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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100001 کد باموتور و بدنه  یفن دیبازد شایستگیاستاندارد 

 بررسی و به تصویب رسید شیالت و آبزی پروری شغلیگروه  1/9/1388ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

 در، حی خودطه نظرات اصالنقبا ارسال  آیددعوت بعمل می ای، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهمتخصصان ،حبنظرانااز ص

 با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند. استاندارد انطباق بیشتر این

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   irantvto.ir.rpcسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میدر محیطتوانایی انجام کار  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهیك گروه بزرگ دستهشغل همگن که در ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قنشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری  ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.استانداردهای کاری ملی و بین المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100001 کد: موتور و بدنه یفن دیبازدعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ون به طور ها و شرایط گوناگطدر محی«  موتور و بدنه یفن دیبازد» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کاری زیر میموثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل 

 مراحل کار 

 به داخل آب قیبدنه و انتقال قا یظاهر دیبازد .1

 موتور یانجام مقدمات کنترل فن .2

 موتور یفن دیبازد .3

 موتور جهت انجام تست یآماده ساز .4

 استارت و تست موتور .5

 

  استاندارد عملکرد 

 قیموتور و بدنه قا نه سازندهکارخا و در زمان مناسب بر اساس دستورالعمل استاندارد زاتیموتور و بدنه با استفاده از تجه یفن دیبازد

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
بدنه و  یظاهر دیبازد

 بآبه داخل  قیانتقال قا

 :دانش

 ویژگی های قسمت های مختلف بدنه -

 انواع طبقه بندی جنس بدنه قایق و خصوصیات آن -

 مهارت:

 تشخیص ظاهری نشتی آب به داخل بدنه -

 کار با ارّابه حمل قایق -

2 
انجام مقدمات کنترل 

 موتور یفن

 :دانش

 انواع و خصوصیات باطری مورد استفاده در قایق -

 خصوصیات رنگ بدنه و آسیب های احتمالی-

 یقاجزای مختلف تشکیل دهنده موتور قا -

 مهارت:

 استفاده از آچار و تجهیزات فنی -

 تعمیر جزئی موتور قایق -

 بازدید فنی موتور 3

 :دانش

 میزان خوردگی مجاز و ظاهر سالم پروانه شناور -

 نحوه عملکرد هیدرولیك موتور -

 سیستم برق موتور قایق -

 محل قرارگیری شمع های موتور قایق -

 مهارت:

 باز و بست کردن شمع و وایر موتور قایق -

 استفاده از آچار و تجهیزات فنی -

4 
آماده سازی موتور جهت 

 انجام تست

 :دانش

 اجزای مختلف تشکیل دهنده موتور قایق -

 محل اتصاالت برق و سوخت موتور قایق  -

 مهارت:

 اتصال کابل برق به باطری  -

 کار با مواد اشتعال زا -
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 استارت و تست موتور 5

 :دانش

 نحوه قرارگیری پروانه موتور قایق در آب -

 رابیخنحوه عملکرد مناسب موتور و رنگ مناسب دود خروجی موتور در حالت عادی و  -

 مهارت:

 استارت و راه اندازی موتور قایق -

 راندن قایق و تعویض مناسب دنده -

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -
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 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 صیادیمجهز به کلیه تجهیزات  قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 قارّابه مخصوص حمل قایق متناسب با سایز استاندارد قای ارّابه  1

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور آچار 2

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور پیچ گوشتی 3

 لیتری  60یا  20گالن  مخزن سوخت  4

 کابل افشان مخصوص باطری کابل 5

 

 مصرفیمواد 

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده روغن هیدرولیك 1

 شمع مخصوص موتورهای کاربراتوری متناسب با حجم موتور شمع  2

 4000سُمباده  سُمباده 3

 4یورو  بنزین 4
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شایستگی شناسنامه استاندارد

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100002با کد مورد نیاز یی مواد غذا هیتهاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید شیالت و آبزی پروری گروه شغلی  1/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

روزرسانیبازنگری و بسوابق 

و تغییرات اعمال شده توضیحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میمشاغل و خبرگان حرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

درسی ریزیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

021 -66583628تلفن: 

rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 استانداردتعاریف اصطالحات بکار رفته در این 

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شجام کار در برای انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز نقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قتجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از  ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

از م کار باا اساتفاده نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100002 کد: یی مورد نیازمواد غذا هیتهعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

اگون به طور ها و شرایط گونحیطدر م«  یی مورد نیازمواد غذا هیته »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

  کارمراحل 

 ازیمورد ن ییاقالم غذا ستیل هیته .1

 کننده نیبا تام هیروش تسو نییمحاسبه و تع .2

 قیو حمل کاال به قا دیخر .3

 

  استاندارد عملکرد 

 شناس خبرهندارد کارعمل استادستورالبا در نظر گرفتن جیره غذایی افراد حاضر در شناورو بر اساس مورد نیاز یی مواد غذا هیته

 

 شایستگی سطح مهارت 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 ییاقالم غذا ستیل هیته

 ازیمورد ن

 :دانش

 نحوه تهیه غذا و میزان استفاده از هر ماده غذایی در آشپزی -

 تجهیزات و لوازم  آشپزی انواع-

 مهارت:

 آشپزی در شرایط دریا -

 تخمین زدن  میزان مواد غذایی مورد نیازبا تقریب مناسب -

2 
روش  نییمحاسبه و تع

 کننده نیبا تام هیتسو

 :دانش

 در کار ینحوه مذاکره حرفه ا -

 روند معامالت و صورت های مالی ساده -

 مهارت:

 ایققعدم نقدینگی بر اساس نظر مالك مذاکرات با عامل و  -

 خرید نقدی مواد غذایی در صورت وجود نقدینگی بر اساس نظر مالك قایق -

 

3 
خرید و حمل کاال به 

 قایق

 :دانش

 در کار ینحوه مذاکره حرفه ا -

 مناسب متیو ق تیفیبا ک ییمواد غذا -

 ایق برای مواد غذاییقمحل مخصوص تعبیه شده در  -

 مهارت:

ان وعده ام و میر، شخرید اقالم غذایی مورد نیاز با در نظر گرفتن وعده های مناسب برای ناها -

 مقوی و پر انرژی و توجه ویژه به تاریخ انقضای مواد غذایی

 چیدمان مواد غذایی در قایق با توجه به محل مخصوص تعبیه شده در کف قایق -

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -
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 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 تجهیزات آشپزی موجود و مورد استفاده در شناور لوازم آشپزی 1

 حداقل استاندارد موجود  ماشین حساب 2

 مناسب جهت حمل مواد غذایی مورد نیاز برای یك صید وسیله نقلیه 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 1

 خودکار معمولی قلم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تهیه سوخت و ملزومات فنی

Procurement of fuel and technical supplies

  6222100003
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100003با کد ی سوخت و ملزومات فن هیتهاستاندارد شایستگی 

 و تله گذاران انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  1/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 بارگذاری گردید.بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت 

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میصاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیتر پژوهش، طرح و برنامهدف

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 اصطالحات بکار رفته در این استاندارد تعاریف

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرایتمسئول

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 اشد.بمی ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100003 کد: یسوخت و ملزومات فن هیتهعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ون به طور ها و شرایط گوناگطدر محی«  یسوخت و ملزومات فن هیته »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کاری زیر میموثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل 

 مراحل کار 

 سوخت هیته یها و مجوزها هیدییتا هیاخذ کل .1

 انتقال سوخت به قایقسوخت و  لیتحو .2

 آن هیاز ناخدا و ته یملزومات فن ستیاستعالم ل .3

 

  استاندارد عملکرد 

 دیدریا نور تانداردشناور و اسی بر اساس دستور العمل کارخانه سازنده و ملزومات فن با توجه به بعد مسافت  سوخت هیته

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
ها و  هیدییتا هیاخذ کل

 سوخت هیته یمجوزها

 :دانش

رود ور برگه بت دثرونداخذ تاییدیه ساعت ورود و خروج از واحد حراست شیالت بر اساس سوابق  -

 و خروج

کت لعمل شرستوراثبت درخواست اینترنتی خرید سوخت در سامانه تجارت آسان با توجه به دروش -

 نفت

 مهارت:

 وه ورود در برگ ثبتاخذ تاییدیه ساعت ورود و خروج از واحد حراست شیالت بر اساس سوابق  -

 خروج

 نفت مل شرکترالعثبت درخواست اینترنتی خرید سوخت در سامانه تجارت آسان با توجه به دستو -

2 
انتقال تحویل سوخت و 

 سوخت به قایق

 :دانش

 حدود میزان مصرف سوخت قایق  -

 کدامانواع روغن موتور و ویژگی های هر -

 مهارت:

 ترکیب روغن و سوخت بر اساس استاندارد کارخانه سازنده موتور قایق  -

 یق ر قاتهیه روغن موتور به میزان الزم بر اساس استاندارد کارخانه سازنده موتو -

 انتقال به داخل قایق حمل سوخت به محل اسکله و -

3 
استعالم لیست ملزومات 

 و تهیه آنناخدا فنی از 

 :دانش

 خرابی های موتور قایقانواع عیوب  و  -

 قایقموتور  یدکیانواع قطعات  -

 مهارت:

ساس یق بر ار قاتهیه لیست ملزومات فنی مورد نیاز جهت تعمیرات و تامین قطعات یدکی موتو -

 نظر ناخدا

 خرید جنس های مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی و قابل قبول از لحاظ فنی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 ماشین سواری  وسیله نقلیه 1

 استاندارد کارخانه سازنده قطعات یدکی موتور قایق 2

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور آچار و پیچ گوشتی 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 1

 خودکار معمولی قلم 2

 استاندارد نگهدارنده اسناد پوشه 3

  10روغن  موتور  روغن 4

 4یورو  بنزین 5

 

 

 

 

 

 

 

 



کنترل و آماده سازی ادوات صید

Control and preparation of fishing gear

  6222100004
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، با مشارکت خبرگان حرفه 6222100004با کد  دیادوات ص یکنترل و آماده سازاستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریشیالت و آبزی پگروه شغلی  1/8/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100004 کد: دیادوات ص یکنترل و آماده سازعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

وناگون به ها و شرایط گر محیطد«  دیادوات ص یکنترل و آماده ساز »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.و مراحل کاری زیر می طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار

 مراحل کار 

 دهید بیآس یتورها میترم .1

 درصد 50از  شیب بیبا آس یتورها ضیتعو .2

 مفقود شده یتورها ینیگزیجا .3

 کنترل قالب ها و طعمه ها .4

 

  استاندارد عملکرد 

د سازمان شیالت و استاندار ر اساسببا استفاده از تورهای مناسب صید و ابزار صیادی در زمان مناسب و  دیادوات ص یآماده ساز و کنترل

 تجربه خبره

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 های شایستگیمولفه  مراحل کار ردیف

1 
 بیآس یتورها میترم

 دهید

 :دانش

  یریگیتور ماه یو ساختار شبکه ها یظاهر یها یژگیو -

 آن دیمر مفعو  یریگیخواص و انواع نخ مخصوص تور ماه -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 تعویض چشمه تورهای متصل به طناب های بویه و وزنه  -

2 
تعویض تورهای با آسیب 

 درصد 50بیش از 

 :دانش

  یریگیتور ماه یو ساختار شبکه ها یظاهر یها یژگیو -

 آن دیعمر مف و یریگیخواص و انواع نخ مخصوص تور ماه  -

 مهارت:

 بررسی گره شبکه های تور بر اساس استحکام گره ها -

 تعویض شبکه های تور  -

3 
جایگزینی تورهای مفقود 

 شده

 :دانش

  یریگیتور ماه ینشانه گذارابزار و لوازم  -

 ایآب در یها انیجر یابینحوه رد -

 مهارت:

ط خر و وسآول، ابررسی ظاهری تور ماهیگیری به هنگام باال کشیدن تور بر اساس عالمت های  -

 تور

 به هنگام باال کشیدن تور از آب دریا تور ماهیگیریشمارش کندوهای  -

4 
کنترل قالب ها و طعمه 

 ها

 :دانش

 انواع آبزیان و غذای مورد عالقه آن ها -

 هر یك انواع قالب ماهی گیری و خصوصیات -

 مهارت:

 مرتب سازی قالب ها و قرقره  -

 آماده کردن طعمه ها-

 ل ظاهری قالب ها و مرتب کردن سیم قالب ها با استفاده از قرقرهکنتر -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه فرمان -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6جنس چوبی یا پالستیکی به ابعاد  سوزن دوخت مخصوص تور 1

 یا نخ در اندازه مورد نظر چوب شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 36تور مخصوص ماهیگیری با چشمه های  تور  5

 قالب تك و رشته قالب قالب 6

 سانتی متری 15طعمه مصنوعی استاندارد  طعمه 7

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45نخ شماره  نخ اتصاالت 2

 

 

 

 

 

 



انجام امور مربوط به صدور مجوزها و  اخذ تاییدیه ها

Performing matters related to issuing licenses and obtaining approvals

  6222100005
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، مشارکت خبرگان حرفه با 6222100005با کد  ها هیدییانجام امور مربو  به صدور مجوزها و اخذ تااستاندارد شایستگی 

یالت و آبزی پروری شگروه شغلی  1/8/1399ن و در جلسه مورخ ریزی درسی تدویصاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100005 کد: ها هیدییامور مربو  به صدور مجوزها و اخذ تاانجام عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و در محیط«  ها هیدییاو اخذ ت انجام امور مربو  به صدور مجوزها »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.محیط کار و مراحل کاری زیر می شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای

 مراحل کار 

 قیقا یبرگه رده بند افتیدر .1

 یاجتماع نیتام مهیسوخت و ب یاخذ مجوزها .2

 دیمجوز ص افتیدر .3

 

  استاندارد عملکرد 

 آبزیانع ظت مناببراساس دستورالعمل سازمان شیالت و یگان حفاها  هیدییانجام امور مربو  به صدور مجوزها و اخذ تا

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 یبرگه رده بند افتیدر

 قیقا

 :دانش

 شرایط هرکدامدر کننده برگه رده بندی در منطقه و انواع شرکت های صا-

 رده بندی قایق نحوه انجام فرآیند اخذ برگه -

 مهارت:

 پیگیری فرآیندهای اداری -

 لكانتخاب یکی از شرکت های صادر کننده برگه رده بندی قایق بر اساس نظر ما -

2 

اخذ مجوزهای سوخت و 

 بیمه تامین اجتماعی

 

 :دانش

 تامین اجتماعی مجوزهای سوخت و بیمه نحوه انجام فرآیندهای اخذ-

 ساز و کار و ساختار اداره شیالت-

 مهارت:

 دریافت معرفی نامه به تعاونی صیادی بر اساس نظر کارشناس اداره شیالت -

 دریافت برگه مجوزهای بیمه تامین اجتماعی و مجوز سوخت  -

 دریافت مجوز صید 3

 :دانش

 نحفاظت منابع آبزیااخذ تاییدیه برگه بازدید بر اساس چك لیست یگان  نحوه -

 قوانین معمول بندری و دریابانی -

 مهارت:

ه بهره بقدی نپرداخت عوارض بندری و اسکله از طریق شماره حساب اداره شیالت و پرداخت  -

 بردار اسکله

 دریافت مجوز صید با توجه به موعد مقرر -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 چك لیست یگان حفاظت منابع آبزیان برگه بازدید  1

 نگهدارنده اسناد و مدارك A4پوشه  پوشه 2

 استاندارد بنادر و دریانوردی  برگه رده بندی 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 قلم معمولی قلم 1

 یبیج ادداشتیدفترچه  کاغذ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کنترل و تجهیز مخازن قایق

Control and equipping boat tanks

  6222100006
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100006با کد  قیمخازن قا زیکنترل و تجهاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید شیالت و آبزی پروری گروه شغلی  1/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100006 کد: قیمخازن قا زیتجهکنترل و عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

گون به طور ها و شرایط گونایطدر مح«  قیمخازن قا زیکنترل و تجه »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 و طعمه ها یماه یکنترل مخزن نگهدار .1

 و سوخت دیکنترل محفظه ادوات ص .2

 یمنیو ا یفن زاتیو تجه ییکنترل محفظه مواد غذا .3

 

  استاندارد عملکرد 

 و ناخدا قیقا یدستورالعمل استاندارد داخلدر زمان مناسب و بر اساس  قیمخازن قا زیکنترل و تجه

 

 سطح مهارت شایستگی 

 مهارت( 2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 یکنترل مخزن نگهدار

 و طعمه ها یماه

 :دانش

 هیزات و شوینده های بهداشتی مناسب شستشو و نظافت قایقانواع تج -

 مخصوص آنانواع صید و طعمه  -

 مهارت:

 شستشوی تمیز و کار با مواد شوینده -

 تعمیر و نگهداری کفپوش قایق -

 ای زندههنگهداری و زنده نگهداشتن طعمه  -

2 

کنترل محفظه ادوات 

 صید و سوخت

 

 :دانش

 انواع تجهیزات و ادوات صیادی  -

 تعال پذیر و کاالهای خطرناكنحوه نگهداری مواد اش -

 مهارت:

 ترمیم و مرتب سازی ادوات صید -

 تعمیر و نگهداری کفپوش قایق -

3 

کنترل محفظه مواد 

و  غذایی و تجهیزات فنی

 ایمنی

 :دانش

 شرایط نگهداری مناسب مواد غذایی -

 بزار و لوازم یدکی مورد نیاز در قایقاانواع تجهیزات،  -

 انواع محتویات جعبه کمك های اولیه -

 ریقمحتویات کپسول های اطفاء حنحوه نگهداری و خواص  -

 مهارت:

 کار با ابزار و تجهیزات فنی -

 امداد رسانی و اقدامات اورژانسی -

 کار با کپسول اطفاء حریق -

 مدیریت بحران  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 به باال 3پالستیکی شماره  شلنگ آب 1

 پالستیکی مخصوص شستشو فرچه 2

 لیتری و دسته دار 1با حجم حداقل  ظرف آب 3

 با جنس پالستیکی ضخیملیتری  60یا  20در حجم  گالن سوخت 4

 جعبه ابزار کامل موجود در قایق تجهیزات فنی 5

 استاندارد سازمان هالل احمر جعبه کمك های اولیه 6

 ایققاستاندارد اداره آتش نشانی با ظرفیت متناسب با سایز  کپسول اطفاء حریق 7

 
 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 آب تمیز آب 1

 مطابق با استانداردهای بهداشتی مواد شوینده 2

 بنزین سوخت 3

 معمول مورد استفاده پرسنل  مواد غذایی 4

 

