مقدمه
كتاب درسي وكتاب همراه هنرجو به همراه كتاب راهنماي هنرآموز از جمله اجزاي
بسته آموزشي تلقي مي شوند كه اين بسته را ساير اجزا مانند فيلم و نرم افزار كامل
مي كند .كتاب راهنماي هنرآموز جهت ايفاي نقش تسهيل گري ،انتقال دهنده و
مرجعيت هنر آموز در نظام آموزشي طراحي و تدوين شده است .اين كتاب بر اساس
كتاب درسي نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی پايه دوازدهم شاخه
فني و حرفه اي رشته الكترونيك تنظيم شده و داراي سه بخش به شرح زير است:
فصل اول :کلیات است که مواردی مانند تبیین جهت گیری و رویکرد کالن
برنامه های درسی ،سخنی با همکاران و توصیه هایی درباره چگونگی استفاده از کتاب
را پوشش می دهد.
فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری را تشریح می کند که در آن به مواردی
مانند طرح درس ساالنه و روزانه ،ایمنی و بهداشت ،شایستگی های غیرفنی و
توصیه هایی درباره چگونگی استفاده از کتاب می پردازد.
فصل سوم :روش تدریس پودمان ها و چگونگی ارزشیابی آنها را بیان می کند .در
این بخش  5پودمان به شرح زیر وجود دارد:
سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی
نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند کنترل ساختمان
نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند حفاظتی و ایمنی
نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی خانگی
عیب یابی و تعمیر دستگاه های خانگی
واحد یادگیری ،مراحل انجام کار و نمون برگ ( 1-8تحلیل استاندارد عملکرد کار) و
جدول  (1-6استانداردتربیت و یادگیری شایستگی دنیای آموزش) ،اهداف توانمندساز و
فعالیتهای یادگیری ساخت یافته را از برنامه درسی رشته الکترونیک مندرج در سایت دفتر  
تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش به آدرس www.tvoccd.medu.ir
دریافت نمایید .در این جدول عرصهها و عناصر مرتبط با آن نیز آمده است.
در ضمیمه آخر کتاب موارد زیر آمده است:
 1فهرست پودمان ها ،واحدهاي يادگيري و مراحل كار مرتبط با آنها
 2جدول دروس رشته الکترونیک
 3يك نمونه کارنامه هنرجو
هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه اين كتاب به موارد ذيل توجه فرمايند:
 1همان طوری که بیان شد در كتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبيل نمونه طرح
درس ،راهنما و پاسخ فعاليت هاي يادگيري و تمرين ها ،ايمني و بهداشت فردي
و محيطي ،نكات آموزشي شايستگي هاي غيرفني ،اشتباهات و مشكالت رايج در
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يادگيري هنرجويان ،منابع يادگيري ،نكات مهم هنرآموزان در اجرا ،فرايند اجرا و
آموزش در محيط يادگيري ،بودجه بندي زماني و صالحيت هاي حرفه اي و تخصصي
هنرآموزان و ديگر موارد آورده شده است .ضرورت دارد هنرآموزان برای هر جلسه
طرح درس مناسب تهیه کنند.
 2ارزشيابي در درس نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی بر اساس
ارزشيابي مبتني بر شايستگي است و براي هر پودمان ،ارزشيابي مستقل از هنرجو
صورت مي گيرد .همچنين يك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد .اين
نمره شامل يك نمره مستمر و يك نمره شايستگي است.
 3ارزشيابي از پودمان هاي اين درس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشيابي
پيشرفت تحصيلي تهيه شده توسط دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و
كاردانش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي صورت مي گيرد.
 4زماني هنرجو در اين درس ،قبول اعالم مي گردد كه در هر پنج پودمان درس،
حداقل نمره  12را كسب نمايد .در اين صورت ميانگين نمره هاي پنج پودمان به
عنوان نمره پاياني درس در كارنامة تحصيلي هنرجو منظور خواهد شد.
 5ارزشيابي مجدد در پودمان يا پودمانهايي كه حداقل نمره مورد نظر در آن كسب
نشده است با برنامهريزي هر هنرستان ،انجام ميشود و چنانچه هنرجو به هر دليلي تا
