل   ا  ملی صتیین و مؤسسیه بیا سیاخت     الب  دف

  مؤسسه به عضوی، سازمان 1343شروع به فتالی، کرد. در 
المللی ایزو درآمد و فتالی، آن صوسیته یافی،.    استاندارد بین

بییرآن  مؤسسییة اسییتاندارد صحقیقییات فیینتتی ایییران   عییالوه
المللییی الیتروصینیییک  سییازمان   اکنییون در کمیتییة بییین   ییم
خییی  و بر (OIML)شناسییی  ییانونی   المللییی انییدازه  بییین
(. 1379المللی دیگر عضیوی، دارد )یگانیه      ا  بین سازمان

وپییرورش  صنهییا چنیید سییال اسیی،   امییا در زییوزة آمییوزش
استاندارد ا  آموزشی موردصو یه مسیووالن  یرار یرفتیه و     
فتالییی، استانداردسییاز  مسییتقیما  در دسییتور کییار متاونیی، 

ریز  منابا انسیانی و دفتیر بهبیود کیفیی، و را بیر        برنامه
 ندارد ا  رار یرفته اس،.  استا
 

 تعریف استاندارد آموزشی

فر نگ انگلیسی آکسفورد براساس ریگة صاریخی بیرا  واژة  
اسییتاندارد متییانی مختلفییی از بیییل پییرچم افراشییته  وزن یییا 

وسیله آن د ، یا کیفیی، کیار دیگیران داور      ا  که به اندازه
  شود  زد م لیو  موردنییاز بیرا  ییک  یدف خیا         می

ن کیفی،   انون  افیل   ضیاوت ییا صخمیین  متییار       میانگی
 The Concise Oxfordانییدازه و... ارائییه کییرده اسیی، )  

Dictionary, 1982  در زبییان فرانسییو  باسییتان نیییز واژة .)
بیه  « انستَند»استاندارد به متنی پرچم و از صرکیب ریگة الصینی 

به متنی پرچم آمده اس، « ارد»متنی یستردن و برافراشتن و 
( نییز  1375(. فر نیگ بیاطنی )  1385 ورچیان و محمود   )

این واژه را مترادف متیار  مالک  میزان  س    زد م لیو    
 ستون  پرچم و نگان دانسته اس،.   

المللی استاندارد )ایزو(   استاندارد  در صتریا سازمان بین 
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 یا ییا    مدرکی اس، دربرییرنیدة  یوانین   واعید  را نمیایی    
منریور اسیتفادة      فتالیی، ییا نتیایج آن بیه     ایی بیرا  ویژیی

راییی فیرا م و در سیازمان     عمومی و میرر که ازطریی   یم  
ا  صیویب شده باشد و  دف از آن دستیابی بیه   شده شناخته

ا  خیا  باشید ) ورچییان و     میزان م لوبی از نرم در زمینه
(. کمیتییة 21: 1379بییه نقییل از کهنسییال   1385محمییود   

منزلیة زییول    ساز   استانداردساز  را بیه اروپایی استاندارد
طیور میداوم    داند که باید به صواف  دربارة متیار ا  د یقی می

کیار رود صیا    در  الب  وانین  ر نمود ا ییا ضیوابک کلیی بیه    
فرایند ا  محیوالت یا خدمات به بهتیرین و یه بیا ا یداف     

 (.  1393 ما نگ باشند ) هانیان  
بیر   را نریامی دانسی، مبتنیی   صوان اسیتاندارد   در وا ا  می 

نتایج علوم و فنون و صجار  بگر   که در چارچو   اعده  
طورکلی طب  افول منرم و مرصبیی    انون  افل  ضاب ه و به

ییرد. اسیتاندارد صبلیور آییا ی و آزمیایش یذشیته       انجام می
(. 1381به نقل از میداح    1385اس، ) ورچیان و محمود   
کییردن روال صنریییم و اعمییال  در صتریفییی دیگییر  اسییتاندارد

منرور ایجاد نرم با درنرر یرفتن شیرایک    ایی اس، به  اعده
علمی و نیاز ا  ایمنی در زمینة کوشگی متین برا  منفتی،  

انید و  مییار   میة آنهیا      عال یه  نفا ییا ذ   یرو ی که ذ 
منرور پیگبرد ا داف ا تیاد  و ا تماعی و خدماصی برا   به

( در یک مفهوم 63: 1380صر )رون    انفا عمومی بهتر و  ام
صوان استاندارد کردن را بر رار  ضوابک و  واعید   صر  می کلی

فحی  برا  یینواخی، کیردن انیواع مگیابه و یییی کیردن       
مگخیات در  ر روش و عملی صوفیا کیرد کیه متضیمن    

(. 156: 1383منافا ا تماعی  فنّی  و ا تیاد  باشد )خنیفر  
(  اسییتاندارد سیی   م لییو   1388در صتریییا بازریییان ) 
 کند. را مگخص می« کیفی، مالک»نگانگر ایی اس، که 

د نیدة   وپرورش نیز اسیتاندارد ا نگیان   در زوزة آموزش 
وصربیی، از ملزومیات و    نرران صتلییم  س   انترارات فازب

ا  کیه کیفیی، ایین     یونیه   ا  آموزشی اس، به شرایک برنامه
 ,.Vlasceanu et alود )شی   ا براساس آنها ارزیابی میی  برنامه

کننیید   باییید صتیییین ا ییداف( 1963(. ازنرییر یلیییزر )2004
به چه چیز  نیاز دارنید و صیا چیه انیدازه بایید       آموزان دانش

صیا چیه    نندیآموزان را امتحان کنند صا بب   و سنس دانشبدانند
صفیر اسیاس   نیا اند. شده کیا داف نزد نیا کسببه  میزان
داد  یمی  لیبر استاندارد ا را صگی ینمبت ییپاسخگو   ا ستمیس

 کردنیید ة آنشییروع بییه صوسییت 1990 ةکییه کگییور ا از د یی
(Barton, 2009 .) 