 



تعیین محل صید و هماهنگی های نهایی

Determining the location of the catch and final coordination

  6222100007
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان حرفه با مشارکت خبرگان 6222100007با کد  و هماهنگی های نهایی دیمحل ص نییتعاستاندارد شایستگی 

بررسی بزی پروری شیالت و آگروه شغلی  1/8/1399لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100007 کد: و هماهنگی های نهایی دیمحل ص نییتععنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط حیطمدر «  اییو هماهنگی های نه دیمحل ص نییتع » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر میگوناگون به طور موثر و کارا بر اساس 

 مراحل کار 

 دیدر حال ص یاطالعات از شناور ها افتیدر .1

 متیعز یریگ میو تصم ایو در یجو طیشرا بررسی .2

 دگاهیبه ص متیجهت عز ییاقدامات نها .3

 

  استاندارد عملکرد 

 خدای قایقزیان و نانابع آبمدستورالعمل استاندارد یگان حفاظت در زمان مناسب و بر اساس  یینها یها یو هماهنگ دیمحل ص نییتع

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2)دوسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
اطالعات از  افتیدر

 دیدر حال ص یشناور ها

 :دانش

 یژگی های مختص دریا یا اقیانوس محل صید نقا  مختلف و و -

 صید انواع آبزیان موجود در دریای محل -

 مهارت:

 برقراری ارتبا  با بی سیم -

 تحلیل نکات فنی مربو  به مسیرهای دریایی -

2 

بررسی شرایط جوی و 

دریا و تصمیم گیری 

 عزیمت

 :دانش

 سی از اپلیکیشننحوه دریافت اطالعات هواشنا -

 ول مختلف سالشرایط جوی معمول منطقه در فص -

 مهارت:

 تشخیص وضعیت آب و هوا بر اساس مشاهدات و تجربه و گزارش هواشناسی -

 تصمیم گیری برای عزیمت -

3 
اقدامات نهایی جهت 

 عزیمت به صیدگاه

 :دانش

 تردد یگان منابع آبزیانسازوکار دستورالعمل  -

 مشخصات فنی موتور قایق  -

 مهارت:

 راندن قایق موتوری  -

 کشیدن لنگر و روشن کردن موتور  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

  UHF marineمدل  بی سیم  1

 استاندارد یگان حفاظت منابع آبزیان دفترچه ثبت ورود و خروج 2

 متناسب با نوع شناور لنگر 3

 گوشی هوشمند با اپلیکیشن هواشناسی موبایل 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 قلم معمولی قلم 1

 یبیج ادداشتیدفترچه  کاغذ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انجام مقدمات قبل از صید

Make arrangements before fishing

  6222100008
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100008 با کدانجام مقدمات قبل از صید  استاندارد شایستگی

بررسی و به تصویب رسید شیالت و آبزی پروری  گروه شغلی15/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهتوضیحاتو تغییرات 

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

انطباق  حی خود، درارسال نقطه نظرات اصالآیدبا ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده ه بزرگ دستهشغل همگن که در یك گروای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قگرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ن به یك شایساتگی اسات کاه میهای ذهنی الزم برای رسیدای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100008 کد: مقدمات قبل از صیدانجام عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

ون به طور ها و شرایط گوناگدر محیط« انجام مقدمات قبل از صید» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 مراقبت از طعمه ها.1

 قیقا یبه انتها یبستن طعمه مصنوع.2

 در صیدگاه قیقا تیموقع تیتثب.3

 

  استاندارد عملکرد 

 ورانجام مقدمات قبل از صید بر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استانداردهای داخلی شنا

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 مراقبت از طعمه ها 1

 :دانش

 ماهی موجود در دریا  انواع طعمه ها و گونه های-

 شرایط زنده ماندن انواع طعمه ها -

 آنر آب  و شرایط ماندگاری دفرآیند انحالل اکسیژن  -

 مهارت:

 راندن قایق-

 کار کردن با پمپ تخلیه آب-

2 
به  یبستن طعمه مصنوع

 قیقا یانتها

 :دانش

 انواع طعمه مصنوعی موجود در بازار -

 د در دریا و طعمه مورد عالقه آنهاانواع ماهیان موجو -

 مهارت:

 تشخیص مرغوبیت جنس طعمه مصنوعی-

 بستن گره های تخصصی دریایی و محکم  -

3 
در  قیقا تیموقع تیتثب

 صیدگاه

 :دانش

 انواع جنس بستر دریا -

 جغرافیایی اطالعات اولیه مربو  به مختصات-

 GPSنحوه استفاده از دستگاه  -

 مهارت:

 GPSکار با دستگاه -

 لنگر انداختن و گیر دادن آن در بستر دریا-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصولرعایت  -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع صید هدف طعمه مصنوعی 1

 2حداقل شماره  نخ قالب 2

 با جنس فوالد ضد زنگ قالب 3

 دینام کوچك تکفاز تخلیه آبپمپ  4

 بر اساس استاندارد کارخانه سازنده GPSدستگاه  5

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 آب دریا آب 1

 ماهی کیلکا و ساردین طعمه 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آماده سازی قالب ماهیگیری

Prepare fishing hooks

  6222100009
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100009 با کد ماهیگیریآماده سازی قالب  استاندارد شایستگی

بررسی و به تصویب شیالت و آبزی پروری   گروه شغلی15/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ توضیحاتو تغییرات اعمال شده

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق آیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، دایدعوت بعمل میحرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان 

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  ام کار درنجهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100009 کد: قالب ماهیگیریآماده سازی عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

به طور  ط گوناگونها و شرایدر محیط« آماده سازی قالب ماهیگیری» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 تك قالب یسازآماده .1

 .استقرار افراد در جایگاه ادوات رشته قالب2

 رشته قالب یآماده ساز .3

 

  استاندارد عملکرد 

 اورماهیگیری بر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استانداردهای داخلی شن آماده سازی قالب

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان 

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 تك قالب یآماده ساز 1

 :دانش

 انواع ادوات صیادی -

 صید انواع ماهیان موجود در دریای محل -

 انواع گره های فنی دریایی -

 مهارت:

 کار با قالب فوالدی -

 گره زدن با استحکام باال -

 کار با گیره فوالدی -

2 
استقرار افراد در جایگاه 

 ادوات رشته قالب

 :دانش

 ریانواع ادوات مرتبط با قالب ماهیگی -

 ردوضعیت ظاهری سالم یك بویه استاندا -

 مهارت:

 کار تیمی -

 کار با دسته قالب ماهیگیری -

 سرعت عمل در انجام کارها -

 سازی رشته قالبآماده  3

 :دانش

 عملکرد وینچ الین اصلی-

 نهاآانواع گیره فوالدی و نحوه اتصال  -

 مهارت:

 کار با وینچ -

 کار با قالب و گیره های فوالدی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصولرعایت  -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جنس فوالدی ضد زنگ متناسب با گونه ماهی هدف قالب ماهیگیری 1

 جنس فوالدی ضد زنگ استاندارد کارخانه سازنده گیره قالب 2

 کارخانه سازنده استاندارد وینچ 3

 جنس کائوچویی با ابعاد استاندارد کارخانه سازنده بویه 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 2حداقل شماره  نخ قالب 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آماده سازی تور و طعمه

Prepare nets and prey

  6222100010
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100010 با کدتور و طعمه  یآماده ساز استاندارد شایستگی

بررسی و به تصویب رسید شیالت و آبزی پروری  گروه شغلی15/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ تغییرات اعمال شدهتوضیحاتو 

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

انطباق  حی خود، درآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالمیایدعوت بعمل از صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میکار در محیطتوانایی انجام ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده یك گروه بزرگ دسته شغل همگن که درای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. ینظر م

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100010 کد: تور و طعمهآماده سازی عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

طور موثر  وناگون بهها و شرایط گدر محیط« آماده سازی تور و طعمه » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 تور یآماده ساز.1

 .آماده سازی طعمه بی جان2

 .آماده سازی طعمه زنده3

 

  استاندارد عملکرد 

 بر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استانداردهای داخلی شناورتور و طعمه  یآماده ساز

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 راهنمایی(پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره 

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 تور یآماده ساز 1

 :دانش

 انواع ادوات صیادی -

 نهاآانواع بویه و وزنه و وضعیت سالم  -

 روش های صید با تور -

 نحوه صید محاصره ای -

 مهارت:

 کار با تور ماهیگیری -

 انجام صید محاصره ای -

2 
سازی طعمه بی  مادهآ

 جان

 :دانش

 انواع طعمه  -

 د در دریای محل صیدانواع گونه های ماهی موجو -

 مهارت:

 قصابی ماهی -

 کار با دستگاه طعمه زن -

 له کردن ماهی با دست -

 آماده سازی طعمه زنده 3

 :دانش

 ر دریای محل صیددانواع گونه های ماهی موجود -

 انواع طعمه ها-

 مهارت:

 با ماهی زندهکار -

 قالب کردن طعمه زنده-

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

70 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصولرعایت  -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 کائوچویی به ابعاد متناسب با میزان طعمه  محفظه یخ 1

 جنس فوالد ضد زنگ و تیز چاقو 2

 جنس فوالد ضد زنگ و متناسب با گونه ماهی هدف قالب 3

 36با  34تور با شبکه های  تور ماهیگیری 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 ماهی ساردین و کیلکا طعمه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جستجو و یافتن صید هدف

Search and find the target catch

  6222100011
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100011 با کدهدف  دیص افتنیجستجو و  استاندارد شایستگی

ررسی و به تصویب شیالت و آبزی پروری ب گروه شغلی 15/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ توضیحاتو تغییرات اعمال شده

   

 

اده مادی و سوء استف و هرگونه ای کشور بودهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورموزش فنی و حرفهسازمان آ

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك رف دبندی شغل و حدر طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قرحله یك کار عممراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده م؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100011 کد: هدف دیص افتنیجستجو و عنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

طور  وناگون بهگها و شرایط در محیط« هدف دیص افتنیجستجو و » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 ییایهدف با استفاده از موجودات در دیص یابیرد.1

 هدف با استفاده از رنگ آب دیص یابیرد.2

 .ردیابی صید هدف با استفاده از صدای آب3

 .جمع آوری صید هدف در اطراف قایق4

 

  استاندارد عملکرد 

 شناورجستجو و یافتن صیدگاه بر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استانداردهای داخلی 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 

هدف با  دیص یابیرد

استفاده از موجودات 

 ییایدر

 :دانش

 صیدل انواع ماهی های موجود در دریای مح -

 انواع حرکات دلفین ها در آب -

 نحوه حرکت گله های ماهی در آب -

 مهارت:

 تشخیص حرکت دلفین ها در آب -

 تشخیص حرکت گله ماهی در آب -

2 
ردیابی صید هدف با 

 استفاده از رنگ آب

 :دانش

 ی های موجود در دریای محل صیدانواع و خصوصیات ماه -

 صیدانواع طعمه موجود در دریای محل -

 نحوه تشخیص تغییرات ظاهری آب  -

 مهارت:

 تشخیص تغییر رنگ آب-

 تشخیص گونه صید هدف-

3 
ردیابی صید هدف با 

 استفاده از صدای آب

 :دانش

 نحوه گوش دادن به صدای آب-

 گوش دادن صدای آب با استفاده از لوله نحوه-

 انواع صداهای داخل آب -

 مهارت:

 گوش دادن صدای آب با استفاده از لوله -

 تشخیص صدای ماهی در آب-

 تشخیص جهت صدای ماهی در آب  -

4 
جمع آوری صید هدف 

 در اطراف قایق

 :دانش

 انبی آنجانواع ادوات روشنایی و تجهیزات -

 وشنایینحوه اتصال سیم های رابط سیستم ر-

 ی محل صید انواع ماهی های موجود در دریا -
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 مهارت:

 له کردن طعمه با دست-

 اتصال و راه اندازی سیستم روشنایی-

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصولرعایت  -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دوچشم شکاری اندازه متوسط دوربین 1

 وات  50حداقل  SMD دو عدد نور افکن 2

 2افشان شماره  سیم برق 3

 4پالستیکی شماره  متری 2.5لوله  4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 ماهی ساردین و کیلکا طعمه 1

 بنزین سوخت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انجام عملیات صید با قالب

Perform fishing operations with hooks

  6222100012



 
 

 
 
 

 

80 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100012 با کد با قالب دیص اتیانجام عمل استاندارد شایستگی

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی گروه شغلی15/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ توضیحاتو تغییرات اعمال شده

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 قانونی است.معنوی از آن موجب پیگرد 

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 سنجش مهارتریزی و معاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارتحداقل ه مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محیطی؛

 طابق استاندارد شایستگی است.محداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100012 کد: با قالب دیص اتیانجام عملعنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

ون به طور ها و شرایط گوناگطدر محی« با قالب دیص اتیانجام عمل» جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 با تك قالب دیص.1

 .صید با رشته قالب2

 از آب دیص دنیباال کش.3

 

  استاندارد عملکرد 

 اوربر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استانداردهای داخلی شن با قالب دیص اتیانجام عمل

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 با تك قالب دیص 1

 :دانش

 نحوه انداختن قالب در آب -

 نحوه به دام افتادن ماهی  -

 ات ماهی به هنگام به دام افتادن و گیر کردن در قالبانواع حرک -

 مهارت:

 کار با قالب ماهیگیری -

 نگه داشتن نخ و قالب بهنگام به دام افتادن ماهی -

 حس کردن به دام افتادن ماهی در قالب 

 صید با رشته قالب 2

 :دانش

 نحوه کار با وینچ -

 رشته قالب و صید النگ الین انواع ادوات مرتبط با -

 ات ماهی به هنگام به دام افتادن و گیر کردن در قالبانواع حرک -

 مهارت:

 کار با وینچ -

 اتصال سریع قالب ها به رشته اصلی -

 پایش همزمان تمام بویه ها در آب -

 از آب دیص دنیباال کش 3

 :دانش

 انواع حرکات ماهی به هنگام به دام افتادن -

 ز آنهاانواع قالب ها و نحوه استفاده ا -

 نکات ایمنی مرتبط با قالب های تیز -

 هاانواع طعمه  و نحوه آماده سازی آن -

 مهارت:

 کنترل نخ قالب گیر کرده در دهان ماهی -

 کار با قالب بزرگ -

 جدا کردن سریع ماهی از قالب -

 طعمه به قالباتصال  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول رعایت-

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فوالدی ضد زنگ متناسب با گونه ماهی هدفجنس  قالب ماهیگیری 1

 جنس فوالدی ضد زنگ استاندارد کارخانه سازنده گیره قالب 2

 2حداقل شماره  نخ قالب 3

 استاندارد کارخانه سازنده وینچ 4

 جنس کائوچویی با ابعاد استاندارد کارخانه سازنده بویه 5

 سانتی متری فوالدی  60اندازه حداقل  قالب بزرگ 6

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 ماهی ساردین و کیلکا طعمه 1

 بنزین سوخت 2

 

 

 

 

 

 

 



عملیات صید با تور

Fishing operations with fishing nets

  6222100013
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100013 با کد با تور دیص اتیعمل استاندارد شایستگی

بررسی و به تصویب شیالت و آبزی پروری  گروه شغلی 15/8/1399 ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخبرنامهکارشناسان 

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ توضیحاتو تغییرات اعمال شده

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهاین استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفهکلیه حقوق مادی و معنوی 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.بیشتر این استاندارد با 

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ا برابر استاندارد میکارها و شرایط گوناگون به طور موثر و توانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه مشترك بوده وبندی شده، در مبانی و اصول شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

غلی، شاباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه ین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتترای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میمندیای از معلومات نظری و توانحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100013 کد: با تور دیص اتیعملعنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

ر موثر و اگون به طوها و شرایط گوندر محیط «با تور دیص اتیعمل» و نگرش الزم جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، مهارت 

 باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 یبا تور رو آب دیص.1

 یآب ریبا تور ز دیص.2

 یمحاصره گله ماه.3

 یمحاصره ا دیص .4

 

  استاندارد عملکرد 

 بر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استانداردهای داخلی شناور با تور دیص اتیعمل

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 راهنمایی(پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره 

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 یبا تور رو آب دیص 1

 دانش:

 انواع تور ماهیگیری -

 نحوه تور ریزی در آب -

 انواع اجزای تشکیل دهنده تور -

 نحوه به دام افتادن ماهی در تور -

 مهارت:

 کار با تور ماهیگیری -

 عملیات تور ریزی-

 یآب ریبا تور ز دیص 2

 دانش:

 GPSعملکرد دستگاه -

 انواع جریانات آبی دریا  -

 نحوه جداسازی صید از تور  -

 نهاآانواع تور ماهیگیری و خصوصیات  -

 مهارت:

 عملیات تور ریزی-

 GPSکار با دستگاه -

 جداسازی صید از تور -

 یمحاصره گله ماه 3

 دانش:

 اهیان موجود در دریای محل صید مخصوصیات حرکت گله -

 ای محل صیدانواع ماهی های موجود در دری-

 مهارت:

 تشخیص گله ماهی از دور-

 راندن حرفه ای قایق  -

 یمحاصره ا دیص 4

 دانش:

 گیری  انواع ادوات مرتبط با تور ماهی-

 ی تور در آب با سرعت باالنحوه انداختن وزنه ها-

 صید محاصره اینوه  -
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 مهارت:

 ر با سرعت باالبه آب انداختن وزنه های تو-

 جدا کردن صید از تور -

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصولرعایت   -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 36یا  34نخی یا پالستیکی با چشمه های  تور ماهیگیری 1

 مطابق با استاندارد سازمان بنادر و دریانوردی GPSدستگاه  2

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 بنزین سوخت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مرتب سازی ادوات و عزیمت به سمت ساحل

Arranging equipment and going to the beach

  6222100014
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان ان حرفهبا مشارکت خبرگ 6222100014 با کدبه سمت ساحل  متیادوات و عز یمرتب ساز استاندارد شایستگی

بررسی و به روری پشیالت و آبزی گروه 15/8/1399لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. تصویب رسید

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ توضیحاتو تغییرات اعمال شده

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 موجب پیگرد قانونی است.معنوی از آن 

ر انطباق دآیدبا ارسال نقطه نظرات اصالحی خود، ایدعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتبرنامهمعاونت پژوهش، 