پايان خرداد ماه شايستگي الزم را در يك يا چند پودمان كسب ننمايد ،ميتواند تا پايان
سال تحصيلي براي ارزشيابي مجدد در ارزشيابي مبتني بر شايستگي شركت کند.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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تبيين جهت گيري ها و رويكردهاي كالن برنامه درسي
 رشد فناوری و توسعه گسترده آن در جامعه جهانی سبب شده است تا
آموزش های فنی و حرفه ای به طور مستمر مورد بازبینی و پایش قرار گیرد .با توجه
به بازخوردهای دریافتی از پیامدها و خروجی های حاصل از آموزش هنرجویان در
رشته الکترونیک در سال های  1370تا  1391هجری خورشیدی و تدوین سند
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران
مصوب در آذرماه  1390و سند برنامه درسی ملی مصوب  ،1391سازمان پژوهش و
برنامه ریزی آموزشی ،طرح پژوهشی تحول در آموزش های فنی و حرفه ای را در دو
بازه دنیای کار و دنیای آموزش به اجرا در آورد.
 در دنیای کار با استفاده از طرح پژوهشی جهانی دیکوم ( )Dacumنیازهای
دنیای کار را طی ده مرحله مشخص و استاندارد شایستگی حرفه را براساس وظایف
( )Dutiesو تکالیف کاری ( )Tasksو مراحل کار ( )Stepsدر جدول پژوهشی
دیکوم تعیین نمود .اسناد مرتبط با دنیای کار مشتمل بر دو جلد شامل استاندارد
شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه موجود بوده و قابل دسترسی است.
یادآور می شود که در تنظیم اسناد دنیای کار از خبرگان شاغل در صنایع کوچک
و بزرگ در جایگاه های کارگر ماهر ،کمک تکنسين و تکنسين بهره مند شده ایم.
 اسناد دنیای آموزش نیز در  15مرحله تدوین گردید که در نهایت منجر به
تولید سند پشتیبان دنیای آموزش ،راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته
الکترونیک گردید .در شوراهای تخصصی رشته الکترونیک نمایندگانی نیز از دنیای
کار حضور داشتند که انطباق محتواهای تدوین شده را با محتوای مورد نیاز با دنیای
کار براساس استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشیابی مورد پایش قرار می دادند.
 با توجه به استانداردهای آموزش در کشورهای مختلف در سطح دنیا و مطالعه
تطبیقی انجام شده ،کتابها بهصورت درهم تنیده یعنی اجرای آموزشهای نظری و
عملی بهطور همزمان و پیدرپی در محل کارگاه و آزمایشگاه به اجرا در میآید .دوره
دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفهای به صورت سه ساله بوده که دروس تخصصی
تلفيقي نظري ـ عملي مربوط به رشته در پایههاي دهم ،یازدهم و دوازدهم در هر پايه
دو روز در هفته 16 ،ساعت و در سه سال جمعاً  1800ساعت به اجرا در ميآيد.
 همچنین عالوه بر دروس تخصصی رشته در پایههای مختلف ،دروس نقشه کشی
رایانهای ،دانشفنی ،نوآوری و خالقیت ،فناوری و تولید ،اخالق حرفهای و الزامات محیط
کار ،دانش فنی تخصصی ،سالمت و بهداشت ،مدیریت خانواده و سبک زندگی ،دروس
انتخابی (1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد رسانهای) و انسان و محیطزیست به مدت  22ساعت در
هفته که بهطور ساالنه در هر سه پایه توزیع میشود ،گنجانده شده است.
 الزم به یادآوری است که دروس پایه یازدهم و دوازدهم به صورت نیمه تجویزی
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بوده و محتوای آن با توجه به نیاز جامعه ،شرایط اقلیمی قابل تغییر و انتخاب است.
در تمام مراحل و فرايند برنامه ریزی به شایستگی های پایه ،غیرفنی و فنی توجه
ویژه شده است.
 تألیف کتاب ها براساس جدول   6ـ 1که در آن اهداف توانمندساز و فعالیت های
ساخت یافته درج شده است ،در قالب ماکت آموزشی و به صورت یکپارچه برای هر
تکلیف کاری صورت گرفته است و در آن کتاب های درسی هنرجو ،همراه هنرجو،
راهنمای هنرآموز ،نرم افزار ،فیلم ،پوستر و سایر موارد وجود دارد .سعی کرده ایم
کتاب درسی را به گونه ای تدوین کنیم تا هر هنر آموز تازه کار و جوان بتواند با کمک
کتاب راهنمای هنر آموز به آسانی از عهده تدریس محتوا برآید.