(  مفهیوم  2017المللیی آمیوزش کیمبیریج )    ارزیابی بیین  
پیرورش را شیامل دو وضیتی،  یییی      و استاندارد در آموزش

شود )برنامیة درسیی( و    صوفیا آنچه یادد ی و یادییر  می
داند. ارزییابی آموزشیی مییزان     ارزشیابی آن میدیگر  نتای  

شیدة یادییرنیدیان را در ییک زمینیة      دانش و مهارت کسیب 
کند صا چه اندازه بیرا    کند و صتیین می ییر  می خا  اندازه

 اند صوانایی دارند.  عمل به آنچه آموخته
آزمییون (  از 2010در فر نییگ افیی الزات آموزشییی )  

مضیمون ارائیه شیده اسی،:       صتریفی بیه ایین   استانداردشده
کیه آن را    افیراد  ة می   برا یسانیدر  الب ونی اس، آزم»

اسی، و   یمتی  ا نهیاالت چندیزؤغالبا  به س کنند. یانتخا  م
و  یزمیان  ،یمحیدود  از ملیه دسیتورالتمل     آزمون کیشرا
اسی،    یسیان یآمیوزان   دانیش  ة م  برا ی مقدماص   ا نمره

 ،یدر محیدود  دت مسیاز  و مسیاع  او یات   ییا   رچند
 .شود یآموزان متلول انجام م دانش  و دستورالتمل برا یزمان
 

 انواع استانداردهای آموزشی

 نیی ا  مختلا از استاندارد ا   ا از برداش،  اریبس با و ود
   آموزشیی اسیتاندارد ا  یا ماع و ود دارد که  دف افیل 

 آمییوزان اسیی،.  و عملیییرد دانییش   ریادییییدر  ایصسییر
ییذار    صوان در پنج یروه  دف آموزشی را میاستاندارد ا  
 ا  محلیی و   آموزان  متلمان  مدارس  آموزشگاه کرد: دانش

مؤسسات آموزش عالی. در وا یا  مجموعیه نمیرات آزمیون     
زمان صوسک مدرسه بیرا  شناسیایی    صواند  م آموز  می دانش

 ا   آموزان نیازمندن بازآموز   صوسک آموزشگاه فرد فرد دانش
ا  ارزیابی عملیرد فرد فرد متلمان و صوسک دولی،  محلی بر

برا  نرارت بر عملیرد مدارس میورد اسیتفاده  یرار یییرد.     
زمیان بیرا     صوانید  یم   استاندارد ا  برنامة درسیی  یم میی   

 یا  موردنییاز بیرا      آموزان ازنرر صتیداد و نیوع دوره   دانش
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دینلم دبیرستان  برا  مدرسه منیاط  ازنریر در یه و سی       
یی که باید عرضه شود و برا  متلمان ازنرر را نما   ا دوره

برنامة درسی برا  صدریس یا محتوا  آموزش ضمن خدم، 
 (.Goertz, 1986کار یرفته شود ) به
بنید  اسیتاندارد ا     با صو ه بیه ایین ا یداف  در طبقیه     
المللییی )آیسیید( دو متیییار سیی   و محتییوا  آموزشییی  بییین

بنید   دورة   یسیتم طبقیه  ییرد. در ایین س  موردصو ه  رار می
شیود و   صرین وازد آموزش درنرر یرفتیه میی   منزلة کوچک به

شیود و  یر    انتخا  یک یا چند دوره یک برنامه نامییده میی  
باشید. در وا یا     برنامه شامل سی   و محتیوا  درسیی میی    

صربیی، ییک سیسیتم     و المللیی صتلییم   بند  استاندارد بین طبقه
 یا    فورت پیوسته بخش ا  اس، که به مرزله بند  سه طبقه

کنید   فرعی را از س   صا زمینیه و ییروه برنامیه صیدوین میی     
(ISCED, 1975 .) 

بند  استاندارد ا  آموزشیی صقسییم    نوع دیگر  از طبقه 
آنها به استاندارد ا  محتوا و عملیرد اس، که باید میان آنها 
صمایز  ائل شد. بنیا بیه صترییا پانیل  اسیتاندارد ا  محتیوا       

 ایی اس، که دانگجویان )ییا   سیا دانش و مهارتصوفیا و
دس، آورنید و بتواننید در زیوزة موضیوعی      متلمان( باید به
 یا    کار برند. استاندارد ا  عملییرد نمونیه   خافی آن را به

صر  دارنید و آن   صر و وا تی  ستند و صتریا شفاف مگخص
صوانایی اسی، کیه دانگیجویان بیرا  نگیان دادن صسیلک بیر        

ا  محتییوا باییید بداننیید و بتواننیید انجییام د نیید  اسییتاندارد 
(McCaughlin & Shepard, 1995 اسییتاندارد عملیییرد .)