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

 rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008بقه بنادی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف در طبقه وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعهحرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ترین عناصر یك شغل یاا شایساتگی از قبیال جایگاه،کارها،ارتباا  باا مشااغل دیگار دریاك حاوزه شاغلی، ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیاری لی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عم؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق ؛سطح مهارت

 د.باشمی ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میه مورد نظر در شغل و حرفشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 باشد. تکنولوژی و زبان فنی 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می و  بهداشت؛ ایمنی

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.رای آموزش حداقل امکانات مورد نیاز برای اج تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلیعنوان حرفه:

 6222100014 کد: به سمت ساحل متیادوات و عز یمرتب سازعنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح 

ها و شرایط حیطمدر « احلبه سمت س متیادوات و عز یسازمرتب » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 دیص یساز رهیذخ.1

 ادوات قالب یجمع آور.2

 ادوات تور یجمع آور.3

 به ساحل متیعز.4

 

  استاندارد عملکرد 

 لی شناورای داخبر اساس دستورالعمل استاندارد کارشناس خبره و استاندارده به سمت ساحل متیادوات و عز یمرتب ساز

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(

 اعتبار 

 ( واحد1یك )
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 دیص یساز رهیذخ 1

 :دانش
 نحوه نگهداری مناسب از ماهی صید شده-

 کیفیت مطلوب ماهی -

 اصول بهداشتی نگهداری ماهی صید شده -

 نگهداری نحوه عملکرد پمپ تخلیه آب مخزن -

 مهارت:
 مرتب سازی ماهی ها در محفظه نگهداری-

 شستشوی ماهی ها در محفظه  نگهداری-

 مخزن نگهداریکار با پمپ تخلیه آب  -

 ادوات قالب یجمع آور 2

 :دانش
 نحوه عملیات جمع آوری رشته قالب-

 نحوه عملکرد وینچ -

 انواع ادوات مرتبط با رشته قالب -

 نحوه جداسازی قالب از الین اصلی -

 انواع گره های فنی و محکم دریایی -

 اصول ایمنی کار با قالب  -

 مهارت:
 کار با وینچ-

 عمل در انجام کارهاسرعت و دقت -

 جدا کردن بویه و قالب از الین اصلی -

 م پیچیدن به دور وینچهدایت الین اصلی به هنگا -

 بستن محکم قرقره قالب به بدنه قایق -

 کار با قرقره قالب -

 ادوات تور یجمع آور 3

 :دانش
 انواع ادوات مرتبط با تور ماهیگیری-
 مرتبط با آن اتانواع آسیب های تور ماهیگیری و ادو-
 ا در محفظه نگهداری تورنحوه چیدمان مناسب توره -

 مهارت:
 بازبینی بویه ها و وزنه ها با سرعت باال-
 تشخیص آسیب دیدگی تور به هنگام جمع کردن تور-
 ورچیدمان تور در در محفظه نگهداری ت -

 :دانش به ساحل متیعز 4
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 GPSنحوه عملکرد دستگاه -
 فنی مرتبط با موتور قایق انواع نکات و عیوب-

 مهارت:

 GPSکار با دستگاه -
 بازدید فنی موتور قایق-
 برطرف کردن عیوب موتور قایق -

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -



 
 

 
 
 

 

99 

 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جنس فوالدی ضد زنگ متناسب با گونه ماهی هدف قالب ماهیگیری 1

 جنس فوالدی ضد زنگ استاندارد کارخانه سازنده گیره قالب 2

 2حداقل شماره  نخ قالب 3

 استاندارد کارخانه سازنده وینچ 4

 جنس کائوچویی با ابعاد استاندارد کارخانه سازنده بویه 5

 لیتر 2پالستیکی دسته دار با حجم  ظرف آب 6

 مطابق با استاندارد سازمان بنادر و دریا نوردی  GPSدستگاه  7

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 آب تمیز آب 1

 بنزین سوخت 2

 

 

 

 

 



ورود به اسکله و تخلیه محصول

Enter the dock and unload the product

  6222100015
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 شایستگی استانداردشناسنامه 

 

ای، صاحبان مشاغل، با مشارکت خبرگان حرفه  6222100015با کد محصول  هیورود به اسکله و تخلاستاندارد شایستگی 

و تله  انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  15/8/99رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. بررسی و به تصویب گذاران

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانونی است.معنوی 

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتپژوهش، برنامهمعاونت 

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir


 
 

 
 
 

 

102 

 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100015 کد: محصول هیورود به اسکله و تخلعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

وناگون به ها و شرایط گمحیط در«  محصول هیورود به اسکله و تخل» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.مراحل کاری زیر می طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و

 مراحل کار 

 انجام مقدمات ورود به اسکله .1

 پهلو گیری قایق .2

 تخلیه صید .3

 

  استاندارد عملکرد 

 دریابانی و شیالت بر اساس دستورالعمل استاندارد اداره محصول تخلیه و اسکله به ورود

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
انجام مقدمات ورود به 

 اسکله

 :دانش

 ین اداره شیالتانواع دستورالعمل ها و قوان -

 وانین اداره دریابانیانواع دستورالعمل ها و ق -

 نحوه انجام امور اداری -

 مهارت:

 انجام امور اداری -

 ارتباطات اجتماعی خوب  -

 پهلوگیری قایق 2

 :دانش

 نحوه هدایت قایق جهت پهلوگیری -

 نحوه تثبیت وضعیت قایق در آب -

 انواع محفظه های کف قایق -

 مهارت:

 انجام عملیات پهلو گیری -

 کار با موتور قایق -

 تخلیه صید 3

 :دانش

   موجود در دریای محل صیدانواع گونه های ماهی  -

   واع گونه های ماهی موجود در دریای محل صیدارزش ریالی ان -

 انواع گره های فنی و محکم دریایی -

 مهارت:

   انواع گونه های ماهی موجود در دریای محل صیدتشخیص  -

 گره زدن با استحکام باال و قدرت بدنی مناسب  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 P4 رایانه 5

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد اداره شیالت و دریابانی دفترچه ثبت تردد قایق 1

 سبد حصیربافی شده و دسته دار سبد مخصوص حمل صید 2

 طناب کنفی با قطر حداقل یك سانتی متر طناب 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 بنزین سوخت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تحویل صید به خریدار

Delivery of the catch to the buyer

  6222100016
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100016با کد  داریبه خر دیص لیتحواستاندارد شایستگی 

 و تله گذاران انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  15/8/99ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میحرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،ابان آزادیخیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  در نجام کارهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100016 کد: داریبه خر دیص لیتحو شایستگی:عنوان استاندارد 

 

   استانداردشرح  

طور موثر  وناگون بهها و شرایط گدر محیط«  داریبه خر دیص لیتحو» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

  کارمراحل 

 یشناس یماه ندیانجام فرآ .1

 یماه نیتوز .2

 داریبه خر دیص لیتحو .3

 

  استاندارد عملکرد 

 یدستورالعمل استاندارد کارشناس بر اساس داریبه خر دیص لیتحو

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 یشناس یماه ندیانجام فرآ 1

 :دانش

 یای محل صیدانواع ماهی های موجود در در -

 انواع درجه بندی کیفیت ماهی -

 انواع عالیم فساد و خرابی ماهی  -

 مهارت:

 تشخیص انواع گونه های ماهی -

 تشخیص کیفیت و درجه بندی ماهی -

 یماه نیتوز 2

 :دانش

 نحوه عملکرد ترازو -

 نحوه عملکرد باسکول سنگی -

 یای محل صیدانواع ماهی های موجود در در -

 مهارت:

 کار با ترازوی دیجیتال -

 خواندن صحیح وزن ماهی از نمایشگر ترازو -

 کار با باسکول سنگی -

 داریبه خر دیص لیتحو 3

 :دانش

 معاملهاصول اولیه قرارداد و  -

 قیمت بازار روز ماهی  -

 مهارت:

 انجام معامالت  -

 انجام مذاکرات و انعقاد قرارداد شفاهی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 P4 رایانه 4

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 5

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سبد حصیربافی شده و دسته دار سبد مخصوص حمل صید 1

 کیلو 400ترازوی دیجیتال با ظرفیت حداقل  ترازو 2

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 1

 معمولیخودکار  قلم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شستشو و نظافت قایق

Washing and cleaning the boat

  6222100017
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100017با کد  قیشستشو و نظافت قااستاندارد شایستگی 

 و تله گذاران انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  15/8/99ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و سوء استف هرگونه کشور بوده و ایکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100017 کد: قینظافت قاشستشو و عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ور موثر اگون به طشرایط گون ها ودر محیط«  قیشستشو و نظافت قا» کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام 

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 قایق جهت شستشو و نظافتآماده سازی  .1

 تخلیه خونابه از مخزن نگهداری ماهی .2

 شستشو و خشك کردن قایق .3

 

  استاندارد عملکرد 

 قیقا یو داخل یبهداشت یو استاندارد هاها دستورالعمل بر اساس  قیشستشو و نظافت قا

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
آماده سازی قایق جهت 

 شستشو و نظافت

 :دانش

 نحوه هدایت قایق -

 داشتی و نحوه آماده سازی آنهاانواع شوینده های به -

 لعمل های بهداشتی اداره شیالت و امور آبزیانانواع دستورا -

 مهارت:

 هدایت قایق -

 آماده سازی مواد شوینده -

2 
تخلیه خونابه از مخزن 

 نگهداری ماهی

 :دانش

 نحوه کار با دینام تخلیه  -

 انواع باطری قایق و ساختار آن -

 ساختار و جانمایی مخازن قایق -

 مهارت:

 کار با باطری قایق -

 استفاده از دینام تخلیه  -

3 
شستشو و خشك کردن 

 قایق

 :دانش

 انواع شوینده های بهداشتی و خواص آن ها -

 نحوه صحیح شستشو و نظافت قایق -

 لعمل های بهداشتی اداره شیالت و امور آبزیانانواع دستورا -

 نحوه کار با دینام تخلیه -

 انواع باطری قایق و ساختار آن -

 مهارت:

 شستشوی سطوح با مواد شوینده -

 کار با دینام تخلیه آب قایق -

 کار با باطری قایق -

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

119 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 P4 رایانه 4

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 5

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 لیتری 2جنس پالستیکی  سطل 1

 سانتی متری 20مکعب با ابعاد  ابر 2

 پمپ آب معمولی کوچك دینام 3

 استاندارد کارخانه سازنده باطری 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده و دستورالعمل های بهداشتی مواد شوینده 1

 آب تمیز آب 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خارج کردن قایق از آب

Get the boat out of the water

  6222100018
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100018با کد از آب  قیقا کردن خارجاستاندارد شایستگی 

 و تله گذاران انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  15/8/99ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و ه سوء استفابوده و هرگونای کشور کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورزمان آموزش فنی و حرفهسا

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100018 کد: از آب قیقا کردن خارجعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

طور موثر  وناگون بهگها و شرایط در محیط« از آب  قیقا کردن رجاخ» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.زیر میو کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری 

 مراحل کار 

 به ساحل قیانتقال قا .1

 قیابه به محل قاانتقال ارّ .2

 یبه خشک قیانتقال قا .3

 

  استاندارد عملکرد 

 شناور یو داخل یدستورالعمل استاندارد کارشناسخارج کردن قایق از آب بر اساس 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 به ساحل قیانتقال قا 1

 :دانش

 انواع مخازن قایق و جانمایی آن ها -

 تور قایقنحوه راه اندازی و کار کردن مو -

 نحوه هدایت و راندن قایق -

 مهارت:

 چیدمان صحیح تکه تخته های کف قایق -

 روشن کردن موتورقایق  -

 هدایت و راندن قایق -

2 
انتقال ارابه به محل 

 قیقا

 :دانش

 نحوه حرکت دادن ارّابه -

 انواع اجزای تشکیل دهنده ارّابه -

 مهارت:

 حرکت دادن و هدایت ارّابه -

 کار گروهی -

 یبه خشک قیانتقال قا 3

 :دانش

 حرکت دادن ارّابهنحوه  -

 ل ارّابهنحوه انتقال قایق از آب به داخ -

 مهارت:

 انتقال قایق به داخل ارّابه -

 حرکت دادن و هدایت ارّابه -

 تثبیت جایگاه ارّابه -

 کار گروهی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 4

 P4 رایانه 5

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده و متناسب با ابعاد قایق ارّابه حمل قایق 1

 فوالدی ضد برش و سرقت قفل 2

 

 مصرفیمواد 

 فنیمشخصات  عنوان ردیف

 بنزین سوخت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعمیر و نگهداری موتور قایق

Boat engine maintenance

  6222100019
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100019با کد  قیموتور قا یو نگهدار ریتعماستاندارد شایستگی 

 و تله گذاران انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  15/8/99ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهسازمان آموزش فنی و حرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بازار کار، مشارکت نمایند. انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100019 کد: قیموتور قا یو نگهدار ریتعمعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

اگون به ها و شرایط گونحیطمدر «  قیموتور قا یو نگهدار ریتعم» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.مراحل کاری زیر میطور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و 

 مراحل کار 

 قطع اتصاالت موتور .1

 قیبدنه قا ینگهدار .2

 انجام اقدامات امنیتی .3

 موتور یکنترل موارد فن .4

 

  استاندارد عملکرد 

  بر اساس دستورالعمل استاندارد کارخانه سازنده موتور قایق قیموتور قا یو نگهدار ریتعم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2)سطح دو 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 قطع اتصاالت موتور 1

 :دانش

 نحوه عملکرد سیستم برقی موتور قایق -

 انواع اتصاالت موتور قایق -

 موتور نحوه کار با باطری و سیستم برقی -

 مهارت:

 کار با اتصاالت برقی موتور -

 باز کردن شلنگ سوخت موتور -

 قیبدنه قا ینگهدار 2

 :دانش

 تور در برابر آب دریانحوه نگهداری از بدنه مو -

 س در برابر نمك آب دریانحوه عملکرد روغن و گری -

 درجه 45ایق به حالت قنحوه تغییر وضعیت موتور  -

 مهارت:

 بستن روکش موتور قایق -

 درجه 45تغییر وضعیت موتور قایق به حالت  -

 انجام اقدامات امنیتی 3

 :دانش

 نحوه عملکرد میله تنظیم ارتفاع موتور قایق -

 بو  ب قایقانواع نکات ایمنی و امنیتی مر -

 نحوه شارژ و دشارژ باطری قایق -

 مهارت:

 خارج کردن میله تنظیم ارتفاع موتور قایق -

 شارژ کردن باطری قایق -

 قفل کردن موتور در قفس فلزی -

 کنترل موارد فنی موتور 4

 :دانش

 انواع اجزای موتور قایق و آسیب های آن -

 نحوه تعویض پروانه موتور قایق -

 هیدرولیك موتور قایق محل قرار گیری مخزن روغن -

 مهارت:
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 پروانه موتور قایقباز کردن و تعویض  -

 تشخیص شکستگی پروانه و سوراخ شدن مخزن روغن هیدرولیك -

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 کلیه تجهیزات صیادیمجهز به  قایق 4

 P4 رایانه 5

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 4افشان شماره  سیم برق 1

 پالستی یك و نیم لیتری بطری آب 2

 استاندارد کارخانه سازنده پتو یا کاور موتور 3

 لیتری 20 گالن سوخت 4

 فوالدی ضد برش و ضد سرقت قفل 5

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 آب شیرین آب 1

 10روغن  روغن 2

 بنزین سوخت 3

 

 

 

 

 

 

 



ترمیم تور ماهیگیری

Fishing net repair

  6222100020



 
 

 
 
 

 

136 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6222100020با کد ی ریگیتور ماه میترماستاندارد شایستگی 

 و تله گذاران انیشکارچ ،یریگیرکنان ماهکاگروه شغلی  15/8/99ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دالحی خود، آید با ارسال نقطه نظرات اصدعوت بعمل میای از صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،دیخیابان آزاتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفدر طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده وشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهد ای از چنمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

حرفه مورد  شغل و نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

138 

 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100020 کد: یریگیتور ماه میترمعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ور موثر و طوناگون به ها و شرایط گدر محیط«  یریگیتور ماه میترم» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.میکارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر 

 مراحل کار 

 دهید بیآس یتورها میترم .1

 درصد 50از  شیب بیبا آس یتورها ضیتعو .2

 مفقود شده یتورها ینیگزیجا .3

 

  استاندارد عملکرد 

 شناسیی با استفاده از تجهیزات و ابزار بر اساس استاندارد اداره شیالت و تجربه کارریگیتور ماه میترم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2)سطح دو 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
ترمیم تورهای آسیب 

 دیده

 دانش:

 اختار شبکه های تور ماهیگیری ویژگی های ظاهری و س -

 خصوص تور ماهیگیری و عمر مفید آن خواص و انواع نخ م -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 کار با تور ماهیگیری -

2 
تعویض تورهای با آسیب 

 درصد 50بیش از 

 دانش:

 اختار شبکه های تور ماهیگیری ویژگی های ظاهری و س -

 صوص تور ماهیگیری و عمر مفید آنخواص و انواع نخ مخ -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 کار با تور ماهیگیری-

3 
جایگزینی تورهای مفقود 

 شده

 دانش:

 ور ماهیگیری ابزار و لوازم نشانه گذاری ت -

 نحوه ردیابی جریان های آب دریا -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 رش کندوهای تور ماهیگیری کار با سرعت باال و شما-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 P4 رایانه 4

 مجهز به کلیه تجهیزات صیادی قایق 5

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6یا پالستیکی به ابعاد  جنس چوبی سوزن دوخت مخصوص تور 1

 چوب یا نخ در اندازه مورد نظر شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45شماره  نخ نخ اتصاالت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قالب و بدنه و محاسبه سود فروشترمیم 

Repair hook and body and calculate sales profit

  6222100021
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان ان حرفهبا مشارکت خبرگ 6222100021با کد  قالب و بدنه و محاسبه سود فروش میترماستاندارد شایستگی 

و  انیشکارچ ،یریگیهرکنان ماکاگروه شغلی  15/8/99لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. تله گذاران

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهسازمان آموزش فنی و حرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 بازار کار، مشارکت نمایند. انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6222 کد: ماهیگیری در آبهای داخلی و ساحلی عنوان حرفه:

 6222100021 کد: قالب و بدنه و محاسبه سود فروش میترمعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط محیط در«  روشفقالب و بدنه و محاسبه سود  میترم» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.زیر میگوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری 