سخنی با همکاران
 همکاران ارجمند ،کتابی که در اختیار شما قرار دارد ،کتاب راهنمای هنرآموز
درس «نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی» است که در راستای
برنامه ریزی درسی در نظام آموزشی 3ـ3ـ 6بر مبنای شایستگی تدوین شده است.
همان طور که در مقدمه ذکر شد ،برای آموزش محتوای تدریس شده در هر پایه
آموزشی ،سه نوع کتاب درسی ،همراه هنرجو و راهنمای هنر آموز تدوین شده است.
مجموعه این کتاب ها مکمل یکدیگر هستند .رمز موفقیت در آموزش تسلط کامل
هنرآموز بر هر سه کتاب در فرايند آموزش است.
 در کتاب درسی هنرجو محتوای آموزش مورد نیاز برای پروژه ها ،آزمایش ها و
کارهای عملی و دانش نظری به صورت مبتني بر فعالیت تعاملی آمده است .همچنین
فیلم ها و نرم افزارهای مورد نیاز و روش کاربردی آنها نیز به صورت گام به گام توصیه
شده است .در کتاب همراه هنرجو مواردی مانند استانداردها ،جداول ،پیش نیازها،
محتوای آموزش جهت یادآوری و اصطالحات فنی برای هنرجو درج می شود.
به عبارت دیگر کتاب همراه هنرجو یک دستینه ( )Hand Bookاست که برای سه
سال تهیه شده و نیازهای هنرجو را برطرف می کند .از کتاب همراه هنرجو ارزشیابی
به عمل نمی آید و هنرجویان می توانند کتاب همراه هنرجو را در جلسه امتحانی با
خود داشته باشند.
 در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی مانند روش کلی تدریس ،ابزارها ،تجهیزات
خاص ،نکات ایمنی و بهداشتی ،فرايند اجرای آموزش ،فعالیت ها و تمرین های
خاص ،رویکردها و روش های ارزشیابی ،نکات مبهم ،روش های نمره دهی و شرح
فعالیت های غیرکالسی آورده شده است.
 هنرآموز با استفاده از کتاب راهنمای هنرآموز و کتاب درسی هنرجو و کتاب
همراه هنرجو قادر خواهد بود ،اهداف آموزشی که شایستگی محور است را محقق
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سازد .برای رسیدن به این هدف الزم است توصیه های اجرایی ارائه شده برای کسب
شایستگی ها را به دقت مطالعه فرمایید و آنها را عم ً
ال به اجرا درآورید.