ییر  عملییرد   مثابه مقیاسی فرد  برا  اندازه ممین اس، به
کار رود  مانند نمرة یک فرد در مقییاس عملییرد    یک فرد به

صواند با عملیرد سایر دانگجویان یا برا  یذراندن یک  که می
ا  در ییک کیالس خیا  مقایسیه      ن یا رسیدن به رصبهآزمو

صوانید در ییک متنیا      شود. استاندارد عملیرد  مچنیین میی  
فییورت مقیاسییی  متییی بییرا  ارزیییابی و     متییی و بییه 

کار رود    ا یا مؤسسات آموزشی به ییر  عملیرد یروه اندازه
آمییوزان را براسییاس میییزان  کییه مییدارس دانییش ماننیید زمییانی

ییا متلمیان     کننید  بنید  میی   د ایگان رصبیه موفقی، و دستاور
آموزان و نسبتی از شایردان کیه   براساس میزان موفقی، دانش

بنید    انید رصبیه   دسی، آورده  نمرات   تی س   الیا را بیه  

 (. Bartholomew, 2000شوند ) می
مدارس متموال  از سه نوع اسیتاندارد عملییرد  برنامیه و     

  عملیرد  عملیرد فیرد   کنند. استاندارد ا رفتار استفاده می
را ازطری  آزمون پیگرف، صحییلی  نمرات و مگا دة رفتیار  

آمیوزان   کنند. برا  مثال  ممین اس، از دانش ییر  می اندازه
انترار برود زدا ل نمره را در یک آزمیون استانداردشیده ییا    

التحییییلی از مدرسییة  زیدا ل میییانگین نمیره را بییرا  فیار    
ستاندارد ا  برنامه شیامل الزامیات   دس، آورند. ا متوس ه به

 ا  موردنیاز و سایر الزامیات میؤرر بیر     برنامة درسی  برنامه
زمان ماندن در مدرسه و کالس  اندازة کالس  صتداد و نیوع  

باشید و در زیوزة    کنند می افراد  که در کالس درس کار می
برنامة درسی  استاندارد ا  برنامة درسی آنچه را کیه انتریار   

یادییرندیان در مرازل خا  آموزش خود بیاموزنید  رود  می
 یایی کیه    کنید و در میورد صتیداد و انیواع دوره     صوفیا می

شیود.   کاریرفتیه میی   آمیوزان بایید آن را بگذراننید  بیه     دانش
یییر  و صتییین در یه و     ا  برا  انیدازه  استاندارد ا  برنامه

 ا  صولیدشدة مدارس و برنامة درسی آنها  محتوا  س   دوره
و ساختار مواد آموزشی مورد استفادة متلمیان ییا صیدریس و    

 ا  مدرسه )آمادیی برا  کالج  آموزش  نیز برا  انواع برنامه
رونیید.  کییار مییی ا  و غیییره( بییه عمییومی  آمییوزش زرفییه 

استاندارد ا  صیریریذار بیر رفتیار شیامل شیرایک زضیور و      
ر غیا   کد ا  انضباطی و استفاده از زمان در مدرسه )مقیدا 

 شود  زمان آمادیی متلم و غیره( اسی،  صیلیفی که نوشته می

(Goertz, 1986 .) 
براساس  دف آزمون نیز دو نوع استاندارد نسبی و م ل   

از   درفد ایعنوان صتداد  به ینسب  استاندارد او ود دارد. 
و براسیاس آن امتییاز نهیایی صتییین      شود یم انی ا ب یآزمودن
 ا باالصر اس، یا  درفد بهترین 50از ا  که  شود. مثل نمره می
کنید.   صیر  یدا میی    درفد پایین 80 ا را از  درفد برصرین 20

مگخص  آنها که  دف  ایی آزمون  برا ینسب  استاندارد ا
مناسیب  بسییار  باشید   شیوندیان  آزموناز  ینیکردن صتداد مت

 ایی اس، که برا  انتخیا    این استاندارد شامل صس، اس،.
ترین امتیازات برا  پذیرش یا  ایگزینی صتداد باالصرین یا کم

محیییدود  از دانگیییجویان از مییییان صتیییداد زییییاد  از    
شیود. اسیتاندارد ا     کنندیان در آزمون اسیتفاده میی   شرک،
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 انیی االت آزمیون ب ؤاز سی   درفید  ایصتداد  فورت بهم ل  
پاسی    70مثیال در    بیرا  یینهیا  ازیی که امت  طور شود  به یم

 شیود.  یم نصتیی آزمون در( درفد 70)ال وس 100از   یفح
مناسب بسیار  ،یفالز   ا آزمون  م ل  برا  استاندارد ا

دانش  ا  یآزمودن که اربات شوداس،  نیا  دف و تی  اس،
نیوع   نیی . ارا دارنید   دف خا  کدستیابی به ی  برا یکاف

   یا  و آزمیون  یخرو  ای ییشامل امتحانات نها  ااستاندارد
  .(Norcini, 2003باشد ) میمجوز و  نامهیفدور یوا 

در  یالمللییی نیبییی  اسیییتاندارد اایرچیییه در میییورد   
  ار یا یچیه ازنریر مت   یمگخیی  ةوپرورش  مجموع آموزش
  و ود ندارد یابیارز  و چه ازنرر استاندارد ا یدرس ةبرنام

 ینررسنج مند  به آن  در زمینة اما ایجاد و رشد سریا عال ه
سبب  PIRLSو  PISA  TIMSS مانند یالملل نیب قاتیو صحق

ایجیاد و بیر آن    یالمللی  نیبی   مفهوم اسیتاندارد ا شده اس، 
 یآموزشی  سیتم یمسیوول س    کیه افرادکه  طور  صیکید شود به
 بییه یالمللیی نیبیی   ییا سییهیمرصبییا  در مقا سییتند  کگورشییان 

نگاه خود  ستمیاز عملیرد س یسنجگ منزلة خود به  بند رصبه
انید   ازه عملییرد خیوبی داشیته   صیا دریابنید چیه انید     کنند یم
(Cambridge Assessment International Education, 

2017).   
انواع اسیتاندار ا را ازنریر زیوزه و وسیت، ا یرا  آن       
 بند  کرد:  صوان به چهار دسته طبقه می