 مراحل کار 

 قالب ها میترم .1

 قیبدنه قا میو ترم دیبازد .2

 برآورد سود فروش .3

 

  استاندارد عملکرد 

 شناور داخلی استاندارد و دستورالعمل اساس بر فروش سود محاسبه و بدنه و قالب ترمیم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 قالب ها میترم 1

 :دانش

 انواع ادوات مرتبط با قالب -

 انواع آسیب های قالب ماهیگری -

 نحوه تعویض قالب -

 مهارت:

 تشخیص عیوب قالب -

 تعویض قالب -

 قیبدنه قا میو ترم دیبازد 2

 :دانش

 انواع مسائل فنی مرتبط با بدنه -

 نحوه یافتن نشتی و سوراخ بدنه -

 د کاران و تعمیرکاران بدنه قایق در منطقه محل صیدشناختن موا -

 ده بدنه قایق های فایبرگالسانواع مواد ترمیم کنن -

 مهارت:

 تشخیص خرابی و عیوب بدنه -

 یافتن سوراخ بدنه -

 سود فروشبرآورد  3

 :دانش

 اصول حسابداری کسب و کار -

 انواع صورتهای مالی-

 انواع هزینه های قایق و خدمه-

 مهارت:

 بررسی دقیق صورتهای مالی -

 محاسبه مجموع هزینه های شناور در یك دوره صید -

 انجام عملیات ریاضی حسابداری -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی مربی 3

 استاندارد صندلی کارآموز 4

 سانتی متر 100*150 تخته وایت برد 5

 استاندارد ویدیوپرژکتور 6

 موجود در بازار تابلوهای آموزشی 7

 P4 رایانه 8

 

 ابزار

 فنیمشخصات  عنوان ردیف

 فوالدی ضد زنگ قالب 1

 فوالدی ضد زنگ گیره قالب 2

 فاکتور فروش صید اسناد مالی 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندراد کارخانه سازنده مواد بدنه قایق 1

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 2

 خودکار معمولی قلم 3

 

 

 

 

 



کنترل بدنه و سیستم محرک شناور

Hull control and floating actuator system

  6223100001
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 شایستگی استانداردشناسنامه 

 

ای، صاحبان مشاغل، هبا مشارکت خبرگان حرف 6223100001با کد  محرك شناور ستمیکنترل بدنه و س استاندارد شایستگی

بررسی و به   روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشوررفهسازمان آموزش فنی و ح

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100001 کد: محرك شناور ستمیکنترل بدنه و سعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

وناگون گها و شرایط ر محیطد«  محرك شناور ستمیکنترل بدنه و س» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 کنترل نشتی و آب و روغن موتور شناور .1

 کنترل زینك پلیت های موتور شناور  .2

 بازدید فنی پروانه شناور .3

 بازدید نشتی بدنه شناور .4

 تمیز کردن و عایق گذاری قسمت آبخور بدنه شناور .5

 

  استاندارد عملکرد 

نده بدنه و سیستم رخانه سازارد کابا استفاده از تجهیزات و ابزار در زمان مناسب و بر اساس استاند محرك شناور ستمیکنترل بدنه و س

 محرك شناور

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 شایستگیمولفه های  مراحل کار ردیف

1 
و آب و روغن  یکنترل نشت

 موتور شناور

 :دانش

 قسمت های تشکیل دهنده موتور-

 ملکرد مناسب موتور و رنگ مناسب دود خروجی موتور در حالت عادی و خرابیع-

 مهارت:

 استفاده مناسب از ابزار آچار و پیچ گوشتی -

 راه اندازی و روشن کردن موتور -

2 
 یها تیپل نكیکنترل ز

 موتور شناور

 :دانش

 مکان دقیق زینك پلیت های موتور-

 میزان خوردگی مجاز پلیت ها -

 مهارت:

 استفاده مناسب از ابزار آچار و پیچ گوشتی -

 تشخیص ظاهری خوردگی و اکسید شدن فلز روی -

 پروانه شناور یفن دیبازد 3

 :دانش

 زمان جزر آب دریا-

 پروانه شناورو ظاهر سالم  میزان خوردگی مجاز -

 مهارت:

 استفاده مناسب از ابزار آچار های سایز بزرگ و قدرت بدنی مناسب -

 تشخیص ظاهری خوردگی با آب دریا-

4 
 و برطرف کردن بازدید

 بدنه شناور نشتی 

 :دانش

 کشتی با تحمل حداکثر فشار آب  مکان های داخل بدنه-

 نحوه برطرف کردن نشتی با نخ ها مخصوص-

 مهارت:

 کار با پمپ تخلیه و تخلیه مناسب آب داخل شناور-

 برطرف کردن نشتی با نخ های مخصوص عایق کاری -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا -

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت
 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -
 

 

 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

5 
 یگذار قیکردن و عا زیتم

 قسمت آبخور بدنه شناور

 :دانش

 قسمت آبخور بدنه شناور-

 ده با جلبك و خزهظاهر بدنه شناور پوشیده ش -

 مهارت:

 کار با سنگ بُرس و کاردك-

 کار با ابزار رنگ و نقاشی-
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 توجهات زیست محیطی
 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 شناورجععبه ابزار کامل موجود در  آچار 1

 جععبه ابزار کامل موجود در شناور پیچ گوشتی 2

 جععبه ابزار کامل موجود در شناور چکش 3

 سایز بزرگ و کامال تیز با جنس تیغه فوالد ضد زنگ چاقو 4

 جععبه ابزار کامل موجود در شناور دریل 5

 با سَری سیمی سنگ بُرس 6

 سایز بزرگ و تیز کاردك 7

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 cm 40* 30حداقل ابعاد  دستمال 1

 روغن استاندارد با توجه به نوع محرك روغن 2

 آب تمیز و عاری از ناخالصی آّب 3

 مخصوص بدنه موتور اسپری تمیز کننده سطوح فلزی 4
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بررسی فنی سیستم های برودتی شناور

Technical inspection of floating refrigeration systems
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 شناسنامه استاندارد شایستگی

 

ای، صاحبان مشاغل، همشارکت خبرگان حرف 6223100002با کد  شناور یبرودت یها ستمیس یفن یبررساستاندارد شایستگی 

ی شیالت و آبزی پروری بررسی و به گروه شغل 15/7/1399تدوین و در جلسه مورخ ریزی درسی مربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 سوابق بازنگری و بروزرسانی

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهمتعلق به سازمان آموزش فنی و حرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 ن و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنو

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط شایستگی؛

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008طبقه بندی مشااغل  ای از اعداد برگرفته از سند بین المللیمجموعه کد؛

 شود.استانداردها تعیین می

حرف در یك  بندی شغل وبندی شده، در مبانی و اصول مشترك بوده و در طبقهای از چند شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهمجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

ر شغل و حرفه مورد های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام کار دنقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

ه شاغلی، بیال جایگاه،کارهاا، ارتباا  باا مشااغل دیگار در یاك حاوزترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری قملی بوده و مراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار؛

 و مشاهده می باشد. 

ار باا اساتفاده از م کنامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  اعتبار؛

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  سطح مهارت؛

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  نیاز؛سطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میانمندیای از معلومات نظری و توحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهرتفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهاای از رفتارهای عاطمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 ا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود ت توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: قیماهیگیری در آبهای عم عنوان حرفه:

 6223100002 کد: شناور یبرودت یها ستمیس یفن یبررسعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط حیطدر م«  شناور یبرودت یها ستمیس یفن یبررس» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 یبرودت ستمیمدار س یکنترل نشت .1

 انبسا  ریش میکندانسور و تنظ یفن دیبازد .2

 یبرودت ستمیس یاواپراتور و راه انداز یفن ها یفن یبررس .3

 

  استاندارد عملکرد 

م های زنده سیستانه سابررسی فنی عملکرد صحیح و تنظیم سیستم های برودتی قبل از حرکت شناور بر اساس استانداردهای کارخ

 شیالت سازمانبرودتی و پروتکل های 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1)یك  
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
کنترل نشتی مدار سیستم 

 برودتی

 دانش:

 شانگر  فشار روغن و گاز سیستم برودتیروش درجه بندی ن-

 برودتی شناور انواع لوله ها ی مدار سیستم-

 یروش کنترل نشتی مدار سیستم برودت -

 مهارت:

 تیبرود تشخیص نشتی لوله های مدار سیستم-

 گر فشار روغن و گاز سیستم برودتیخواندن درجه نشان -

2 
بازدید فنی کندانسور و تنظیم 

 شیر انبسا 

 دانش:

 نحوه عملکرد کندانسور -

 ت کندانسورروش تشخیص لوله ها و اتصاال  -

 علت وجود شیر انبسا  در مدار سیستم برودتی ساز و کار و -

 مهارت:

 ندانسور در سیستم تبرید بررسی عملکرد و نقش ک -

 ای کندانسورردیابی و تشخیص نشتی لوله ه -

 تنظیم شیر انبسا  -

3 

بررسی فنی فن های 

 اواپراتور و راه اندازی سیستم

 برودتی

 دانش:

 سیستم تبرید  عملکرد و نقش اواپراتور در -

 م تبریدعملکرد و نقش کمپرسور در سیست -

 مهارت:

 روشن کردن و راه اندازی کمپرسور-

 بار نگهداریتنظیم دمای تونل انجماد و ان-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 رعایت اصول کار گروهی و همدلی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد و رایانه تبلت 3

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جععبه ابزار کامل موجود در شناور آچار 1

 جععبه ابزار کامل موجود در شناور پیچ گوشتی 2

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور فازمتر 3

 مولتی متر دیجیتال دو کاناله آمپر متر 4

 مولتی متر دیجیتال دو کاناله ولت متر 5

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 cm 40* 30حداقل ابعاد  دستمال 1



صیدآماده سازی، ترمیم و کنترل ادوات 

Preparation, repair and control of fishing gear

  6223100003
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان ان حرفهبا مشارکت خبرگ 6223100003با کد  دیو کنترل ادوات ص میترم ،یآماده سازاستاندارد شایستگی 

بررسی  بزی پروریآشیالت و گروه شغلی  15/7/1399لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100003 کد: دیو کنترل ادوات ص میترم ،یسازآماده عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط ر محیطد«  دیص و کنترل ادوات میترم ،یآماده ساز» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.می گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر

 مراحل کار 

 دهید بیآس یتورها میترم .1

 درصد 50از  شیب بیبا آس یتورها ضیتعو .2

 مفقود شده یتورها ینیگزیجا .3

 

  استاندارد عملکرد 

 ستورالعملد و شیالت اداره ستانداردا اساس بر و مناسب زمان در ابزار و تجهیزات از استفاده با صید ادوات کنترل و ترمیم سازی، آماده

 خبره کارشناسان

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

168 

 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
ترمیم تورهای آسیب 

 دیده

 دانش:

 اختار شبکه های تور ماهیگیری ویژگی های ظاهری و س -

 خصوص تور ماهیگیری و عمر مفید آن خواص و انواع نخ م -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 کار با تور ماهیگیری -

2 
تعویض تورهای با آسیب 

 درصد 50بیش از 

 دانش:

 اختار شبکه های تور ماهیگیری ویژگی های ظاهری و س -

 درصد 50روش آماده سازی ابزار و تجهیزات جهتتعویض تورهای با آسیب بیش از   -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 کار با تور ماهیگیری-

3 
جایگزینی تورهای مفقود 

 شده

 دانش:

 ور ماهیگیری ابزار و لوازم نشانه گذاری ت -

 نحوه ردیابی جریان های آب دریا -

 مهارت:

 استفاده از تجهیزات  ردیابی جریان آب دریا با -

 ندوهای تور ماهیگیری به هنگام باال کشیدن تور از آب دریاکشمارش  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 اولیهاستفاده از جعبه کمك های -

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد و رایانه تبلت 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6جنس چوبی یا پالستیکی به ابعاد  سوزن دوخت مخصوص تور 1

 چوب یا نخ در اندازه مورد نظر شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45نخ شماره  نخ اتصاالت 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



کنترل سیستم های ناوبری و روشنایی

Control of navigation and lighting systems

  6223100004
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان برگان حرفهبا مشارکت خ 6223100004 با کد ییو روشنا یناوبر یها ستمیسعملکرد کنترل استاندارد شایستگی 

بررسی  بزی پروریآشیالت و گروه شغلی  15/7/1399لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100004 کد: ییو روشنا یناوبر یها ستمیسعملکرد  کنترلعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و ر محیطد«  ییوشنارو  یناوبر یها ستمیسعملکرد کنترل  »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 ییروشنا ستمیکنترل اتصاالت و عملکرد س .1

 شناور یها میس یکنترل عملکرد ب .2

 AISو  GPSرادار،  یها ستمیکنترل عملکرد س .3

 

  استاندارد عملکرد 

ورالعمل استاندارد جه به دستید با تویی شناور با استفاده از لوازم ناوبری شناورهای در حال صو روشنا یناوبر یها ستمیسعملکرد کنترل 

 سازمان بنادر و دریا نوردی 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
کنترل اتصاالت و عملکرد 

 سیستم روشنایی

 :دانش

 یستم های روشناییسنحوه عملکرد ژنراتور  و -

 ی  انواع اتصاالت و ابزار آالت برق-

 مهارت:

 استفاده از ابزار آالت برقی -

 خواندن ولتاژ با ولت متر-

 پرژکتورها و المپ هاتعویض -

2 
کنترل عملکرد بی سیم های 

 شناور

 :دانش

 انواع بی سیم ها  -

 ه از آننحوه عملکرد بی سیم و استفاد -

 مهارت:

 برقراری تماس با بی سیم -

 تنظیم و تعویض کانال های بی سیم-

 تعویض باطری و آنتن بی سیم-

3 
کنترل عملکرد سیستم های 

 AISو  GPSرادار، 

 :دانش

 و عملکرد آنها AISو  GPSانواع رادار،  -

 طول و عرض جغرافیای-

 مهارت:

  AISو  GPSخواندن صفحه نمایش رادار،  -

 AISو  GPSکار با  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 جعبه کمك های اولیهاستفاده از -

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 ماهیگیری لنج یا کشتی 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 مایل دریایی 300-60با برد  VHF Marineمدل  بی سیم با برد کوتاه 1

 مایل دریایی 2000با برد  UHF Marineمدل  بی سیم با برد بلند 2

 استاندارد سازمان بنادر و دریانوردی سیستم رادار  3

 استاندارد سازمان بنادر و دریانوردی GPSسیستم  4

 استاندارد سازمان بنادر و دریانوردی AISسیستم  5

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور فاز متر 6

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور سیم چین 7

 کاناله 2مولتی متر  ولت متر 8

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 باطری استاندارد بی سیم باطری  1

 استاندارد کارخانه سازنده آنتن بی سیم  2

  2سیم افشان شماره  سیم  3

 4رشته افشان شماره  4کابل  کابل 4

 چسب مخصوص اتصاالت برقی )چسب برق( نوار چسب 5

 
 
 



تهیه جیره غذایی و بهداشتی پرسنل

Preparation of food and health rations for personnel

  6223100005
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، رفهبا مشارکت خبرگان ح 6223100005با کد پرسنل  یو بهداشت ییغذا رهیج هیتهاستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 بارگذاری گردید. تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میصاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیتر پژوهش، طرح و برنامهدف

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 اصطالحات بکار رفته در این استاندارد تعاریف

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای اشامل مولفه نقشه کاری استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.واردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار میم ایمنی و  بهداشت؛

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محیطی؛

 بق استاندارد شایستگی است.مطاحداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100005 کد: پرسنل یو بهداشت ییغذا رهیج هیتهعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط گوناگون طدر محی «پرسنل  یو بهداشت ییغذا رهیج هیته »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 ازیمورد ن ییاقالم غذا ستیل هیته .1

 کننده نیبا تام هیروش تسو نییمحاسبه و تع .2

 کاال افتیکننده و در نیمذاکره و انعقاد قرارداد با تام .3

 

  استاندارد عملکرد 

 تغذیه کارشناس دستورالعمل اساس بر و پرسنل غذایی نیازهای جدول از استفاده با پرسنل بهداشتی و غذایی جیره تهیه

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
تهیه لیست اقالم غذایی 

 و تجهیزات مورد نیاز

 :دانش

 میزان استفاده از هر ماده غذایی در آشپزی -

 تجهیزات و لوازم  آشپزیانواع -

 مهارت:

 تهیه اقالم غذایی متناسب با جیره غذایی کارکنان -

 تخمین زدن با تقریب مناسب تجهیزات -

2 
محاسبه و تعیین روش 

 تسویه با تامین کننده

 :دانش

 نحوه مذاکره حرفه ای در کار-

 روند معامالت و صورت های مالی ساده -

 مهارت:

 تعیین میزان بودجه مورد نیاز جهت خرید اقالم -

 انجام معامالت نقدی و غیر نقدی در بازار  -

3 

 مذاکره و انعقاد قرارداد با

دریافت تامین کننده و 

 کاال

 :دانش

 نحوه مذاکره حرفه ای در کار -

 روند معامالت و صورت های مالی ساده -

 مت مناسبشناخت مواد غذایی با کیفیت و قی-

 مهارت:

 انجام معامالت نقدی و غیر نقدی در بازار -

 دریافت و حمل کاال به شناور -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد و رایانه تبلت 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 تجهیزات آشپزی موجود و مورد استفاده در شناور لوازم آشپزی 1

 حداقل استاندارد موجود  ماشین حساب 2

 

 مصرفیمواد 

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 1

 خودکار معمولی قلم 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سوخت و ملزومات فنیتهیه 

Procurement of fuel and technical supplies

  6223100006
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

و  انیصاحبان مشاغل، مرب ،یابا مشارکت خبرگان حرفه 6223100006با کد  یسوخت و ملزومات فن هیته یابیاستاندارد ارزش

و در  دیرس بیتصو بهو  ریشیالت و آبزی پرو یگروه شغل 15/7/1399و در جلسه مورخ  نیتدو یدرس یزیرکارشناسان برنامه

 .دیگرد یاستاندارد مهارت بارگذار یسامانه مل

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ر استاندارد میموثر و کارا برابها و شرایط گوناگون به طور توانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه مبانی و اصول مشترك بودهبندی شده، در شغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100006 کد: یسوخت و ملزومات فن هیتهعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ون به طور ها و شرایط گوناگطدر محی«  یسوخت و ملزومات فن هیته »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 سوخت هیته یها و مجوزها هیدییتا هیاخذ کل .1