توصیه هایی در مورد چگونگی استفاده از کتاب
 هنرآموزان محترم توصیه می کنیم موارد مندرج در کتاب راهنمای هنرآموز را به
دقت مطالعه کرده و در فرايند تدریس به اجرا درآوريد.
 قبل از ورود به کالس کلیه اسناد مرتبط با آموزش مانند برنامه درسی ،راهنمای
برنامه درسی ،کتاب درسی هنرجو و کتاب همراه هنرجو را بهطور دقیق مورد مطالعه
قرار دهید.
 تمام فیلم ها را مشاهده کنید و در ارتباط با نکات مهم آن یادداشت برداری
نمایید.
 کار با نرم افزارها را تمرین کنید .توجه داشته باشید که ضرورتی ندارد که شما
نرم افزار توصیه شده را به اجرا درآورید ،بلکه می توانید از سایر نرم افزارهای موجود
در بازار یا نرم افزارهایی که در اختیار دارید استفاده کنید و آن را جایگزین نرم افزار
توصیه شده نمایید.
 تمام مراحل مربوط به کارهای عملی و آزمایشگاهی را حتماً حداقل یک بار اجرا
کنید تا در خالل آموزش دچار مشکل نشوید.
 تجهیزات و امکانات هنرستان های خود را مورد بازبینی قرار دهید و محتوای
آموزشی را با آنها منطبق کنید ،مث ً
ال اگر در جایی تابلو آموزشی برای نصب تجهیزات
الکتریکی نیاز دارید از تابلوهای آموزشی گسترده الکترونیکی بالاستفاده موجود در
انبار جایگزین کنید و با نصب یک صفحه تخت پالستیکی یا (ام ـ    دی ـ اف )1روی
قاب این نوع تابلوها ،از آنها برای نصب تجهیزات الکتریکی استفاده کنید.
 در صورتی که در فرایند اجرای فعالیت های عملی کارگاهی با کمبود تابلوهای
آموزشی مواجه هستید آنها را با استفاده از دستورالعمل داده شده در کتاب درسی،
با کمک هنرجویان در محل کارگاه تولید کنید.
 برای فرايند اجرای آموزش حتماً طرح درس دقیق و زمان بندی شده تهیه کنید.
 توجه داشته باشید که مواردی مانند فکر کنید ،بحث کنید ،کار گروهی ،بارش
فکری ،خالقیت ،ایمنی ،پژوهش و فعالیت های خارج از هنرستان موارد حاشیه ای
نیستند .بلکه در بسیاری از موارد ،اهمیت آن اگر بیشتر از مباحث فنی نباشد ،در
همان سطح قرار دارد.
 الگوهای پرسش باید به صورت فعالیت خارج از کالس به هنرجو محول شود و
اجرای آن مورد پیگیری قرار گیرد.
 MDFـ1
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 در کتاب درسی مواردی وجود دارد که چگونگي تدريس يا كاربرد و يا پاسخ آن
در کتاب راهنمای هنرآموز بیان شده است.
 محتوای دانش افزایی که در کتاب هنرآموز آمده است صرفاً برای پویایی ،ارتقای
دانش ،توسعه زمینه های نوآوری و خالقیت و بهبود روش تدریس برای هنرآموز
است و تحت هیچ شرایطی این نوع محتواها مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
 در مباحث پژوهشی و موارد مشابه الزم است هنرجویان را به گونه ای راهنمایی
کنید که بتوانند از منابع فعلی موجود (مث ً
ال کتاب های درسی قدیمی و جدید که در
سایت  chap. sch. irوجود دارد) استفاده کنند.
 استفاده از اینترنت و سایت های تخصصی مرتبط به خصوص سایت رشد مربوط
به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  www. Roshd. irو سایر سایت های
تخصصی داخلی توصیه می شود ولی الزم است نظارت و مدیریت شما و اولیا بر
هنرجویان حاکم باشد.
ً
 باید همواره توجه داشته باشید که کتاب همراه هنرجو صرفا یک منبع مرجع
مانند کتاب وسترمان برای الکترونیک است .محتوای این کتاب به هیچ وجه مورد
ارزشیابی قرار نمی گیرد ولی هنرجویان باید برای چگونگی استفاده از آن کتاب،
کام ً
ال مهارت الزم را کسب کنند .برای مثال ،استخراج شماره سیم از جداول ،یا توجه
به ترجمه راهنمای کاربرد دستگاه ها و موارد مشابه آن ضرورت دارد.
 استفاده از سایر منابع که در اختیار دارید در راستای آموزش کتاب بالمانع بوده،
حتی می توانید در صورت دسترسی به منابع مناسب تر ،آنها را از طریق رسانه های
مختلف از جمله سایت دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش به
آدرس  www. Tvoccd. medu. irبه اشتراک بگذارید.
 انتخاب نرم افزار بر عهده هنرآموزان بوده و بر اساس نیاز ،نرم افزار مناسب را مورد