که مسووالن  ای یا آموزشگاهی: الف( استانداردهای مدرسه
مدرسیه صیدوین   منرور استفاده در محییک    ا به آموزشگاه

 کنندی   می
کیه من قیة آموزشیی براسیاس      ای: استانداردهای منطقه ب(

 ا  فر نگی   ترافیایی و ا تیاد  خا  من قه  ویژیی
 کندی  صدوین می

 یا  متیولی    کیه ادارات ییا سیازمان    ج( استانداردهای ملی:
صدوین اسیتاندارد ا در نریام آموزشیی ییک کگیور کیه       

شوند و با صو یه بیه    ه میفالح شناخت عنوان مر ا ذ  به
خیوفیییات فر نگییی  ا تمییاعی  ا تیییاد   مییذ بی و 

 کنندی  سیاسی خا  آن کگور صدوین می
المللیی    یا  بیین   کیه سیازمان   المللی: د( استانداردهای بین

مر ا براساس صحیوالت یونیایون ا تمیاعی  علمیی و     
منریور   د د و به المللی رو  می فر نگی که در س   بین

کگور ا با این صحوالت و پذیرش آنها در  ساز   ما نگ
 (.10: 1382کنند )محمود    المللی صدوین می محیک بین

 

 های تدوین استاندارد  فرایند و روش

 کیار  را  کهی کسان میاناس، که مرز   ا ژهیو ةاستاندارد نمر
انجام  خو  کهی د ند و کسان یخو  انجام م یکاف ةبه انداز

  اس، کیه   ینداستانداردساز  فرا .کند مگخص می د ند ینم
 یا ییا مقییاس     در آن  س حی از کیفی، خا  اشیا  فتالیی، 

پایه باید رعای، شود یا مبنا  داور   رار ییردی امر  که  م 
متنی ص بیی  بیا اسیتاندارد      به مفهوم صولید استاندارد و  م به

ینید ا  خیدمات و م لوبیی،    اصواند بیه بهبیود فر   اس، و می
 ییا   موانییا و صسییهیل در  میییار    محیییوالت  رفییا 

یافتیه کمیک کنید. اسیتاندارد ممیین اسی، از ابتیدا         سازمان
)سیازمان   استاندارد دیگر  صیدوین شیود   ةشده یا برپای نوشته

 ا (. آموزش فنّی و زرفه

 صیدوین و  در یمرازل عملی  ا و  ( روش2003نورسینی ) 
را در شش مرزله بییان کیرده اسی،. ایین      استانداردانتخا  

 فورت خالفه به شرح زیر اس،: ازل بهمر
در ییام اول بیرا    . گیری دربارة نوع استانداردها . تصمیم1

صدوین استاندارد باید نوع استاندارد براساس آنچه در بند 
انواع استاندارد ا صوضی  داده شد انتخا  شود. چه نیوع  

خیوا یم   استاندارد را با چه  دفی و در چه سی حی میی  
 صدوین کنیم.  

 که یدرفورص. گیری دربارة روش تعیین استاندارد تصمیم .2
استاندارد ا من ب  با  دف آزمون و براساس  دیصولروش 

اطالعییات مربییو  بییه یییان بییا اسییتفاده از  ضییاوت خبر
زافیل   جیانجام شود  اعتبار نتا شوندیان ونعملیرد آزم
بیا یذشی،    .ابید ی یمی  شیاستاندارد افیزا  میصنراز ا را  
آنهیا   ةاس، و  می  افتهیصیامل  یمختلف   ا زمان  روش

طب    ستند. یبیو متا ایمزا  بسته به کاربرد خا   دارا
 هیصه( 1982لیوینگتون و زاییی )که   بند طرح طبقه کی
   یا  : روشرنید یی ی  آنها در چهار دسته  رار می ندا دهکر
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بییر  ضییاوت در مییورد  یم لیی  مبتنیی   ییا   روشینسییب
بیر  ضیاوت در    ی  مبتنی م لی    ا سواالت آزمون  روش

 .صوافقی   ا و روش  فرد شوندیان آزمونمورد 
 یا   ارزش انگریی ازآنجاکیه اسیتاندارد ا ب   . انتخاب داوران.3

کننده به اعتبار آنها صتیداد و   کمک عامل نیصر  ستند  مهم
صیر از   داوران مهیم    یا  یژیی یواما  داوران اس،. ،یما 

از  یبیآزمون  صرک  بسته به  دف ویژه هب. صتداد آنها اس،
 یعمومکارشناس  مانند متلم  پزشک   ا زرفه   ا نقش

 یشخیی  اتیصتیادل خیوفی   .دارد ،یی و متخیص مز
طورکیه   مهم اسی،   میان   زی  نژاد و سن ن،یمانند  نس
مهیم   زیی عال یه ن  و شیده  درک ایی  یوا تصییید ا تنا  از 

   اس،.
یام چهارم برییزار   لسیات مگیترک    . برگزاری جلسه. 4

ان اس،. در این  لسات موارد زیر موردصو ه  یرار  داور
 ییرد: می

 در طول  لسه شرک، کنند. دیبا داوران کلیة -
آزمونگران و  اتی دف آزمون  خیوف ةدربار دیداوران با -

 فحب، کنند. ،یفالز ،یما 
کامیل داشیته    ییبا محتوا و  الب آزمیون آشینا   دیداوران با -

  بل از  لسه محق  شود.صواند  یامر م نیباشند  ایرچه ا
  آور  بیل از  میا   داورانداده شود و   یصوض دیروش با -

اسیتاندارد میورد اسیتفاده  یرار      ةکه در محاسیب  یی ا داده
 کنند. نی  صمررندیی یم
  وییژه  بهبازخورد داده شود.   ندیدر طول فرا دیبه داوران با -

  داور  امید ا یپ ةجینت نیدر چند نق ه از صمر دیآنها با
 خود را بدانند.