 یریسوخت گ اتیسوخت و انجام عمل لیتحو .2

 آن هیمربوطه و ته یها نیاز تکنس یملزومات فن ستیاستعالم ل .3

 

  استاندارد عملکرد 

 ی شهرستاناحیه مرکزنت نفت ی بر اساس دستور العمل و استاندارد اداره های شیالت و دریا نوردی و شرکسوخت و ملزومات فن هیته

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

189 

 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
اخذ کلیه تاییدیه ها و 

 مجوزهای تهیه سوخت

 :دانش

 روش اخذ تاییدیه تهیه سوخت  -

 انواع متون نامه های اداری -

 انواع مجوزها -

 مهارت:

 پیگیری فرآیندهای اداری -

 انجام مذاکرات کوتاه مدت -

 تهیه متون نامه های اداری  -

2 
تحویل سوخت و انجام 

 عملیات سوخت گیری

 :دانش

 روش انتخاب تانکر سوخت-

 روش سوخت گیری با توجه به زمان پهلوگیری شناور در اسکله -

 مهارت:

 آماده سازی تانکرهای سوخت جهت سوخت گیری شناور-

 انجام عملیات سوخت گیری -

3 

استعالم لیست ملزومات 

فنی از تکنسین های 

 مربوطه و تهیه آن

 :دانش

 انواع قطعات یدکی موتور شناور -

 انواع قطعات یدکی سردخانه  -

 مهارت:

 تهیه لیست ملزومات فنی مورد نیاز جهت تعمیرات و تامین قطعات یدکی -

 خرید جنس های مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی و قابل قبول از لحاظ فنی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 ارشد و رهبر گروه فرمان پذیری از مقام -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت
 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی
 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 ماشین سواری  وسیله نقلیه 1

 سری کامل قطعات یدکی موتور شناور 2

 سری کامل قطعات یدکی سردخانه  3

 

 مواد مصرفی

 فنی مشخصات عنوان ردیف

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 1

 خودکار معمولی قلم 2

 استاندارد نگهدارنده اسناد پوشه 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دریافت مجوزصید، و عزیمت به سمت صیدگاه

Get a fishing license, and go to the fishing grounds

  6223100007



 
 

 
 
 

 

193 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان رگان حرفهبا مشارکت خب 6223100007با کد  دگاهیبه سمت ص متیو عز دیمجوز ص افتیدراستاندارد شایستگی 

و به  بزی پروریآشیالت و گروه شغلی  15/7/1399لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ شدهو تغییرات اعمال  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در نقطه نظرات اصالحی خودآید با ارسال ای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد می هاتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهبزرگ دستهشغل همگن که در یك گروه ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرف ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.ملی و بین المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100007 کد: دگاهیبه سمت ص متیو عز دیمجوز ص افتیدرعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و در محیط « دگاهیبه سمت ص متیو عز دیمجوز ص افتیدر »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.میشرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر 

 مراحل کار 

 دیمجوز ص افتیدر .1

 دیدر حال ص یاطالعات از شناورها افتیدر .2

 دگاهیبه ص متیعز یبرا ریانتخاب مس .3

 

  استاندارد عملکرد 

 اداره بازدید برگه و تشیال اداره استاندارد دستورالعمل براساس و مشخص زمان در صیدگاه سمت به عزیمت و صید مجوز دریافت

 آبزیان منابع حفاظت

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 دریافت مجوز صید 1

 :دانش

 فرآیندهای اداری دریافت مجوز صید -

 دریابانی قوانین معمول بندری و -

 مهارت:

 ارسال درخواست مجوز صید -

 پرداخت عوارض بندری و اسکله-

 ثبت مجوز صید-

2 

دریافت اطالعات از 

 شناورهای در حال صید

 

 :دانش

 یژگی های مختص دریا یا اقیانوس محل صید نقا  مختلف و و -

 صید انواع آبزیان موجود در دریای محل -

 مهارت:

 بی سیم برقراری ارتبا  با-

 تحلیل نکات فنی مربو  به مسیرهای دریایی-

 ریافت اطالعات از شناورهای در حال صید بر اساس نوع صید و منطقه مورد نظرد -

3 
 یبرا ریانتخاب مس

 دگاهیبه ص متیعز

 :دانش

 نحوه محاسبه طول و عرض جغرافیایی-

 GPSنحوه عملکرد سیستم  -

 مهارت:

 GPSکار با سیستم -

 GPSنتخاب مسیر بر اساس اطالعات صیدگاه هدف و رسم مسیر با استفاده از سیستم ا-

 باال کشیدن لنگر شناور-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی   GPSسیستم  1

  UHF marineمدل  بی سیم  2

 چك لیست یگان حفاظت منابع آبزیان برگه بازدید  3

 متناسب با نوع شناور لنگر 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 معمولیقلم  قلم 1

 یبیج ادداشتیدفترچه  کاغذ 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



همکاری در هدایت شناورصیادی

Cooperation in guiding fishing vessels

  6223100008
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، با مشارکت خبرگان حرفه 6223100008با کد  صیادی همکاری در هدایت شناوراستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

 6223100008 کد: یادیشناور ص تیهدا همکاری درعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

اگون به ها و شرایط گونحیطمدر «  همکاری در هدایت شناورصیادی» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 دیص اتیانجام عمل یسرعت و جهت حرکت شناور برا میتنظ .1

 دیص نیمجاور در ح یکنترل فاصله با شناورها .2

 ابالغ دستورات الزم به خدمه شناور .3

 

  استاندارد عملکرد 

 و نادرب سازمان دستورالعمل و خبره کارشناس دستورالعمل اساس بر و ناوبری تجهیزات از استفاده با صیادی شناور هدایت در همکاری

 (دریانوردی)شناور داخلی استانداردهای و کشتیرانی

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 

سرعت و جهت  میتنظ

انجام  یحرکت شناور برا

 دیص اتیعمل

 :دانش

 نحوه انجام عملیات تور ریزی-

 محل استقرار پروانه شناور -

 مهارت:

 کنترل و حفظ شناور در سرعت های پایین   -

 تشخیص سرعت و جهت وزش بادهای دریایی-

2 

کنترل فاصله با 

مجاور در  یشناورها

 دیص نیح

 :دانش

 ماهیگیری و نحوه قرار گیری آن در دریاابعاد تور -

 نحوه انجام عملیات تور ریزی -

 مهارت:

 محاسبه و تخمین فاصله در بستر دریا  -

 کنترل و حفظ شناور در حرکات عرضی و شرایط پایدار-

3 
ابالغ دستورات الزم به 

 خدمه شناور

 :دانش

 ك افراد تیم و وظایف آنها  اشراف به توانایی تك ت-

 ماده سازی سیستم سردخانه در حین صیدزمان مناسب برای آ-

 ه موتور شناور مسائل و ایرادات فنی مربو  ب-

 مهارت:

 مدیریت نیروی تحت فرمان-

 مدیریت بحران در شرایط اضطرار -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 محیطیتوجهات زیست 

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده شناور کابین ناخدای شناور 1

 موتور دیزل استاندارد کارخانه سازنده موتور شناور 2

 متناسب با استانداردهای بهداشتی تونل انجماد 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 خودکار معمولی قلم 1

 دفترچه یادداشت جیبی کاغذ 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هدایت عملیات ماهیگیری و سرپرستی فعالیت خدمه

Directing fishing operations and supervising crew activities

  6223100009
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، کت خبرگان حرفهبا مشار 6223100009با کد  خدمه تیفعال یو سرپرست یریگیماه اتیعمل تیهدااستاندارد شایستگی 

یالت و آبزی شگروه شغلی  15/7/1399ن و در جلسه مورخ ریزی درسی تدویصاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. پروری 

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

209 

 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100009 کد: مهخد تیفعال یو سرپرست یریگیماه اتیعمل تیهداعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و حیطمدر «  دمهخ تیعالف یو سرپرست یریگیماه اتیعمل تیهدا» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کاری زیر میشرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل 

 مراحل کار 

 یادیص میت فیوظا میتقس .1

 یادیص ندینظارت بر فرآ .2

 به فرمانده یادیص اتیارائه گزارش عمل .3

 

  استاندارد عملکرد 

 ناورش یل داخلورالعمدستبا استفاده از تور و تجهیزات صیادی و بر اساس  خدمه تیفعال یو سرپرست یریگیماه اتیعمل تیهدا

 

  مهارت شایستگیسطح 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
تقسیم وظایف تیم 

 صیادی

 :دانش

 انواع ابزار و تجهیزات صیادی-

 نحوه عملیات تور ریزی و صید -

 مهارت:

 تعیین تیم مستقر در انبار تور و ادوات صیادی  -

 ی مشخص کردن دیده بان و تیم تور ریز -

 یادیص ندینظارت بر فرآ 2

 :دانش

 کنترل ادوات صید با در نظر گرفتن حالت استاندارد ادواتروش -

 نحوه عملیات تور ریزی و صید -

 مهارت:

 مدیریت چند فرآیند به طور همرمان -

 بحران در شرایط اضطرارمدیریت -

 ادی انجام حرفه ای کلیه فعالیت های صی-

 کار با بی سیم-

3 
 اتیارائه گزارش عمل

 به فرمانده یادیص

 :دانش

 ات صیادی و نوع صدمات احتمالیانواع ابزار و تجهیز -

 یدانواع آبزیان موجود در دریای محل ص-

 آمار ماهیان صید شده بر اساس نوع و تعداد -

 مهارت:

 ارائه  آمار ماهیان صید شده بر اساس نوع و تعداد-

 ارائه وضعیت انبار با توجه به میزان و نوع موجودی -

 ثبت اتفاقات و رویدادها هنگام صید-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 جیبی و ضد آب دفترچه یادداشت 1

 اهمی  16وات  25بلند گوی حداقل  بلند گو 2

 مایل  300تا  60با برد  VHFبی سیم   بی سیم 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 خودکار معمولی  قلم 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اجرای عملیات تورریزی

Execution of spill operations

  6223100010
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6223100010با کد  یزیتور ر اتیعملاجرای استاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهحرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 نمایند.انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت 

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100010 کد: یزیتور ر اتیعمل اجرایعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

طور  وناگون بهگها و شرایط در محیط«  یزیتور ر اتیعملاجرای » این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 دیادوات ص یساز آماده .1

 یزیتور ر اتیانجام عمل .2

 یزیتور ر فتیش ضیتعو .3

 

  استاندارد عملکرد 

 شیالت سازمان و ناورش داخلی استاندارد العمل دستور اساس بر و استاندارد تورهای از استفاده با ریزی تور عملیات اجرای

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 دیادوات ص یآماده ساز 1

 :دانش

 روش چیدمان بویه ها با توجه به قرارگیری طاقه های تور -

 نحوه چیدمان صحیح تور و اجزای آن -

 مهارت:

 کار با تور ماهیگیری-

 ترمیم بویه ها و وزنه های آسیب دیده-

 ایت تور به سمت تیم تور ریزی با توجه به جلوگیری از گره خوردن تورهد -

 انجام عملیات تور ریزی 2

 :دانش

 انتقال سر تور به سایت تور ریزیروش  -

 انواع آبزیان موجود در آب دریا-

 مهارت:

 انداختن تور در آب با در نظر گرفتن مسیر تور ریزی -

 کنترل ترتیب گره ها و بویه ها با توجه به عدم گره خوردن تور در آب -

 نتهای تور به بدنه شناور با استفاده از طناب انتهای تورتثبیت ا -

 تعویض شیفت تور ریزی 3

 :دانش

 فرآیند کامل عملیات تور ریزی-

 زمان تعییر شیفت بر اساس برنامه زمان بندی شده -

 مهارت:

 توقف عملیات تور ریزی بر اساس دستور سرپرست خدمه -

 جابجایی پرسنل شیفت و ادامه فرآیند تور ریزی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 و بهداشت ایمنی

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دتور استاندارد ماهیگیری با شبکه و طاقه های استاندار تور ماهیگیری 1

 سانتی متر 10سنگ های با ابعاد حداقل  وزنه  2

 نشانه هایی از جنس پالستیك بویه 3

 

 مواد مصرفی

 فنیمشخصات  عنوان ردیف

 طناب نخی طناب  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد رایانهو  تبلت 2

 استاندارد صندلی  3



کنترل پایش ادوات صید

Monitoring of fishing gear

  6223100011
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6223100011با کد  دیاداوات ص شیکنترل و پااستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir


 
 

 
 
 

 

222 

 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك گای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100011 کد: دیاداوات ص شیو پاکنترل  عنوان استاندارد شایستگی:

 

   استانداردشرح  

ن به طور و شرایط گوناگو هاطدر محی«  دیاداوات ص شیکنترل و پا» کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 مجاور یکنترل تردد شناور ها .1

 ادوات ریدر حال تردد در مس یاعالم هشدار به شناورها .2

 و مفقود شده دهید بیآس یتورها یابیرد .3

 

  استاندارد عملکرد 

 رشناو یو داخل ینورد ایدر یالملل نیاستاندارد ب یدستورالعمل هابر اساس  دیاداوات ص شیکنترل و پا

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2دو )سطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 یکنترل تردد شناور ها

 مجاور

 :دانش

  AISنحوه استفاده از سیستم -

 نحوه استفاده از دوربین-

 نحوه استفاده از بی سیم-

 مهارت:

 AISاستفاده از سیستم -

 استفاده از دوربین در جایگاه دیده بانی-

 و ارسال پیام به شناورهای مجاور  تعویض کانال بی سیم-

2 

اعالم هشدار به 

شناورهای در حال تردد 

 در مسیر ادوات

 :دانش

 ییایانواع عالئم هشداردهنده در -

 یارتباط میو عال یمخابرات یها ستمینحوه استفاده از س -

 هشدار دهنده یها هیروش استفاده از بو -

 مهارت:

 استفاده از عالئم هشدار دهنده -

 اعالم هشدار یمخابرات یها ستمیاستفاده از س -

 هشدار دهنده یها هیبو یریبکارگ -

3 
ردیابی تورهای آسیب 

 دیده و مفقود شده

 :دانش

 جریان های آبی و وزش باد -

 ماهیگیری و ساختار آن هاانواع تورهای  -

 مهارت:

 بازدید ظاهری تورها با سرعت باال -

 تشخیص قسمت های مفقود شده -

 ردیابی تورهای مفقود شده -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 P4 رایانه 3

 استاندارد صندلی 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 VHF Marine بی سیم 1

 مطابق استانداردهای بین المللی دریا نوردی عالئم هشداردهنده دریایی 2

 مطابق استانداردهای بین المللی دریا نوردی بویه های هشدار دهنده 3

 36و  34شماره چشمه های  تور ماهیگیری 4

 دریاییدو چشمی دور برد  دوربین دیده بانی 5

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 باطری استاندارد بی سیم و عالئم هشدار دهنده در شب باطری 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



صید به داخل شناور و جداسازی آبزیانجمع آوری ادوات 

Collect fishing gear in the float and separate aquatic animals

  6223100012
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، ا مشارکت خبرگان حرفهب 6223100012با کد  انیآبز یبه داخل شناور و جداساز دیادوات ص یجمع آوراستاندارد شایستگی 

یالت و آبزی شگروه شغلی  15/7/1399ن و در جلسه مورخ ریزی درسی تدویصاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید. پروری

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دالحی خود، آید با ارسال نقطه نظرات اصدعوت بعمل میای از صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،آزادیخیابان تهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شجام کار در انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای نقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قو تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار از تجزیه ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 یزبه داخال شاناور و جداساا دیادوات ص یآورجمع عنوان استاندارد شایستگی: 

 انیآبز

 6223100012 کد:

 

   استانداردشرح  

در «  نایآبز یازر و جداسبه داخل شناو دیادوات ص یجمع آور» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر میر اساس ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بمحیط

 مراحل کار 

 تور یجع آور میت نییتع .1

 تور از آب دنیباال کش .2

 هدف انیآبز یجداساز .3

 

  استاندارد عملکرد 

 التیشسازمان خبره و  سدستورالعمل کارشنابر اساس  انیآبز یبه داخل شناور و جداساز دیادوات ص یجمع آور

 

  مهارت شایستگیسطح 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 تور یجع آور میت نییتع 1

 :دانش

 تك تك افراد تیم مندیتوان -

 نحوه عملکرد وینچ-

 و جداسازی صید فرآیند کامل جمع آوری تور-

 مهارت:

  فرد توانمندی اساس بر وینچ اپراتور تعیین -

 تورها مجدد سازی مرتب به توجه با تور انبار در مستقر تیم تعیین-

 باال کشیدن تور از آب 2

 :دانش

 نحوه کنترل شناور-

 داسازی صیدفرآیند کامل جمع آوری تور و ج -

 مهارت:

 کنترل سرعت و جهت شناور-

 کار با وینچ -

 کار با تور ماهیگیری

 جداسازی آبزیان هدف 3

 :دانش

 روش جمع آوری صیدهای جدا شده از تور با توجه به ارزش ریالی آن ها -

 یعاستاندارد سایز ماهی جهت انجماد سر-

 مهارت:

 تشخیص گونه های هدف -

 جداسازی گونه های هدف از تور-

 قصابی ماهیان درشت-

 دریاشنا در آب -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت و رایانه 2

 استاندارد صندلی  3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده وینچ 1

 تیغه فوالدی ضد زنگسایز بزرگ با  ساتور 2

 سبدهای بزرگ پالستیکی یا حصیری ظرف مخصوص ماهی 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 پالستیکی و ضد آب دستکش 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تفکیک، انجماد و ذخیره سازی صید

Separation, freezing and storage of fish

  6223100013
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، فهبا مشارکت خبرگان حر 6223100013با کد  دیص یساز رهیانجماد و ذخ ك،یتفکاستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میحرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شجام کار در انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای نقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قو تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار از تجزیه ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100013 کد: دیص یساز رهیانجماد و ذخ ك،یتفکعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط گوناگون در محیط « دیص یساز رهیانجماد و ذخ ك،یتفک» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 انجماد اتیانجام عمل .1

 دیص كیتفک .2

 دیص یساز رهیذخ .3

 

  استاندارد عملکرد 

 در نآبزیا نگهداری ستانداردا و العمل دستور اساس بر و صید مناسب زمان در تجهیزات از استفاده با سازی ذخیره و انجماد تفکیك،