استفاده قرار دهید.
 در پایان یادآور می شود که آموزش کتاب ها در محیط کارگاهی صورت می گیرد،
به عبارت دیگر الزم است در فضای کارگاهی یک کالس درس نیز وجود داشته باشد.
کارگاه باید مجهز به شبکه رایانه و اینترنت باشد تا پس از تدریس هر مفهوم نظری،
بالفاصله مفهوم نرم افزاری و عملی آن نیز آموزش داده شود.
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تبيين منطق يادگيري
 تمام دستگاه هاي الكتريكي و الكترونيكي خانگي ،تجاري و صنعتي داراي برد
مدار چاپي هستند و نیاز به تعمیر دارند .معموالً در این نوع دستگاه ها ،بردهای
الکترونیکی وظيفه توليد سيگنال هاي مورد نياز و دادن فرمان هاي الزم به
قسمت هاي مختلف دستگاه را برعهده دارند .در اين درس عالوه بر آموزش و اجراي
مباحث نظری و عملی پايه مورد نياز در ادامه مباحث پایه دهم و یازدهم ،به
اجراي پروژه هاي عملي کاربردی و واقعي مانند نصب و راه اندازی دوربین مداربسته
یا سرویس و تعمیر لپ تاپ و تبلت مي پردازند .به اين ترتيب پس از اتمام دوره
اين توانايي در هنرجويان به وجود مي آيد كه بتوانند سامانه های خانگی الکتریکی،
الکترونیکی و تلفیقی را نصب ،راه اندازي و تعمیر كنند.
 با توجه به گسترش فناوریهای نوین استفاده از نرمافزارهای تخصصی
الکترونیکی مرتبط با موضوع به منظور درک سریعتر و بهتر مفاهیم الکترونیکی امری
اجتنابناپذیر است .لذا استفاده از نرمافزارهای تخصصی کمک شایانی به تسریع و
تعمیق آموزش می کند و باعث صرفهجویی در زمان و هزینههای اجرای سختافزاری
میشود .از این  رو در این درس با توجه به نیاز مباحثی به نصب ،راهاندازی و استفاده
از نرمافزارها اختصاص داده شده است.
 پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می رود با فراگیری شش واحد یادگیری،
بازکردن ،بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی ،نصب و راه اندازی سامانه های
کنترل خانگی ،نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی ،نصب و راه اندازی
آنتن مرکزی ،نصب و راه اندازی سامانه های صوتی و تصویری ،عیب یابی ،تعمیر و
راه اندازی لوازم خانگی که در این مجموعه آموزشی گنجانده شده است را فراگیرد.
 ايده كليدي در اين درس ،باز کردن ،بستن ،نصب ،راهاندازی ،سرویس و تعمیر
لوازم خانگی و سامانهها هوشمند متداول در منازل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
موجود در بخش  های اداری ،تجاری و صنعتی توسط هنرجویان است که در پودمان
اول ،دوم ،سوم و چهارم (واحدهای یادگیری  4 ،3 ،2 ،1و  )5به اجرا درمی آید.
پودمان پنجم که واحد یادگیری  6را در   برمی گیرد ،تأکید بر سرویس و تعمیر
دستگاه های الکتریکی ،الکترونیکی و تلفیقی خانگی مانند دستگاه پخش  DVDیا
دستگاه های مشابه آن را دارد.
 اجراي اين فرايند باعث خواهد شد که هنرجو پس از آموزش بتواند در صورت
نياز تجهیزات الکتریکی سامانه هوشمند را انتخاب ،نصب و راه اندازي نمايد .برای
عمق بخشیدن به این فراگیری الزم است هنرجو فیلم های مورد نیاز را چندین بار
با دقت ببيند و پس از تحلیل از مطالب مهم و کلیدی فیلم ،یادداشت برداري کند.
 یکی از نکات مهم در آموزش این درس ،نیمه تجویزی بودن کارهای عملی
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پودمان های  4و ( 5واحدهای یادگیری  5و  )6است.یعنی هنرآموز محترم می تواند
با توجه به نیاز ،فناوری های روز ،دانش مخاطب و موجود بودن تجهیزات ،کارهای
عملی را تغییر داده و آنها را با کارعملی مورد نظر خود جایگزین کند .باید توجه
داشت که جایگزینی کارهای عملی به گونه ای انجام شود که مفاهیم پایه ای نظری،
نرم افزاری و عملی پیش بینی شده به طور کامل پوشش داده شود.
 آموزش در این درس به صورت تعاملی بوده و هنرجو و هنرآموز به طور پیوسته
فعال است .الزم است هنرآموزان با توجه به موقعیت های واقعی زندگی و لحاظ
نمودن تفاوت های فردی آموزش را تداوم بخشند.