اسییتاندارد   ییید  ةمحاسییببییرا  . محاسبببا اسببتاندارد. 5
از  یبرخیییدر امیییا  ی و یییود دارد متفیییاوص  یییا  روش

صتیداد نسیبتا  کیم      مه مگیترک اسی،.    برا موضوعات
ازتمیال و یود دارد کیه     نیو ا س،ینداوران غیرمتمول 

 یطور  ابل صو ه بتوانند به بیرون از  لسهدو نفر  ای کی
  میوارد  نی یرار د نید. در چنی    ریصییر  ارد را صح،استاند

میانیه   از نیانگیی م   یا  بیه  یمن قی طیور   بهممین اس، 
 اسیتاندارد    یا  داده نیصر نییو پا نیباالصرو  استفاده کرد

و فقک  ا یبا ازت دی ا با زذف داده د.کرزذف را  نداورا
باشید     ریی انجام شود که ارر آن  ابل اندازه یفورص در
به عنیوان   یذارد. یم ریامر بر اعتبار استاندارد صیر نیا رایز

بخگی از محاسبة استاندارد  مهم اس، صتییین شیود آییا    
فراینیید ا راشییده بییه انییدازة کییافی اعتبییار یییا  ابلییی،   
صیرارپذیر  برا   دف آزمون را دارد. اعتبار یا  ابلیی،  

صواند به چند روش محاسبه شود و نگان  صیرارپذیر  می
وین استاندارد با یک ییروه مگیابه از داوران   د د ایر صد

دیگر صیرار شود  نیات افلی  میان خوا ید بیود. اییر     
انجیام   صواند دوبیاره   یونه نیس،  صدوین استاندارد می این

شود یا  لسة دیگر  برا  صیدوین اسیتاندارد بیا اضیافه     
شدن داوران  دید ییا ییروه دیگیر  از داوران برییزار     

 شود.  
باید بعد از تدوین استاندارد انجبا  شبود.   . کارهایی که 6

 جیاسیتاندارد نتیا  بایید م میون شیویم      ونآزم  را پس از ا
  ا را  آزمونبرنامه  کادامة یاس،. در ی به بار آورده متقول

 دیاول  با ةدر مرزل .شود در سه مرزله انجام میموضوع  نیا
 جیکیه نتیا   شیود زافیل   نیان یال شود صا اطمؤس نفتان  از ذ
 بیا ییذر    ا  نرخباید   در مرزلة دوم .اس،متتبر  ر آنهاازنر

اطمینان زافیل   شود صا سهیمقا یستگیمتافر شا  نگانگر ا
 کیاربرد  جیسرانجام  نتا .شود دارا  روابک موردانترار  ستند

   شود. سهیمقا ندهیاستاندارد با عملیرد آ کی
 

 رویکردها و کاربرد استاندارد 

 یا  مختلیا    صیوان بیه شییل    از استاندارد ا  آموزشی میی 
صیوان بیرا  شناسیایی      یا  آزمیون میی    استفاده کرد. از نمره

آموزانی که نیازمند بازآموز   ستند   دای، صحیییلی   دانش
آموزان از یک پایه به پایة دیگر ییا   آموزان  ارصقاء دانش دانش

التحیییلی از ییک مق یا آموزشیی      ا ازه به آنها برا  فیار  
صوانییید در  آزمیییون  مچنیییین میییی اسیییتفاده کیییرد. نتیییایج

 یا  درسیی و آموزشیی  نریارت بیر عملییرد        رییز   برنامه
مییدارس یییا منییاط  آموزشییی  اعتباربخگییی مییدارس و      

 یا     ا  محلی و صخیییص منیابا ماننید کمیک     آموزشگاه
وپرورش مورد استفاده  یرار یییرد.     برانی دول، به آموزش
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آموزشیی    یا   صواند در ایجاد فرفی،  استاندارد  مچنین می
م مون  کیفی، صدریس یا کیفی، آموزش مانند صتیین زدا ل 

آموزان به متلم  زدا ل صجهییزات   اندازة کالس  نسب، دانش
 ,Goertzکار یرفته شود ) آموزشی کالس درس و مانند آن به

1986 .) 

( بییا صو ییه بییه ا ییداف و مفییا یم و   1997رایگلییو) ) 
موزشی به بییان دو   ا  مختلا دربارة استاندارد ا  آ دیدیاه

نریر او    کاربرد کامال  متفاوت استاندارد ا پرداخته اسی،. بیه  
مثابه ابزار  برا  استانداردساز  در  یرو ی استاندارد ا را به

آمییوزان و یرو ییی دیگییر آن را   هیی،  مانندسییاز  دانییش
سیاز  در  هی، کمیک بیه      مثابیه ابیزار  بیرا  شخییی     به

زان میورد اسیتفاده  یرار    آمیو  دستیابی به نیاز ا  فرد  دانش
 د ند. می
اسییتاندارد ا  ارزیییابی بسیییار بییاارزش اسیی،. آنهییا      

کنند که وابسته به یک متلم خا  ییا   متیار ایی را صولید می
فیییاز، نویسییندة یییک مر ییا نیسیی،. در درون مدرسییه  

طور ییسان بازخورد  استاندارد ا به یادییرندیان و متلمان به
ی آموخته شده و چه چیز  بیه  خوب د ند که چه چیز  به می

صو ه بیگتر  نیاز دارد. این بیازخورد منبیا باارزشیی بیرا      
بهبود و افالح صدریس و یادییر  برا  یادییرنیدیان فتلیی   