 استان بهداشت اداره سردخانه

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2) سطح دو

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 انجماد اتیانجام عمل 1

 :دانش

 ید شدهنحوه نگهداری و حفظ کیفیت ماهی ص-

 نحوه کار با سیستم تونل انجماد-

 مهارت:

 ماهی سایز اساس بر انجماد های سینی روی بر ها ماهی چیدمان-

 صید حجم و سایز به توجه با آن تنظیم و انجماد تونل سیستم کردن روشن-

2 
 تفکیك صید

 

 :دانش

 انواع ماهیان صنعتی و غیر صنعتی -

 ریالی ارزش اساس بر ماهیان جداسازیروش  -

 مهارت:

 گونه اساس بر ماهیان جداسازی-

 ریالی ارزش اساس بر ماهیان جداسازی-

 تشخیص ظاهری انواع گونه های ماهیان-

 ذخیره سازی صید 3

 :دانش

 استانداردهای بهداشتی نگهداری ماهی-

 نحوه کار با سیستم سردخانه -

 اصول اولیه انبارداری-

 مهارت:

 کار با سیستم سردخانه-

  انجماد تونل از خروج ترتیب اساس بر شده تعیین های محل در آبزیان چیدمان-

 بهداشتی استانداردهای اساس بر دما تنظیم و سردخانه سیستم کردن روشن-

 انبار گردانی-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سینی های فلزی در ابعاد استاندارد کارخانه سازنده سینی های انجماد 1

 سبدهای بزرگ پالستیکی سبد های مخصوص حمل ماهی 2

 استاندارد کارخانه سازنده و اداره بهداشت سیستم تونل انجماد 3

 سازنده و اداره بهداشتاستاندارد کارخانه  سیستم سردخانه 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 پالستیکی و ضد آب دستکش 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ترمیم و مرتب سازی ادوات صید

Repair and sorting of fishing gear

  6223100014



 
 

 
 
 

 

242 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، با مشارکت خبرگان حرفه 6223100014با کد  دیادوات ص یو مرتب ساز میترماستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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243 

 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك گای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق عنوان حرفه:

 6223100014 کد: دیادوات ص یو مرتب ساز میترمعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

وناگون به ها و شرایط گمحیط در«  دیادوات ص یو مرتب ساز میترم »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 کار مراحل 

 دهید بیآس یتورها یجداساز .1

 دهید بیآس یتورها میترم .2

 دیادوات ص یمرتب ساز .3

 

  استاندارد عملکرد 

 داخلی شناور صیادیدستورالعمل با استفاده از  دیادوات ص یو مرتب ساز میترم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 بیآس یتورها یجداساز

 دهید

 :دانش

 ن هاانواع تورهای ماهیگیری و ساختار آ-

 ورهای ماهیگیری تانواع آسیب های جزئی و جدی -

 مهارت:

 بازدید ظاهری تورها با سرعت باال-

 قسمت های مفقود شدهتشخیص -

 ر از نیم مترجداسازی تورهای با آسیب بیشت -

2 

ترمیم تورهای آسیب 

 دیده

 

 :دانش

 انواع ابزار و تجهیزات ترمیم تور-

 جریان های آبی و وزش باد-

 مهارت:

 دوخت تور با نخ و ابزار مخصوص-

 توری قسمت های غیر قابل ترمیم با استفاده از تکه های یدکی جایگزین -

 ردیابی تورهای مفقود شده-

 مرتب سازی ادوات صید 3

 :دانش

 نحوه قرارگیری بویه ها و وزنه ها -

 استانداردهای داخلی شناور-

 مهارت:

 بازبینی ظاهری بویه ها و وزنه ها با سرعت باال-

 چیدمان حرفه ای تور ماهیگیری-

 خروجی برای تورریزیانبار نگهداری ادوات متناسب با روند  چیدمان تورها در -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6جنس چوبی یا پالستیکی به ابعاد  سوزن دوخت مخصوص تور 1

 چوب یا نخ در اندازه مورد نظر شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45نخ شماره  نخ اتصاالت 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ناوبری شناور به سمت محل تخلیه

Floating navigation to the unloading location

  6223100015
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، هبا مشارکت خبرگان حرف 6223100015با کد  هیشناور به سمت محل تخل یناوبراستاندارد شایستگی 

و به تصویب روری پشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا هرگونهای کشور بوده و کلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورآموزش فنی و حرفهسازمان 

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

 6223100015 کد: هیشناور به سمت محل تخل یناوبرعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

وناگون گها و شرایط ر محیطد«  هیشناور به سمت محل تخل یناوبر» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 هیاطالعات از بندر تخل افتیدر .1

 هیبازگشت به بندر تخل ریانتخاب مس .2

 به سمت اسکله متیعز .3

 

  استاندارد عملکرد 

 پایان مانز در شناور داخلی و التشی اداره استاندارد دستورالعمل اساس بر و تجهیزات از استفاده با تخلیه محل سمت به شناور ناوبری

 صید

 

  مهارت شایستگیسطح 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
اطالعات از بندر  افتیدر

 هیتخل

 :دانش

 انواع آبزیان و متوسط قیمت آنها -

 نحوه عملیات پهلو گیری-

 مهارت:

 کار با انواع ابزار ارتباطی موجود-

 تحلیل اطالعات و قدرت تصمیم گیری قابل قبول-

2 
بازگشت به  ریانتخاب مس

 هیبندر تخل

 :دانش

 مختصات جغرافیایی-

 خصوصیات بنادر موجود در مقصد-

 مهارت:

 نقشه خوانی و یافتن مختصات دقیق از روی نقشه-

 GPSکار با سیستم -

 بازگشتثبت مسیر -

 به سمت اسکله متیعز 3

 :دانش

 ت فنی موتور و سیستم برودتی و ایرادات احتمالیانواع خصوصیا-

 انواع ابزار و تجهیزات صیادی-

 مهارت:

 مدیریت نیروی تحت فرمان-

 تسلط فنی در موارد مرتبط با موتور و سیستم برودتی شناور-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی گروهیرعایت اصول کار  -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده تلفن ماهواره ای 1

 نقشه روی کاغذ ضخیم روغنی با مختصات جغرافیایی  نقشه 2

 استاندارد سازمان بنادر و دریا نوردی GPSسیستم  3

 مولتی متر دو کاناله ولت متر 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با نوع موتور شناور روغن موتور 1

 آب تمیز و شیرین آب 2

 خودکار معمولی قلم 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



پهلوگیری شناور به سمت محل تخلیه

Floating mooring towards the unloading site

  6223100016
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، هبا مشارکت خبرگان حرف  6223100016با کد  هیتخل تیشناور در سا یریپهلوگاستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشوررفهسازمان آموزش فنی و ح

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

 6223100016 کد: هیتخل تیشناور در سا یریپهلوگعنوان استاندارد شایستگی: 

 

  استانداردشرح  

وناگون به ها و شرایط گر محیطد«  هیتخل تیشناور در سا یریپهلوگ» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

  کارمراحل 

 یریانتظار در صف نوبت پهلوگ .1

 یریپهلوگ اتیانجام عمل .2

 التیبا اداره ش یانجام هماهنگ .3

 

  استاندارد عملکرد 

 وردیدریان استاندارد و لعملا دستور از استفادهبا  اسکله و دریانوردی مقررات و اصول رعایت با تخلیه سایت در شناور پهلوگیری

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2)سطح دو 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
انتظار در صف نوبت 

 یریپهلوگ

 :دانش

 قوانین بندری و اسکله ها -

 عمق آبگیر اسکله-

 نحوه انداختن لنگر در آب

 مهارت:

 فاصله جانبی با شناورهای مجاورتنظیم -

 عبور شناور از میان موانع و شناورهای مجاور -

 یریپهلوگ اتیانجام عمل 2

 :دانش

 قوانین بندری و اسکله ها -

 ربو  به شناور های بزرگانواع ابزار و اتصاالت م-

 مهارت:

 اتصال و انفصال شناورها با/از یکدیگر-

 پهلوگیری در اسکله بدون آسیب رساندن به شناور -

3 
با اداره  یانجام هماهنگ

 التیش

 :دانش

 قوانین و استانداردهای اداره شیالت -

 قوانین بندری و اسکله ها -

 مهارت:

 اعالم آمار صید به اداره شیالت -

 هماهنگی با شیالت بر اساس ترافیك موجود در اسکله و بندر -

 شناورهای حاضر در بندر بر اساس اولویت تخلیهتوافق با  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 نوردیاستاندارد دریا  لنگر 1

 رمیلی متر مخصوص اتصاالت شناو 30طناب با ضخامت باالی  طناب  2

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 گازوئیل سوخت 1

 خوراك پرسنل شناور مواد غذایی 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



انعقاد قرارداد با خریدار

Concluding a contract with the buyer

  6223100017



 
 

 
 
 

 

263 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6223100017با کد  داریانعقاد قرارداد با خراستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورحرفهسازمان آموزش فنی و 

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

 6223100017 کد: داریبا خرانعقاد قرارداد عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

گون به طور موثر ها و شرایط گونایطدر مح«  داریانعقاد قرارداد با خر» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 داریخرانتخاب  .1

 مورد نظر داریمذاکره با خر .2

 بار لیمکان و زمان تحو یهماهنگ .3

 

  استاندارد عملکرد 

 مصوب های قیمت و بازاریابی اصول استاندارد دستورالعمل اساس بر خریدار با قرارداد انعقاد

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 متوسطه)پایان دوره راهنمایی(پایان دوره اول  

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 داریانتخاب خر 1

 :دانش

 اطالع از زمان مجاز دوره صید -

 قیمت آبزیان در بازار روز منطقه-

 مهارت:

 انجام مذاکرات حرفه ای فروش -

 تحلیل فرصت ها و قدرت تصمیم گیری  -

 خریدار انتخاب -

 ل محصول به عامل خرید بر اساس مبلغ پیشنهادیارزیابی تحوی -

2 
مورد  داریمذاکره با خر

 نظر

 :دانش

 اصول اولیه بازاریابی-

 مربو  به آن قوانین معامله و  مسائل حقوقی-

 مهارت:

 رایزنی با خریدار مورد نظر بر اساس قیمت خرید -

 توافق و دریافت رسید در مورد موعد پرداخت با توجه به خرید غیرنقدی -

3 
مکان و زمان  یهماهنگ

 بار لیتحو

 :دانش

 قوانین عمومی شرکت های باربری-

 نظر نرخ روز کرایه حمل در منطقه مورد -

 مهارت:

 مشخص نمودن زمان بارگیری با هماهنگی باربری  -

 مشخص نمودن مکان تحویل محصول بر اساس توافق با خریدار -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد رایانه تبلت و 2

 استاندارد صندلی 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 هوشمندتلفن  تلفن همراه 1

 حساب های متصل به شبکه شتاب حساب بانکی 2

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دفترچه جیبی کاغذ 1

 خودکار معمولی قلم 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



انجام اقدامات قانونی و اداری جهت تخلیه و بارگیری محصوالت

Perform legal and administrative measures to unload and load products

  6223100018
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

با  6223100018 ا کدب محصوالت یریو بارگ هیالزم جهت تخل یها یو هماهنگ یانجام اقدامات اداراستاندارد شایستگی 

گروه  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامهمشارکت خبرگان حرفه

 د.ی گردیبررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذار شیالت و آبزی پروریشغلی 

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشوررفهسازمان آموزش فنی و ح

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در بیال جایگاه،کارهاا،ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

272 

 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

ت الزم جها یهاا یو همااهنگ یاقدامات ادار انجامعنوان استاندارد شایستگی: 

 محصوالت یریو بارگ هیتخل

 6223100018 کد:

 

   استانداردشرح  

 یریبارگ و هیهت تخلجالزم  یها یو هماهنگ یانجام اقدامات ادار» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.یر میزداردهای محیط کار و مراحل کاری طور موثر و کارا بر اساس استانها و شرایط گوناگون به در محیط« محصوالت

 مراحل کار 

 التیبار به اداره ش هیتخل یاعالم آمادگ .1

 یبا شرکت باربر یهماهنگ .2

 هیتخل اتیانجام عمل .3

 

  استاندارد عملکرد 

 دساتورالعمل اسااس بار و مناساب تجهیزات از استفاده با محصوالت بارگیری و تخلیه جهت الزم های هماهنگی و اداری اقدامات انجام

 دریایی محصوالت بارگیری و و تخلیه خصوص در شیالت سازمان استاندارد

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

273 

 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
بار  هیتخل یاعالم آمادگ

 التیبه اداره ش

 دانش:

 هلوگیریپرآیندها و روند امور اداری دفتر شیالت مستقر در بندر تخلیه بر اساس زمان ف -

 شناخت مسئول مربوطه در اداره شیالت-

 مهارت:

 برنامه زمانی  طبقخلیه تهماهنگی با مسئولین مربوطه جهت  -

 هماهنگی جهت بازدید ناظر از شناور -

2 
با شرکت  یهماهنگ

 یباربر

 دانش:

 ی هرکدامانواع کامیون ها و ظرفیت بارگیر-

 تخلیه میزان تقریبی صید و برنامه زمانی-

 مهارت:

 سیله نقلیه مورد نیاز بر اساس مقاصد تخلیهتعیین تعداد و -

 ان تقریبی صیدبر اساس میز تعیین حجم ظرفیت وسیله نقلیه -

 هیتخل اتیانجام عمل 3

 دانش:

 یری هرکدامانواع کامیون ها و ظرفیت بارگ -

 نحوه اسال بار به خریدار-

 مهارت:

 نظارت دقیق بر عملیات بارگیری-

 هماهنگی و مدیریت چند فرآیند همزمان-

 شسفار طبقتوزین و ارسال محصول به خریدار -

 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -
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 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دفترچه جیبی کاغذ 1

 خودکار معمولی قلم 2

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 گوشی هوشمند همراهتلفن  1

 پوشه نگهدارنده اسناد و مدارك پوشه و مدارك 2



نظافت کشتی ها و شناورهای آبهای عمیق

Cleaning of ships and deep water vessels

  6223100019
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شایستگی شناسنامه استاندارد

استاندارد شایستگی نظافت کشتى ها و شناورهاى آب هاى عمیق با کد 6223100019 با مشارکت خبرگان حرفهاي، صاحبان 

مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامهریزي درسی تدوین و در جلسه مورخ 1399/7/15 گروه شغلی شیالت و آبزي پروري 

بررسی و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاري گردید.

روزرسانیسوابق بازنگری و ب

اعمال شدهو تغییرات  توضیحات تاریخ شماره ویرایش 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

  rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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6223 کد:ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

6223100019 کد:عنوان استاندارد شایستگی: نظافت کشتى ها و شناورهاى آب هاى عمیق

  شرح استاندارد  

این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار  نظافت کشتى ها و شناورهاى آب هاى عمیق در محیطها و شرایط 

گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهاي محیط کار و مراحل کاري زیر میباشد.

مراحل کار   

نظافت عرشه شناور   .1

نظافت انبار و تونل ها   .2

3. نظافت بدنه شناور 

 استاندارد عملکرد  

نظافت کشتى ها و شناورهاى آب هاى عمیق با استفاده از مواد شوینده و بر اساس دستورالعمل استانداردهاي بهداشتی و داخلی شناور و 

کارخانه سازنده

 سطح مهارت شایستگی

( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

راهنمایی(پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره  

 اعتبار 

( واحد1یك ) 
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مولفه های شایستگیمراحل کارردیف

نظافت عرشه شناور 1

:دانش

 انواع مواد شوینده و کاربردهای آنها-

نحوه صحیح ضدعفونی کردن سطوح-

 مهارت:

کار با مواد ضدغفونی کننده-

شستشوی سریع و تمیز-

نظافت انبار و تونل ها 2

 :دانش

عملکرد سیستم های برودتی شناورنحوه -

دستور العمل های بهداشتی -

مهارت:

 کار کردن در تونل انجماد-

کار با مواد ضدعفونی کننده -

شستشوی سریع و تمیز-

نظافت بدنه شناور 3

:دانش

 کننده سطوح  انواع ابزارها و تجهیزات پاك -

با جلبك و خزه ظاهر بدنه شناور پوشیده شده -

 مهارت:

کار با سنگ بُرس و کاردك -

استقامت و قدرت بدنی باال-
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نگرش

یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

 تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

 یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

متناسب با نوع کار  یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

توجهات زیست محیطی

یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -



 
 

 
 
 

 

282 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 بزرگ نخی طی 1

 سایز بزرگ با فرچه فلزی برس 2

 سایز بزرگ با تیغه فلزی تیز   کاردك 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با سطوح مواد شوینده و ضدعفونی کننده 1

 آب تمیز آب 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ترمیم ادوات صیادی

Repair of fishing gear

  6223100020
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6223100020با کد  یادیادوات ص میترماستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورحرفهسازمان آموزش فنی و 

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223 کد: ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

 6223100020 کد: یادیادوات ص میترمعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ور موثر و ناگون به طها و شرایط گودر محیط«  یادیادوات ص میترم» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 دهید بیآس یتورها میترم .1

 درصد 50از  شیب بیبا آس یتورها ضیتعو .2

 مفقود شده یتورها ینیگزیجا .3

 

  استاندارد عملکرد 

 یالت ی با استفاده از تجهیزات و ابزار در زمان مناسب و بر اساس استاندارد سازمان شدیاادوات ص میترم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
ترمیم تورهای آسیب 

 دیده

 :دانش

 اختار شبکه های تور ماهیگیری ویژگی های ظاهری و س -

 خواص و انواع نخ مخصوص تور ماهیگیری و عمر مفید آن  -

 مهارت:

 نخ سستی و گیشد پاره زدگی، پرز گرفتن نظر در با تور دیدگی آسیب میزان بررسی و کنترل -

 تور های

  تور چشمه 3 الی 2 پارگی صورت در نخ از استفاده با تور دوختن-

2 
تعویض تورهای با آسیب 

 درصد 50بیش از 

 :دانش

 ویژگی های ظاهری و ساختار شبکه های تور ماهیگیری  -

 مخصوص تور ماهیگیری و عمر مفید آنخواص و انواع نخ  -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 کار با تور ماهیگیری-

3 
جایگزینی تورهای مفقود 

 شده

 :دانش

 ابزار و لوازم نشانه گذاری تور ماهیگیری  -

 نحوه ردیابی جریان های آب دریا -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

  تور کندوهای شمارش-

 یدکی تورهای با شده مفقود تورهای جایگزینی-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت و رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6جنس چوبی یا پالستیکی به ابعاد  سوزن دوخت مخصوص تور 1