سازماندهی و هدایت
چگونه هنرآموز مي تواند محتوا را براي رسيدن به اهداف مبتني بر شايستگي
سازماندهی و هدایت کند؟
 از آنجا که محتوای کتاب در قالب پودمان ،واحد یادگیری (کار) مراحل اجرای
کار بر اساس اهداف توانمندساز سازمان دهی شده است ضرورت دارد در فرایند
اجرای آموزش اهداف توانمندساز آموزش داده شود تا مراحل کار را بپوشاند .با
تجمیع آموزش های مربوط به مراحل کار ،آموزش واحد یادگیری کامل می شود .با
آموزش واحدهای کار و تجمیع آن آموزش پودمان شکل می گیرد .در ابتدای هر
پودمان اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته را آورده ایم.
یادآور می شود که در سازمان دهی محتوا ممکن است ترتیب برخی از اهداف
توانمندساز جابه جا شده باشد که این موضوع به خاطر رعایت تسلسل منطقی محتوا
و موضوع های درسی صورت گرفته و مشکلی را در اجرای آموزش به وجود نمی آورد.
 این درس خودبه خود انگیزه کافی برای یادگیری دارد .برای ایجاد انگیزه بیشتر
و تأثیرگذاری یادگیری الزم است هنرآموز در ابتدا با طرح چندپرسش انگیزشی با
توجه به رخدادهای روز ،شرایط اقلیمی و واقعیت های زندگی ،توجه هنرجویان را به
محتوای آموزشی جلب نماید.
 برای درک بهتر و به خاطرسپاری مفاهیم درسی ،عالوه بر آموزش کتاب درسی،
هنرآموز باید در هر مرحله از فیلم های مرتبط با موضوع تهیه کرده و از آن استفاده
کند تا بتواند پس از نمایش فیلم به تجزیه و تحلیل محتوای فیلم به صورت تعاملی
با هنرجویان بپردازد .در پاره ای از موارد الزم است فیلم را به صورت مرحله به مرحله
نمایش دهد تا تمام نکات مهم آن آموزش داده شود.
 در مواردی که ترجمه دفترچه راهنمای دستگاه به آموزش کمک مي کند ،با
استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه معرفی شده در کتاب درسی يا هر دستگاه
مرتبط ديگري ،موضوع و محتوای درس را به صورت شبیه سازی آموزش دهد.
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همچنين از هنرجویان بخواهید که این آموزش ها را در خارج از ساعات درسی با
دفترچه راهنمای دستگاه موجود در خانه تمرین کنند.
 در ارتباط با برخی از موضوع های درسی الزم است که هنرجویان در قالب
پژوهش با استفاده از کتاب ها و سایت های مختلف تخصصی مطالبی را عالوه بر
محتوای کتاب درسی جمع آوری کنند.
 الزم است هنرآموزان قبل از اجرای سختافزاری ،تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه را
مورد بازبینی قرار دهند و چنانچه اشکالی مشاهده شد اقدام به رفع آن کنند.
 پژوهش های عنوان شده در کتاب درسی هنرجو را به طور دقیق مطالعه کنند و
خود نیز اقدام به اجرای آن نمایند تا در خالل آموزش دچار مشکل نشوند .همچنین
کتاب همراه هنرجو نیز از جمله کتاب هایی است که باید توسط هنرآموز مطالعه
شود و برمحتوای آن اشراف کامل داشته باشد.
 از آنجا که محتوای آموزشی کتاب ،مرتبط با دنیای کار است و در دنیای کار
ارزشیابی براساس استاندارد عملکرد صورت می گیرد ،الزم است کلیه واحدهای
یادگیری براساس تکالیف عملکردی متصل به دنیای کار آموزش داده شود ،تا
هنرجویان پس از اتمام دوره بتوانند از عهده آزمون های مرتبط با دنیای کار برآیند
و بتوانند به عنوان یک عنصر مفید اشتغال فعال داشته باشند .همچنین زمینه های
خالقیت و نوآوری در آنان شکوفا شود تا خود قادر به کارآفرینی شوند.
 توصیه می شود راهنمای برنامه درسی رشته و برنامه درسی هر درس را از
سایت های  tvoccd.medu.irبارگیری و مطالعه کنید .در رشتۀ الکترونیک ،هر قدر
به پایه های باالتر و واحدهای یادگیری آن نزدیک می شویم نوع آموزش به صورت
نیمه تجویزی خواهد شد ،که در این کتاب در پایه دوازدهم این اتفاق افتاده است.
این شرایط به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم در شرایط اقلیمی مختلف و متناسب
به موقعیت مکانی برنامه های مناسب و مورد نیاز را به اجرا درآوریم.
 هنرمندی هنرآموزان در این است که بتوانند در هر زمانی موقعیت یادگیری مناسب
را متناسب با مخاطبان مهیا سازند و با توجه به تفاوتهای فردی و موقعیتهای یادگیری
مناطق مختلف اهداف آموزشی را محقق نمایند.
در فرايند تدريس فصلهاي كتاب درسي بايد به نكات اساسي زير توجه ويژه داشته باشيم.
 كتاب درسي هنرجو با رويكرد هنرآموز فعال و هنرجو فعال نوشته شده است.
در فرايند آموزش و يادگيري با توجه به فعاليت هاي تعريف شده ،هريك از
هنرجويان و همه هنرجويان در همه فعاليت ها مشاركت فعال دارند و در ساعات
غيردرسي نيز فعاليت هايي براي آنان پيش بيني شده است.
 كتاب درسي هنرجو خودآموز نيست و به گونه اي تهيه شده است كه هنرجويان
را وادار به تفكر مي نمايد و عالقه آنان برانگيخته شده و زمينه نوآوري و خالقيت در
آنان شكوفا مي شود.
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 داشتن صبر و حوصله كافي در شنيدن نظرهاي هنر جويان به ويژه در هنگام
اجراي فعاليت بارش فكري و ارائه پژوهش ها ضروري بوده و موجب برقراري روحيه
مودت ،دوستي و وحدت بين هنرجويان با هم و هنرجويان با هنرآموز مي شود.
همچنين در اين فرايند چگونگي برقراري ارتباط مؤثر آموزش داده مي شود و محيط
آموزشي لذت بخشي را فراهم مي آورد.
 چنانچه تك تك فعاليت هاي تعريف شده عم ً
ال به اجرا درآيد ،قطعاً خروجي ها و
پيامدهای يادگيري مطلوب حاصل شده و هنرجويان قادر خواهند بود جذب بازار
كار شوند.
 براي تدريس فصول كتاب مواردي مانند نکات ذكر شده يا ساير مواردي كه به
نظر شما از اهميت ويژه اي برخوردار است را شناسايي و اجرا نماييد.
 فیلم های آموزشی را تهیه کنید و در اختیار هنرجویان قرار دهید .در ضمن به
هنر جویان تأکید کنید که فیلم های مرتبط را در ساعات غیردرسی ببینند و تکرار
کنند تا محتوای آموخته های قبلی خود را به طور کامل یادآوري کنند و بیاموزند.
 از هنرجویان بخواهید اقدام به جست وجو برای تهیه فیلم های مناسب نموده و
آنها را بارگیری کنند و در کالس درباره آنها بحث نموده و ارائه دهند.
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طرح درس
 ميدانيم طرح درس و بودجهبندي زماني يكي از ابزارهاي اصلي و مهم در آموزش
بهشمار ميآيد .بنابراين الزم است براي بهبود كيفي و كمي آموزشي ،طرح درس روزانه و
ساالنه داشته باشيم .در ادامه نمونههايي از طرح درس به صورت پيشنهادي ارائه ميشود.
طرح درس (بودجهبندی ساالنه) پیشنهادی رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفهای در  30هفته
(هر هفته  8ساعت آموزشی)
درس :نصب و سرویس دستگاههای الکترونیکی خانگی پایه:دوازدهم سال تحصیلی:
جلسه تاریخ
اول