که در آخرین مرزلة آمیوزش   و آینده اس،. در وا ا   نگامی
ییرد  یویا  ایین اسی، کیه اییر ییک       ارزشیابی فورت می

رکس دیگیر  بیه یوا ینامیه نریر     کارفرما  مدیر ادار   یا  
د د که دارندة یوا ینامیه دارا  دانیش متینیی     کند  نگان می

اس، و صوانایی عمل به دانش خود را دارد.  مچنین ممیین  
اس، از این نمرات برا  ارزشیابی مدرسه یا س   مسوولی، 

 ینمراص نیاستاندارد ا  چن ،یبدون رعاسیستم استفاده شود. 
   اس،. یمتن یب
 

 تاندارد آموزش شغلی  اس

( درم التات خیود نگیان داده اسی،    1383فتحی وا اریاه )
ییی از محور ایی که برا  استانداردساز  و ود دارد محور 

 استاندارد ساز  برا  مقافد شتلی اس،.
از   ا هییییانیب را یاسیییتاندارد شیییتل( 2018یاسییییا ) 

  نگیام باید که افراد  کند می ایصتر  عملیرد  استاندارد ا
دانیش و درک   مگخیاتانجام کار ا در محل کار   مراه با 

 یشیتل     اسیتاندارد ا نی. بنیابرا ابنید یبه آن دس،  ییبناریز
 در سیته یبر شیوا د مربیو  بیه عملییرد شا     یمبتن  ار ایمت»

 ریو سییا انیییکارفرما ةنییدیکییار اسیی، کییه صوسییک نما کیمحیی
  ایی صترایین  براسیاس   «صواف  شیده اسی،.   یافل نفتان  ذ

کیار    عملییرد   اسیتاندارد ا  نیکه م اب  بیا چنی   یشخی
  شود. یخوانده م «شایسته یا کارآمد فرد»کند  یم

صرین صتریا استاندارد ا  شتلی  کیه در برخیی از    ساده 
شود فهرس، کارکرد ایی  صوسته اعمال می کگور ا  درزال

اس، که شخص باید بتواند در محل کیار ییا شیتل خافیی     
ا  فیرد  کیه صوانیایی انجیام  میة      انجام د ید. بیه ایین متنی    

کارکرد ا  الزم را دارد  فیرد  شایسیته ییا کارآمید درنریر      
 (.Gasskov, 2018شود ) یرفته می

(  اسییتاندارد شییتلی 1389ازنرییر خنیفییر و  میییاران )  
 ا  موردنیاز برا  عملیرد میؤرر در    ا و صوانمند  شایستگی

ا   یم   محیک کار اس، که در بتضی موارد استاندارد زرفیه 
 شود.   یفته می
 شییود  محتییوا  اییین صتییاریا اسییتنبا  مییی از چنانچییه 
ة زیر چند مؤلفصوان شامل  ی را میشتل  استاندارد ا  محتوا
 س،:  دان

 ی  عملیرد جیعملیرد که عبارت اس، از نتا  ار ایمت الا(
 ایوظیا شایسیتة    ا را  الزم برا   ا دانش و مهارت  (

 گیان عملییرد را ن   ار یا یتصواند م یمرصبک با شتل که م
  ید د
مهیم مربیو  بیه محیل کیار خیا  کیه در آن         اتیج(  زئ
 .  ا را شود دیبا یشتل ایوظا
را از  یصوانیید ا ییداف مختلفیی یمیی یشییتل  اسییتاندارد ا 

 ةصوسیت   بیرا  ییانتخا  و استخدام کارمندان یرفته صیا مبنیا  
   یا  ،ی. اسیتاندارد ا و فیالز  دنبال کند یشتل   ا مهارت
داوطلبیان   یابیی ارز  اسیناد بیرا   دیی الزامات صول  زاو یشتل
درس، انجیام  از رفتار  یدنبال شناخ، رسم اس، که به شتل

 . ستند ة فالزی،نامیوا یو دریاف، کار خود 
ممین اس، شر  اشیتتال   «یشتل  استاندارد ا» ،یرعا 
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  مجیوز بیرا   ایی اخذ میدرک   ایشتل/فنت، خا   کیدر 
الزم  کیشیرا  ایی صتر  ا براکگور  یانجام شتل باشد. برخ

  اسیتاندارد ا »کار  از اف الح  کیدر مح ستهیرفتار شا  برا
از افی الح    ااز کگیور  گرید یبرخ .کنند یاستفاده م «یشتل
 کگیور ا  یکننید. برخی   یاستفاده م «یستگیشا  استاندارد ا»
 .کنند یاز  ر دو اف الح استفاده م  م
و کاربرد ییا   ایییمزااسییتفاده از اسییتاندارد ا  شییتلی   

 یسییتگیشا   ییا شیییاف ییشناسییادارد از ملییه:  یمختلفیی
بهبیود    ارصقیاء شیرک، بیرا      یا  برنامیه  ةصوست باکارمندان 

استخدام کارمنیدان    شتل برا  ی صهیة شرحور ر اب، و بهره
آمیده در   دس، به   ا یستگیشناخ، شا ی شتل  زیر و برنامه
   یا  ،یزکیه مسیتلزم فیال    یی یا   وراانتقال فنی ی محل کار

کیار   هو ب ایصوف اتیدر  زئ دیکاریران  ستند که با دهیچیپ
کیا ش    کیار بیرا    ند اایفر یمانساز یبررسی یرفته شوند

 ازییییی دیگییر   .گییریمییوارد د عملیرد ییا و یپوشییان  ییم
ریز   استفاده از آن در برنامه یشتل  استاندارد اکاربرد ا  