 چوب یا نخ در اندازه مورد نظر شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45نخ شماره  اتصاالتنخ  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فروش صید و برآورد سود

Sales catch and profit estimation

  6223100021
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 6223100021با کد و برآورد سود  دیفروش صاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك گای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 6223: کد ماهیگیری در آب های عمیق  عنوان حرفه:

 6223100021 کد: و برآورد سود صید فروشعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ه طور بگوناگون  ها و شرایطدر محیط«  و برآورد سود صید فروش» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 داریبه خر لیو تحو دیص یریبارگ .1

 یمال هیو تسو داریبا خر ییمذاکره نها .2

 شناور یمحاسبات مال .3

 

  استاندارد عملکرد 

 شبط با فروبره مرتخبر اساس دستورالعمل های  و برآورد سود صید فروشبر اساس دستورالعمل های  و برآورد سود صید فروش

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت2سطح دو )

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره اول متوسطه)پایان دوره راهنمایی( 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
بارگیری صید و تحویل 

 به خریدار

 :دانش

 رگیری مواد غذایی منجمد  نحوه عملیات تخلیه و با-

 نحوه عملیات توزین بار-

 های بهداشتی حمل مواد غذایی منجمدانواع دستورالعمل -

 مهارت:

 انجام امور اداری و اخذ تاییدیه اداره دامپزشکی-

 انجام عملیات توزین بار-

 مدیریت عملیات بارگیری-

2 
مذاکره نهایی با خریدار و 

 تسویه مالی

 :دانش

 نحوه مذاکرات مالی-

 در بازار و نرخ بهره نحوه محاسبه مبالغ اقساطی-

 مهارت:

 انجام مذاکرات مالی و حرفه ای کاری -

 محاسبه نرخ بهره در مبالغ اقساطی -

 محاسبات مالی شناور 3

 :دانش

 اصول حسابداری کسب و کار-

 انواع صورتهای مالی-

 انواع هزینه های شناور و خدمه-

 مهارت:

 بررسی دقیق صورتهای مالی-

 محاسبه مجموع هزینه های شناور در یك دوره صید-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی گروهیرعایت اصول کار  -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

296 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت 2

 استاندارد صندلی  3

 P4 رایانه 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فاکتور های هزینه کرد قبلی اسناد مالی 1

 بر اساس توافق بین خریدار و مالك شناور قرارداد فروش 2

 قابلیت انجام چهار عمل اصلی ریاضی    ماشین حساب 3

 بر اساس استاندارد باسکول محلی برگه توزین 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 خودکار معمولی قلم 1

 سر رسید یا دفتر کاغذ 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تمیزکاری بدنه شناور

Floating body cleaning 

  9216100001
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 9216100001با کد  شناور بدنه یزکاریتماستاندارد شایستگی 

ررسی و به تصویب شیالت و آبزی پروری بگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 گردید.رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری 

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میمتخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز صاحبنظران، 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیرح و برنامهدفتر پژوهش، ط

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 بکار رفته در این استانداردتعاریف اصطالحات 

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرایتمسئول

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 اشد.بمی ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100001 کد: بدنه یزکاریتمعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

طور موثر و  وناگون بهها و شرایط گدر محیط «شناور بدنه یزکاریتم» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 بدنه شناور ینشت دیبازد .1

 کردن بدنه شناور زیتم .2

 قسمت آبخور بدنه شناور یزیرنگ آم .3

 

  استاندارد عملکرد 

 ره ناس خبکارش ده وه سازنکارخان دستورالعملشناور با استفاده از تجهیزات مناسب بر روی بدنه آبخور بر اساس  بدنه یزکاریتم

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 بدنه شناور ینشت دیبازد 1

 :دانش

 کشتی با تحمل حداکثر فشار آب  مکان های داخل بدنه-
 نحوه برطرف کردن نشتی با نخ ها مخصوص-

 مهارت:

 کار با پمپ تخلیه و تخلیه مناسب آب داخل شناور-
 برطرف کردن نشتی با نخ های مخصوص عایق کاری-

 تمیز کردن بدنه شناور 2

 :دانش

 پوشیده شده با جلبك و خزهظاهر بدنه شناور  -

 قسمت آبخور بدنه شناور -

 مهارت:

 کار با کاردك -

 کار با سنگ بُرس  -

 ه پس از انجام عملیات اسکراب شستشو و خشك کردن بدن-

3 
رنگ آمیزی قسمت 

 آبخور بدنه شناور

 :دانش

 قسمت آبخور بدنه شناور -

 انواع ابزار نقاشی    -

 مهارت:

 شناورتمیز کردن سطح و بدنه  -
 کار با ابزار رنگ و نقاشی -

 نگ آمیزی قسمت آبخور بدنه با استفاده از رنگ های مخصوص ضد خزه و جلبكر -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 کمك های اولیهاستفاده از جعبه -

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت یا رایانه 2

 استاندارد صندلی  3

 با تجهیزات کامل صیادی لنج ماهیگیری در آب های عمیق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 با سَری سیمی سنگ بُرس 1

 سایز بزرگ و تیز کاردك 2

 به باال 7قلم موی سایز  قلم موی نقاشی 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 صیادی استاندارد نخ مخصوص عایق کاری 1

 دریا نوردی استاندارد روغن مخصوص بدنه 2

 دریا نوردی استاندارد رنگ مخصوص عایق کاری 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آماده سازی و کنترل ابزار صید

Preparation and control of fishing tools 

  9216100002
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان با مشارکت خبرگان حرفه 1000029216با کد  دیو کنترل ابزار ص یآماده سازاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریی گروه شغل 15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ و کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دبندی شغل و حرف و در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهگروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك ای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری ن ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.کاری ملی و بین المللی می تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 1000029216 کد: دیو کنترل ابزار ص یآماده سازعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ناگون به و شرایط گو هار محیطد«  دیو کنترل ابزار ص یآماده ساز» انجام کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت 

 باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 دهید بیآس یتورها میترم .1

 شتریب بیبا آس یتورها ضیتعو .2

 مفقود شده یتورها یابیرد .3

 

  استاندارد عملکرد 

 دساتورالعمل و التیشا مانساازو ابزار در زماان مناساب و بار اسااس اساتاندارد  زاتیبا استفاده از تجه دیو کنترل ابزار ص یآماده ساز

 کارشناسان خبره

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 بیآس یتورها میترم

 دهید

 :دانش

 ویژگی های ظاهری و ساختار شبکه های تور ماهیگیری  -

 خواص و انواع نخ مخصوص تور ماهیگیری و عمر مفید آن -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 کار با تور ماهیگیری-

 رمیم تورهای با آسیب بیش از سه چشمه با استفاده از وصله کردن قطعات تورت -

2 
 بیبا آس یتورها ضیتعو

 شتریب

 :دانش

 ویژگی های ظاهری و ساختار شبکه های تور ماهیگیری  -

 صوص تور ماهیگیری و عمر مفید آنخواص و انواع نخ مخ -

 مهارت:

 دوخت تور های آسیب دیده -

 تور با رشته های سست شده و پوسیده  جداسازی شبکه های -

 کار با تور ماهیگیری-

3 
مفقود  یتورها یابیرد

 شده

 :دانش

 ابزار و لوازم نشانه گذاری تور ماهیگیری  -

 نحوه ردیابی جریان های آب دریا -

 مهارت:

 ردیابی تورهای مفقود شده با توجه به جریان آب -

 ی مفقود شده با توجه به نشانه گذاری های تورردیابی تورها -

 به هنگام باال کشیدن تور از آب دریا تور ماهیگیریشمارش کندوهای  -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد یا تبلت رایانه 3

 با تجهیزات کامل صیادی لنج ماهیگیری در آب های عمیق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6ابعاد جنس چوبی یا پالستیکی به  سوزن دوخت مخصوص تور 1

 چوب یا نخ در اندازه مورد نظر شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45نخ شماره  نخ اتصاالت 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



یحتاج و سوختتحویل و انبارش ما  

Delivery and storage of supplies and fuel 

  9216100003
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، فهبا مشارکت خبرگان حر 9216100003با کد  و سوخت حتاجیو انبارش ما لیتحواستاندارد شایستگی 

بررسی و به  روریپشیالت و آبزی گروه شغلی  15/7/1399رخ ریزی درسی تدوین و در جلسه مومربیان و کارشناسان برنامه

 تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهحرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 نمایند.انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت 

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100003 کد: و سوخت حتاجیو انبارش ما لیتحوعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

گوناگون  ها و شرایطدر محیط « و سوخت حتاجیو انبارش ما لیتحو» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کار و مراحل کاری زیر می به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط

 مراحل کار 

 در شناور ییو انبارش مواد غذا هیتخل یریبارگ .1

 یریسوخت گ اتیانجام عمل .2

 نظافت عرشه شناور .3

 

  استاندارد عملکرد 

 جمایحتا وبر اساس دستورالعمل استاندارد داخلی شناور در خصوص تهیه سوخت  و سوخت حتاجیو انبارش ما لیتحو

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
تخلیه و انبارش  یریبارگ

 مواد غذایی در شناور

 :دانش

 شپزیانواع اقالم غذایی و مواد اولیه آ-

 نحوه بارگیری و تخلیه-

 مهارت:

 مشخص کردن میزان بار و حجم آن -

 تخلیه و بارگیری  -

2 
انجام عملیات سوخت 

 گیری

 :دانش

 ل اشتعالموارد ایمنی مربو  به مواد قاب -

 یی گازوییلانواع خصوصیات فیزیکی و شیمیا -

 نحوه بستن اتصاالت شیر و لوله-

 مهارت:

 کار با ابزار فنی)آچار( در خصوص لوله و اتصاالت -

 سوخت گیری  -

 رعایت اصول ایمنی -

 نظافت عرشه شناور 3

 :دانش

 انواع مواد شوینده و خصوصیات آنها -

 نظافت محیط وانواع تجهیزات و لوازم شستشو -

 مهارت:

 نظافت با استفاده از تجهیزات مناسب -

 آماده سازی مواد شوینده  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

316 

 
 
 

 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 هنگام کار یو عموم یبهداشت فرد تیرعا -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت یا رایانه 2

 استاندارد صندلی 3

 با تجهیزات کامل صیادی لنج ماهیگیری در آب های عمیق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کار ضد برش دستکش 1

 نخی بزرگ تی  2

 فرچه سیمی بزرگ برس 3

 لیتری 15پالستیکی حداقل  سطل 4

  5لوله شماره  لوله و اتصاالت سوختگیری 5

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده مواد شوینده 1

 آب تمیز آب 2

 گازوییل سوخت شناور 3

 
 
 
 
 
 
 
 



 تور ریزی در آب

Tours in the water 

  9216100004
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان با مشارکت خبرگان حرفه 9216100004با کد در آب  یزیتور راستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید و در شیالت و آبزی پروری لی گروه شغ 15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

 سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و سوء استف و هرگونه ای کشور بودهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورآموزش فنی و حرفه سازمان

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100004 کد: در آب یزیتور رعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

وثر و کارا ن به طور مها و شرایط گوناگودر محیط «در آب  یزیتور ر» جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم 

 باشد.بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 یزیتورر میت یبرا دیفراهم کردن ادوات ص .1

 یزیتور ر ندیکمك در فرآ .2

 یزیتور ر فتیش ضیتعو .3

 

  استاندارد عملکرد 

 اورشن یداخل ستاندارددستور العمل ای با استفاده از تورهای استاندارد در زمان مناسب و بر اساس زیتور ر اتیعملانجام 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 دیفراهم کردن ادوات ص

 یزیتورر میت یبرا

 :دانش

 انواع ابزار و تجهیزات صیادی -

 چیدمان صحیح تور و اجزای آن -

 مهارت:

 کار با تور ماهیگیری -

 ترمیم بویه ها و وزنه های آسیب دیده -

  تور های طاقه چیدمان اساس بر ها بویه کردن مرتب-

 تور های طاقه چیدمان اساس بر مناسب جای در ها وزنه دادن قرار-

2 
تور  ندیکمك در فرآ

 یزیر

 :دانش

 نحوه صحیح تور ریزی در آب -

 انواع آبزیان موجود در آب دریا -

 مهارت:

 ریزی تور مسیر گرفتن نظر در با تور انداختن آب به-

  ها بویه و ها گره ترتیب رعایت با آب در تور خوردن گره از جلوگیری-

 ردیابی تور و مسیر تور ریزی -

 یزیتور ر فتیش ضیتعو 3

 :دانش

 فرآیند کامل عملیات تور ریزی -

 افراد تیم جایگاه و محل قرارگیری -

 مهارت:

 خدمه سرپرست دستور اساس بر ریزی تور عملیات توقف-

 فتشی تعویض زمان در تور انتهای طناب از استفاده با شناور بدنه به تور بستن-

 بعدی شیفت پرسنل به موقعیت و ادوات تحویل و جابجایی -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت یا رایانه 2

 استاندارد صندلی  3

 با تجهیزات کامل صیادی ماهیگیری در آب های عمیقلنج  4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 دتور استاندارد ماهیگیری با شبکه و طاقه های استاندار تور ماهیگیری 1

 سانتی متر 10سنگ های با ابعاد حداقل  وزنه  2

 نشانه هایی از جنس پالستیك بویه 3

 

 مواد مصرفی

 فنیمشخصات  عنوان ردیف

 طناب نخی طناب  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باال کشیدن تور از آب

Pull the net out of the water 

  9216100005
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 9216100005با کد  تور از آب دنیباال کشاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ اعمال شدهو تغییرات  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دظرات اصالحی خود، نارسال نقطه آید با می ای دعوت بعملاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 نوبیجخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میمحیطتوانایی انجام کار در  ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهروه بزرگ دستهشغل همگن که در یك گای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100005 کد: تور از آب دنیباال کش شایستگی:عنوان استاندارد 

 

   استانداردشرح  

طور موثر  وناگون بهگها و شرایط در محیط«  تور از آب دنیباال کش» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 کار مراحل 

 فهیانجام وظ نیاستقرار در محل مع .1

 تور از آب دنیباال کش .2

 از تور دیص یجداساز .3

 

  استاندارد عملکرد 

 تالیش مانسازدستورالعمل بر اساس در زمان مناسب با استفاده از ابزار مناسب)وینچ( و  تور از آب دنیباال کش

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

  مورد نیازسطح ایسکد 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 نیاستقرار در محل مع

 فهیانجام وظ

 :دانش

 نحوه عملکرد وینچ -

 داسازی صیدفرآیند کامل جمع آوری تور و ج -

 مهارت:

 وینچ مختلف جهات در حرکت تست از استفاده با وینچ سازی آماده و استقرار-

   تور شیدنک باال زمان اساس بر تور انبار تیم با هماهنگی و تورریزی سایت در استقرار-

 استفاده از تجهیزات صیادی -

 تور از آب دنیباال کش 2

 :دانش

 داسازی صیدفرآیند کامل جمع آوری تور و ج -

 انواع ابزار و تجهیزات صیادی -

 مهارت:

 کار با وینچ  -

 کار با تور ماهیگیری -

 از تور دیص یجداساز 3

 :دانش

 انواع آبزیان موجود در آب دریا -

 ریعساستاندارد سایز ماهی جهت انجماد  -

 مهارت:

 تور دادن تکان و دست از استفاده با تور از هدف های گونه کردنجدا -

 قصابی ماهیان درشت -

 شنا در آب دریا -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه فرمان -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد تبلت یا رایانه 2

 استاندارد صندلی  3

 با تجهیزات کامل صیادی لنج ماهیگیری در آب های عمیق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد کارخانه سازنده وینچ 1

 زنگسایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد  ساتور 2

 سبدهای بزرگ پالستیکی یا حصیری ظرف مخصوص ماهی 3

 استاندارد اداره شیالت و دریانوردی جلیقه نجات  4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 پالستیکی و ضد آب دستکش 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انبارش ماهی های صید شده

Storage of caught fish 

  9216100006
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 9216100006با کد شده  دیص یها یانبارش ماهاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب شیالت و آبزی پروری گروه شغلی  15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 ی گردید.رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذار

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میمتخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفهاز صاحبنظران، 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیطرح و برنامهدفتر پژوهش، 

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 بکار رفته در این استانداردتعاریف اصطالحات 

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای اشامل مولفه نقشه کاری استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.واردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار میم ایمنی و  بهداشت؛

 مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد. توجهات زیست محیطی؛

 بق استاندارد شایستگی است.مطاحداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100006 کد: شده دیص یها یانبارش ماه عنوان استاندارد شایستگی:

 

   استانداردشرح  

ون به ها و شرایط گوناگطدر محی« شده  دیص یها یانبارش ماه» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 به تونل انحماد دیانتقال ص .1

 انیماه یجداساز .2

 یبه انبار نگهدار دیانتقال ص .3

 

  استاندارد عملکرد 

 تازمان شیالدخانه سبر اساس دستور العمل استاندارد نگهداری آبزیان در سردر زمان مناسب و  شده دیص یها یانبارش ماه

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
به تونل  دیانتقال ص

 مادجان

 :دانش

 صید شده نحوه نگهداری و حفظ کیفیت ماهی -

 زیانانواع لوازم و تجهیزات انجماد آب -

 مهارت:

 آنها سایز اساس بر انجماد های سینی در ها ماهی دادن قرار-

  هیما حمل های ظرف کردن خارج و سردخانه تکنسین به ها ماهی چینش اتمام اعالم-

 انیماه یجداساز 2

 :دانش

 ماهیان صنعتی و غیر صنعتیانواع  -

 ارزش ریالی بازار روز انواع آبزیان -

 مهارت:

 آنها های گونه اساس بر ماهیان تفکیك-

 ریالی ارزش اساس بر ماهیان جداسازی-

 تشخیص ظاهری انواع گونه های ماهیان -

3 
به انبار  دیانتقال ص

 ینگهدار

 :دانش

 استانداردهای بهداشتی نگهداری ماهی -

 اصول اولیه انبارداری -

 مهارت:

 انجماد تونل از خروج ترتیب اساس بر شده تعیین های محل در آبزیان چیدمان-

  انبار از شدن خارج و سردخانه تکنسین به ها ماهی چینش اتمام اعالم-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 جعبه کمك های اولیهاستفاده از -

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

338 

 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد رایانهتبلت یا  2

 استاندارد صندلی  3

 با تجهیزات کامل صیادی لنج ماهیگیری در آب های عمیق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 فلزی در ابعاد استاندارد کارخانه سازنده سینی های انجماد 1