  بیرا  ژهیو   بهکاربرد - ا  علمی درسی و آموزشی آموزش
مهیارت   یابیی ارز بیر اسیتاندارد و   یمبتنی  یدرس ةبرنام نیصدو
 ,Gasskovاسی، )  رهیی و غ یآموزش   ا ماژول لیصیم  برا

2018.) 
- یا  علمیی   شک ییی از متیار ا  موفقی، آموزش بی 

آموختگان آن در محیک کار  کاربرد  صوانایی یا عملیرد دانش
ابی بیه ایین   و انجام درس، وظایا شتلی اس،. برا  دسیتی 

رییز  درسیی بیه     ییر  برا  برنامه متیار باید  بل از صیمیم
صدوین استاندارد ا  شتلی پرداخ، و این استاندارد ا را در 

نحو  که محتوا  برنامة درسیی   آموزش شتلی لحاظ کرد به
و صییدارکات موردنیییاز بییرا  ا ییرا  برنامییه براسییاس اییین  

وانمنیدصرین افیراد   ریز  شیود. ص  استاندارد ا طرازی و برنامه
 یییا   بایییید ایییین اسیییتاندارد ا را بیییرا  صیییدوین برنامیییه

آمیوزان    ا   دانیش  ا /شتلی صنریم کنند. متلمان زرفیه  زرفه
 ا  مرصبک با شتل موردنرر  مدیران  کارکنان شاغل در زوزه

صواننید نقیش    رییزان درسیی میی    و سرپرستان شتلی و برنامه
تلی داشیته باشیند.   کلید  در صتیین استاندارد ا  آموزش ش

طرازی و ا را  این استاندارد ا برا  آموزش میؤرر شیتلی   
کاربرد   انتقال از محیک آمیوزش بیه   - ا  علمی در آموزش

سیازد و بیه نیاز یا  کارفرماییان بیه       محیک کار را آسان میی 
 (.1390د د )فینچ و کرانییلتن   نیرو  کار مؤرر پاس  می

  

 ودانطباق استاندارد با مشاغل موج

کیاربرد  بیدون   - یا  علمیی   رییز  درسیی آمیوزش    برنامه
صوانید پاسیخگو     نفتان کلید  نمی نیازسنجی و صتامل با ذ 

نیاز ا  بازار کار و متیار یا  اسیتاندارد ا  شیتلی باشید.     
نیازسنجی متموال  در سه زوزة نیازسنجی دنییا  کیار بیرا     

برا  بند  آنها  نیازسنجی شتلی  صتیین عناوین شتلی و دسته
صتیین وظایا و صیالیا کیار  در  یر زرفیه و نیازسینجی     

 ا  آموزشی انجیام    ا و اولوی، آموزشی برا  صتیین ظرفی،
(. در نیازسیینجی و 1396شییود )آزاد و خییاکی فییدیقی   مییی

 یا  مختلفیی اسیتفاده     صدوین استاندارد ا  شیتلی از روش 
صرین آنها روش صحلیل شتل و روش دیییوم   شود که رایج می
 ا و ما ی، ییک شیتل    س،. در روش صحلیل شتل  ویژییا
 ا و صتیین شیرایک ازیراز آن    منرور مگخص کردن فتالی، به

 ییا  رفتییار  و  شییتل ازنرییر اسییتتداد  مهییارت و ویژیییی 
یییرد. در ایین    شخییتی شاغل آن  میورد بررسیی  یرار میی    

شیود    بررسی  ابتدا صتریا د یقی از شتل موردنرر ارائه میی 
د ند صتییین   الیفی که شاغالن در عمل انجام میوظایا و صی

ویژه ارصبا  شیتل بیا    به آن به یردد و نیات مختلا را ا می
شیود. بیرا     مهارت و ارصبا  مهارت بیا آمیوزش صبییین میی    

 ییا   کسییب اطالعییات الزم در مییورد یییک شییتل از روش 
شود.  مختلفی مانند مگا ده  میازبه و پرسگنامه استفاده می

شده و صحلیل  با استفاده از اطالعات یردآور  یر شتل صحلیل
صواند خیوفیاصی را مگخص کند که افراد باید برا   آنها می

انتخا  شدن در ییک شیتل خیا  داشیته باشیند )فیینچ و       
(. بیا  1385ی مؤسسه کار و صامین ا تماعی  1390کرانییلتن  

نفتان و  استفاده از این اطالعات و نررسنجی از خبریان  ذ 
ن  اسیتاندارد ا  شیتلی صتییین و میورد صوافی   یرار       شاغال
ییییرد. در روش دییییوم بییا اسییتفاده از نرییر خبریییان و  مییی

متخییین و افراد مر یا کیه در شیتل ما رنید و در ییک      
شیود. در   آیند یک نیمرخ مهارصی صهییه میی   کمیته یرد  م می
 شیود  طور کامل صهیه میی   ا  یک شتل به این نیمرخ  مهارت
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 ا  میرصبک   تقل  ریک از رفتار ا یا مهارتو مگخیات مس
شیود.   ا  بیان میی   ا  شتلی با روش نسبتا  ساده با فالزی،

شیود صیا    بند   م صتبیه میی  در این نیمرخ یک مقیاس در ه
آسانی فیرا م   امیان ارزشیابی از موفقی،  ریک از رفتار ا به

 (.  1390شود )فینچ و کرانییلتن  
 

 شناسی کتاب

بنید  ملیی و    (. اسیتاندارد ا  طبقیه  1396کی فیدی   ع. ) آزاد  ا. و خیا 
بیر   نامه آموزش مبتنی ا . ویژه  ا  فنّی و زرفه المللی در آموزش بین

. 41-24کیاردانش   ا  و  فیلنامه رشد آموزش فنّیی و زرفیه   شایستگی 
 http://tvoccd.oerp.ir ابلی، دسترسی در: 

م  الگو ییا و فراینیید ارزشیییابی آموزشییی  مفییا ی (. 1388بازریییان  ع. )
 . صهران: سم،.  عملیاصی

. صهیران: نگیر فر نیگ    فر نیگ انگلیسیی بیه فارسیی    (. 1375باطنی  م. ر. )
 متافر.
  ما نامییه اسییتاندارد (. صاریخچییة اسییتاندارد در ایییران.   1379بیییات  م. )
11(110  )3 . 

(. ارائه چارچوبی برا  استانداردسیاز  صوسیتة منیابا    1393 هانیان  ر. )
-81  2 آموزش و صوسیته منیابا انسیانی     ا  آموزشی.  نی در نرامانسا
102. 
(. درآمد  بر استانداردساز  منابا انسیانی در آمیوزش   1383) .خنیفر  ح

ز و یی  پیا 174-153  69  شناسی و علیوم صربیتیی   روانمجله و پرورش. 
 زمستان. 

ه را نمییا  نحییو(. 1389خنیفییر  ح.ی مسییلمی  ن. و بهمنیییار بییاروق   . )

. صهیران  متاونی، آمیوزش دفتیر     محور صدوین استاندارد آموزش مهارت
 ا  کگور.  ا  درسی  سازمان آموزش فنّی و زرفه طرح و برنامه

. صهیران: مرکیز آمیوزش    م الته کیار و اسیتاندارد شیتل   (. 1380رون    . )
 مدیری، دولتی.

 http://irantvto.irا  به آدرس  سازمان آموزش فنّی و زرفه
دفتر بهبود کیفی،  استانداردساز  در آموزش و پرورش.(. 1382ر. ) شافتی 

 و را بر  استاندارد ا  وزارت آموزش و پرورش.
استانداردسییاز  یییا استانداردشییینی  آیییا   (. 1383فتحییی وا اریییاه  ک. ) 

شیده در اولیین    ارائه بخگد . استانداردساز  وضتی، مدارس را بهبود می
وپیرورش  وزارت   دسیاز  در آمیوزش   مایش اسیتاندارد و استاندار 

وپرورش. مجموعه مقاالت  میایش  انتگیارات دفتیر بهبیود      آموزش
 کیفی، و را بر  استاندارد ا.

رییز  درسیی در آمیوزش فنّیی و      برنامه(. 1390فینچ  ک. و کرانییلتن  ج. )
افیتر خال یییی کیوروش فتحیی وا اریییاهی     )صر میة علیی   ا  زرفیه 

 ن: انتگارات مدرسه.غالمرضا شمس مورکانی(. صهرا

(. صیدوین اسیتاندارد ا  عملییرد    1385 ورچیان  ن. و محمود   ا. ح. )

فییلنامه  مدیران آموزشی دردوره را نمایی و ارائیه الگیو  مناسیب.    
 .134-107  8   ا  آموزشی نوآور 

 ییا  ا ییرا و  (. استانداردسییاز  )شییناخ،  روش1379کهنسییال  س. )
 .21(  110)11  دما نامه استاندارصیریرات آن(. 
(. نقش استاندارد ا  آموزشی در ارصقاء کیفی، کیار  1382محمود   م. )
 . 10(  2)1  نگریه شاخصمتلمان. 
(. ایجاد بسیتر مناسیب بیرا  صوسیته و نهادینیه کیردن       1381مداح  ف. )

  مؤسسیه اسیتاندارد و صحقیقیات    ما نامه اسیتاندارد فر نگ استاندارد. 
 ..8-6(  13)127فنتتی  

بنید  اسیتاندارد مگیاغل اییران براسیاس       طبقیه (. 1395کز آمار ایران )مر
انتگارات مرکز آمار ایران  .ISCO-2008المللی مگاغل  بند  بین طبقه

 .4880شماره 
(. فر نگ ملی مگیاغل اسیتاندارد و   1385مؤسسه کار و صیمین ا تماعی )
آذر(  )آبیان و   78و  77  ما نامه کیار و  امتیه  صحلیل شتل استاندارد. 

78-79 . 
. صهییران: مرکییز آمییوزش اسییتاندارد و اسییتاندارد کییردن(. 1379یگانییه  م. )
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 افتر خلّا ی )عضو  یو، علمی دانگگاه  علی

 صربی، دبیر شهید ر ایی(
 

 ها معادل

 Standardized Test آزمون استانداردشده

 ISCED 1976 1976 سدیآ

 ARD ارد

آموزش  یالملل نیب یابیارز
 جیمبریک

Cambridge Assessment 
International Education 

  بند طبقه یالملل نیاستاندارد ب
 ( سدیآموزش )آ

The International Standard 
Classification of Education 
(ISCED) 

 یالملل نیب  بند استاندارد طبقه
 (سیویا)مگاغل 

International Standard 
Classification of Occupations 
(ISCO) 

 Stand استند

 STAND استند

 Distinctive flag پرچم افراشته

 International Organization forاستاندارد  یالملل نیمان بساز
Standardization (ISO) 

 (زوی)ا
شناسی  المللی اندازه سازمان بین

 (OIML)  انونی
Organisation Internationale de 
Metrologie Legale: International 
Organization of Legal Metrology 
(OIML) 

 Glossary of Education Terms یفر نگ اف الزات آموزش

 International Electrotechnical کیالیتروصین یالملل نیب تةیکم
Commission (IEC) 

المللی علوم  کنفرانس بین
 یادییر 

International Conference of the 
Learning Sciences (ICLS) 

 