 بزرگ پالستیکی سبد های مخصوص حمل ماهی 2

 سازنده و اداره بهداشتاستاندارد کارخانه  سیستم تونل انجماد 3

 استاندارد کارخانه سازنده و اداره بهداشت سیستم سردخانه 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 پالستیکی و ضد آب دستکش 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظافت شناور

Floating cleaning 

  9216100007



 
 

 
 
 

 

340 

 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و کارشناسان با مشارکت خبرگان حرفه 9216100007با کد  شناورنظافت استاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید و در  شیالت و آبزی پروریلی گروه شغ 15/7/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ برنامه

 سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

در  آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خود،ای دعوت بعمل میحرفهاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان 

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،ابان آزادیخیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

غل و حرفه مورد شجام کار در انهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای نقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قو تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع مراحل کار از تجزیه ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100007 کد: شناور نظافتعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

و کارا بر  ه طور موثرو شرایط گوناگون ب هادر محیط«  نظافت شناور» مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، 

 باشد.اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 نظافت عرشه شناور .1

 نظافت انبار و تونل ها .2

 نظافت بدنه شناور .3

 

  استاندارد عملکرد 

 اورشن یشناور در خصوص نظافت و شستشو یو داخل یبهداشت یبر اساس دستورالعمل استانداردها نظافت شناور

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

 نظافت عرشه شناور 1

 :دانش

 هاانواع مواد شوینده و کاربردهای آن -

 نحوه صحیح ضدعفونی کردن سطوح -

 مهارت:

 سازنده کارخانه دستورالعمل اساس بر ها شوینده سازی آماده -

 دهش آماده شوینده مواد از استفاده با عرشه های قسمت تمام نظافت و شستشو -

2 
 نظافت انبار و تونل ها

 

 :دانش

 ورنحوه عملکرد سیستم های برودتی شنا -

 دستور العمل های بهداشتی -

 مهارت:

  نگهداری انبار و انجماد تونل از ها سینی و ها قفسه نمودن خارج-

 بهداشتی های دستورالعمل اساس بر سطوح تمام کردن ضدعفونی-

 شناورنظافت بدنه  3

 :دانش

 و تجهیزات پاك کننده سطوح انواع ابزار -

 با جلبك و خزه ظاهر بدنه شناور پوشیده شده -

 مهارت:

 کار با سنگ بُرس و کاردك -

 آبخور قسمت از( ردكکا و بُرس سنگ) مناسب ابزار از فادهتاس با بدنه از ها جلبك و خزه زدودن -

 بدنه روی آب خط به توجه با شناور

  اسکراب عملیات انجام از پس بدنه کردن خشك و شستشو-
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد رایانهتبلت یا   2

 استاندارد صندلی  3

 با تجهیزات کامل صیادی لنج ماهیگیری در آب های عمیق 4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 بزرگ نخی تی 1

 سایز بزرگ با فرچه فلزی برس 2

 سایز بزرگ با تیغه فلزی تیز   کاردك 3

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 متناسب با سطوح مواد شوینده و ضدعفونی کننده 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آماده سازی و ترمیم ادوات جهت صید مجدد

Preparing and repairing tools for re-fishing 

  9216100008
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان رگان حرفهبا مشارکت خب 9216100008با کد  مجدد دیادوات جهت ص میو ترم یآماده سازاستاندارد شایستگی 

بررسی  بزی پروریآشیالت و گروه شغلی  15/7/1399لسه مورخ جریزی درسی تدوین و در مشاغل، مربیان و کارشناسان برنامه

 و به تصویب رسید و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

اده مادی و استفه سوء ای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورحرفهسازمان آموزش فنی و 

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100008 کد: مجدد دیادوات جهت ص میو ترم یآماده سازعنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ها و شرایط ر محیطد « مجدد دیادوات جهت ص میو ترم یآماده ساز» جهت انجام کار این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم 

 باشد.گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 دهید بیآس یتورها یجداساز .1

 دهید بیآس یتورها میترم .2

 دیادوات ص یمرتب ساز .3

 

  استاندارد عملکرد 

ان  شیالت و دارد سازمس استاناستفاده از تجهیزات و ابزار در زمان مناسب و بر اسابا  مجدد دیادوات جهت ص میو ترم یآماده ساز

 کارشناسان خبره دستورالعمل

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
 بیآس یتورها یجداساز

 دهید

 :دانش

 آن ها انواع تورهای ماهیگیری و ساختار -

 جزئی و جدی تورهای ماهیگیریانواع آسیب  -

 یریگیتور ماه یو ساختار شبکه ها یظاهر یها یژگیو -

 مهارت:

 بازدید ظاهری تورها با سرعت باال -

 تشخیص قسمت های مفقود شده -

2 
 بیآس یتورها میترم

 دهید

 :دانش

 ابزار و تجهیزات ترمیم تور انواع -

 جریان های آبی و وزش باد -

 آن دیو عمر مف یریگیخواص و انواع نخ مخصوص تور ماه -

 مهارت:

 دوخت تور با نخ و ابزار مخصوص -

 تعویض چشمه تورهای متصل به طناب های بویه و طناب های وزنه  -

 دیادوات ص یمرتب ساز 3

 :دانش

 و وزنه ها نحوه قرارگیری بویه ها -

 استانداردهای داخلی شناور -

 مهارت:

 بازبینی ظاهری بویه ها و وزنه ها با سرعت باال -

 چیدمان حرفه ای تور ماهیگیری -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد رایانهتبلت یا  2

 استاندارد صندلی  3

 با تجهیزات کامل صیادی ماهیگیری در آب های عمیقلنج  4

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سانتی متر 8الی  6جنس چوبی یا پالستیکی به ابعاد  سوزن دوخت مخصوص تور 1

 چوب یا نخ در اندازه مورد نظر شاخص اندازه گیری طولی 2

 متری با حداقل مقیاس سانتی متر 3 متر 3

 سایز بزرگ با تیغه فوالدی ضد زنگ  چاقو 4

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 33یا  36نخ شماره  نخ ترمیم 1

 45نخ شماره  نخ اتصاالت 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عملیات تخلیه صید

Fishing evacuation operation 

  9216100009
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 9216100009 با کد  دیص هیتخل اتیعملاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  1/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ تغییرات اعمال شدهو  توضیحات

   

 

اده مادی و ه سوء استفای کشور بوده و هرگونکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

ر دالحی خود، آید با ارسال نقطه نظرات اصمیای دعوت بعمل از صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت نمایند.

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش ابان خینبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میکار در محیط توانایی انجام ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

در یك  بندی شغل و حرفو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهدر یك گروه بزرگ دسته شغل همگن کهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهنده مرحله یك کار ع ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

ر باا اساتفاده از م کانامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.تجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین المللی می

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛نیازسطح ایسکد مورد 

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، های ذهنی الزم برای رسیدن به یك شایساتگی اسات کاه میای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 اتی است که در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظ توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100009 کد: دیص هیتخل اتیعملانجام عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

به طور  ها و شرایط گوناگوندر محیط«  دیص هیتخل اتیعمل انجام »این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کاری زیر میموثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل 

 مراحل کار 

 هیتخل طیشرا یآماده ساز .1

 هیتخل اتیانجام عمل .2

 انبار و سردخانه یمرتب ساز .3

 

  استاندارد عملکرد 

 اوراخلی شندر زمان مناسب با استفاده از جعبه های تخلیه ورعایت دستور العمل استاندارد د دیص هیتخل اتیعمل

 

 سطح مهارت شایستگی 

 مهارت (1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1یك ) 
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
آماده سازی شرایط 

 تخلیه

 :دانش

 صید شده نحوه نگهداری و حفظ کیفیت ماهی -

 انواع ماهیان صنعتی و غیر صنعتی -

 ارزش ریالی بازار روز انواع آبزیان -

 مهارت:

 تشخیص ظاهری انواع گونه های ماهیان -

 کار در شرایط دمایی زیر صفر درجه -

ساس نظر اعیین ترتیب خروج ماهی ها با توجه به سایز و سفارش مشتری و نوع گونه و بر ت -

 ناخدای شناور

 انجام عملیات تخلیه 2

 :دانش

 اصول اولیه تخلیه و بارگیری -

 ماهی صید شدهنحوه نگهداری و حفظ کیفیت  -

 مهارت:

 ستده از دستفاانتقال ماهی های سایز کوچك از تونل انجماد و انبارها به روی عرشه با ا -

 تشخیص ظاهری انواع گونه های ماهیان -

 ه شناور به داخل کامیونت انتقال ماهی ها از عرش -

3 
مرتب سازی انبار و 

 سردخانه

 :دانش

 ماهیاستانداردهای بهداشتی نگهداری  -

 اصول اولیه انبارداری -

 مهارت:

 کار با مواد ضدغفونی کننده -

ص حل مخصومبه  مرتب سازی قفسه ها و سینی های تونل انجماد و انبارهای نگهداری با توجه -

 هرکدام
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 اولیهاستفاده از جعبه کمك های -

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد رایانهتبلت یا  3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 سینی های فلزی در ابعاد استاندارد کارخانه سازنده سینی های انجماد 1

 سبدهای بزرگ پالستیکی سبد های مخصوص حمل ماهی 2

 استاندارد کارخانه سازنده و اداره بهداشت سیستم تونل انجماد 3

 کارخانه سازنده و اداره بهداشتاستاندارد  سیستم سردخانه 4

 کلیه کامیونت های دارنده یخچال کامیونت حمل ماهی 5

 به باال به همراه قالب آویز  6قرقره ساده شماره  قرقره 6

 متر 4ول طناب نخی یا پالستیکی با قطر پنج میلی متر و حداقل ط طناب 7

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 و ضد آبالستیکی  دستکش 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تهیه آب آشامیدنی در شناور

Provide drinking water on the float 

  9216100010
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 شایستگی شناسنامه استاندارد

 

ای، صاحبان مشاغل، مربیان و با مشارکت خبرگان حرفه 9216100010با کد  تهیه آب آشامیدنیاستاندارد شایستگی 

بررسی و به تصویب رسید  شیالت و آبزی پروریگروه شغلی  1/8/1399ریزی درسی تدوین و در جلسه مورخ کارشناسان برنامه

 و در سامانه ملی استاندارد مهارت بارگذاری گردید.

 

 روزرسانیسوابق بازنگری و ب

 شماره ویرایش  تاریخ و تغییرات اعمال شده توضیحات

   

 

ده مادی و سوء استفا ای کشور بوده و هرگونهحرفهکلیه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنی و 

 معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است.

، در آید با ارسال نقطه نظرات اصالحی خودای دعوت بعمل میاز صاحبنظران، متخصصان، صاحبان مشاغل و خبرگان حرفه

 نمایند.انطباق بیشتر این استاندارد با نیازهای اکنون و آینده بازار کار، مشارکت 

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 ریزی و سنجش مهارتمعاونت پژوهش، برنامه

 ریزی درسیدفتر پژوهش، طرح و برنامه

 جنوبیخوش خیابان نبش  ،خیابان آزادیتهران، 

 021 -66583628تلفن: 

 rpc@irantvto.irایمیل: 

   rpc.irantvto.irسامانه ملی استاندارد مهارت: 

 

 

mailto:rpc@irantvto.ir
mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاریف اصطالحات بکار رفته در این استاندارد

 باشد.ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد میتوانایی انجام کار در محیط ؛شایستگی

های قاراردادی اسات کاه باه منظاور شناساایی و شناساه ISCO-2008 بقه بندی مشااغلطای از اعداد برگرفته از سند بین المللی مجموعه ؛کد

 شود.استانداردها تعیین می

ر یك دحرف  بندی شغل وو در طبقه بندی شده، در مبانی و اصول مشترك بودهشغل همگن که در یك گروه بزرگ دستهای از چند مجموعه حرفه؛

 گیرند.سطح مهارت و تخصص قرار می

شغل و حرفه مورد  نجام کار درهای شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انقشه کاری شامل مولفه استاندارد شایستگی؛

 باشد. نظر می

شاغلی،  یاك حاوزه ارتباا  باا مشااغل دیگار در ترین عناصر یك شغل یا شایستگی از قبیال جایگاه،کارهاا،ای شامل مهمبیانیه شرح استاندارد؛

 باشد.کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز مییطها، شرامسئولیت

ابل اندازه گیری ملی بوده و قه مرحله یك کار عمراحل کار از تجزیه و تحلیل حرفه، وظایف و تکالیف کاری نشات گرفته و نشان دهند ؛مراحل کار

 و مشاهده می باشد. 

م کار باا اساتفاده از نامند. که شامل انجاسطح قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را استاندارد عملکرد کار می استاندارد عملکرد؛

 باشد.المللی میتجهیزات، ابزار و مطابق با استانداردهای کاری ملی و بین 

 باشد. ساعت آموزش می 30تعیین کننده ارزش آموزشی هر شایستگی است و هر واحد آن معادل  ؛اعتبار

 است. ISCO-2008سطح سند  4نشان دهنده سطح مهارت مطابق  ؛سطح مهارت

 باشد.می ISCO-2008نشان دهنده حداقل سطح آموزش مورد نیاز برای کار درسطح مهارت خاص مطابق با سند  ؛سطح ایسکد مورد نیاز

 باشد.میفه مورد نظر در شغل و حرشامل اجزای شایستگی دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز برای انجام کار  های شایستگی؛مولفه

تواناد شاامل علاوم پایاه، ه یك شایساتگی اسات کاه میبهای ذهنی الزم برای رسیدن ای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه دانش؛

 تکنولوژی و زبان فنی باشد. 

 شود. های عملی ارجاع میحداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی است که معموالً به مهارت مهارت؛

 باشد. ای میهای غیرفنی و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه نگرش؛

 شود.مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می ایمنی و  بهداشت؛

 در هر شغل باید رعایت شود تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که  توجهات زیست محیطی؛

 مطابق استاندارد شایستگی است.حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای آموزش  تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی؛
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 9216 کد: کارگران ساده ماهیگیری و آبزی پروری  عنوان حرفه:

 9216100010 کد: آشامیدنی آبتهیه عنوان استاندارد شایستگی: 

 

   استانداردشرح  

ر موثر و اگون به طوها و شرایط گوندر محیط«  تهیه آب آشامیدنی» این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش الزم جهت انجام کار 

 باشد.کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می

 مراحل کار 

 مخازن یریآبگ اتیانجام عمل .1

 مخازن آب تیمهار و تثب .2

 کنترل و نظافت مخازن .3

 

  استاندارد عملکرد 

 یشناور و بهداشت یدستورالعمل استاندارد داخلتهیه آب آشامیدنی در زمان مناسب و بر اساس 

 

 سطح مهارت شایستگی 

 ( مهارت1) یكسطح 

 سطح ایسکد مورد نیاز 

 پایان دوره ابتدایی 

 اعتبار 

 ( واحد1)یك  
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 مولفه های شایستگی مراحل کار ردیف

1 
انجام عملیات آبگیری 

 مخازن

 :دانش

 طعم و مزه آب آشامیدنی  -

 انواع اتصاالت و لوله ها -

 نحوه کار با اتصاالت و لوله ها -

 مهارت:

 تشخیص مزه با حس چشایی -

 کار با انواع اتصاالت و لوله ها -

نان از به اطمی ه مخازن آب شناور با توجهبانتقال آب از تانکر حمل آب  انتقال و اتصال لوله -

 محکم شدن اتصال

 مهار و تثبیت مخازن آب 2

 :دانش

 کم مورد استفاده در شناور توسط طنابانواع گره های مح -

 انواع بست های فلزی و غیر فلزی -

 نحوه تثبیت اجسام حجیم -

 شناورموقعیت قرارگیری مخازن آب در  -

 مهارت:

 کار با طناب و بستن گره های با تحمل باال  -

 مستحکم کردن مخازن و اتصال آنها به بدنه شناور -

 کنترل و نظافت مخازن 3

 :دانش

 انواع مواد شوینده و بهداشتی -

 انواع لوله و اتصاالت  -

 تمالی برای مخازن فلزی و پالستیکیانواع آسیب های اح -

 مهارت:

 کار با مواد شوینده -

 کار با ابزار لوله کشی -

 تعویض شیر آالت و مغزی آنها -
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 نگرش

 یو کارگاه ینظم و انضبا  فرد تیرعا-

  تیفیمناسب و با ک یاز مواد مصرف استفاده -

 یدر مواد مصرف ییجو صرفه -

 مورد استفاده در کار زاتیاز ابزار و تجه حیصح یو نگهدار نهیبه استفاده -

  یها و برنامه کار تیاولو یو سازمانده یزیر برنامه -

 و همدلی رعایت اصول کار گروهی -

 فرمان پذیری از مقام ارشد و رهبر گروه -

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت

 استفاده از جعبه کمك های اولیه-

 متناسب با نوع کار   یطیو مح یبهداشت فرد تیرعا -

 کار طیدر مح یصوت یاز آلودگ یریجلوگ -

 کار زاتیاستفاده از ابزار و تجه نیح یمنیاصول ا تیرعا -

 مورد استفاده در کار زاتیبا ابزار و تجه منیا کار -

 

 توجهات زیست محیطی

 یطیمح ستیز یاز هرگونه آلودگ زیپره-

 داریدر جهت توسعه پا ستیز طیحفاظت از مح اصول -

 و پسماند حاصل از کار عاتیدفع ضا حیصح تیریمد -

 مورد استفاده در کار یمواد مصرف حیصح تیریمد -

 و آب یمنابع انرژ حیصح تیریمد -
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 تجهیزات

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 استاندارد میز کار 1

 استاندارد صندلی  2

 استاندارد تبلت یا رایانه 3

 

 ابزار

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 و فلزی لیتری پالستیکی 2000و  1000مخازن  مخازن آب 1

 اسب  2پمپ با توان حداقل  پمپ آب 2

 به باال 4لوله منعطف شماره  لوله و اتصاالت انتقال آب 3

 جعبه ابزار کامل موجود در شناور ابزار لوله کشی 4

 میلی متر  20طناب کنفی با حداقل قطر  طناب  5

 

 مواد مصرفی

 مشخصات فنی عنوان ردیف

 آب آشامیدنی آب  1

 مطابق با استانداردهای بهداشتی شوینده و کلرمواد  2

 مطابق با استاندارد کارخانه سازنده مخازن  مغزی و شیر آب 3
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