پودمان

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های تکمیلی

اول ـ سرویس دستگاههای مطالعه دفترچه راهنما و چگونگی توانایی استفاده از دفترچه راهنما مراجعه به سایت های سازنده
استفاده از آن
لوازم الکترونیکی خانگی
الکترونیکیخانگی

دوم

اول

معرفی اجزا دستگاه کنترل از آشنایی با اجزا ،عملکرد ،باز کردن
راه دور عملکرد ،باز کردن و رفع و رفع معایب رایج دستگاه کنترل
از راه دور
معایب رایج آن

نمایش فیلم

سوم

اول

معرفی اجزا مولتی متر دیجیتالی ،شناسایی اجزا و بازکردن ،سرویس و
بازکردن ،سرویس و تعمیر آن تعمیر دستگاه مولتیمتر دیجیتالی

نمایش فیلم

چهارم

اول

معرفی یک نمونه دستگاه پرکاربرد معرفی قطعات ،بازکردن ،سرویس
و بستن دستگاه غذاساز
خانگی (مانند دستگاه غذاساز)

نمايش فيلم

پنجم

اول

معرفی یک نمونه دستگاه الکترونیکی معرفی قطعات ،بازکردن ،سرویس
و بستن دستگاه الکترونیکی
خانگی پرکاربرد
خانگی پرکاربرد

نمايش فيلم

ششم

اول

معرفی یک نمونه دستگاه الکترونیکی معرفی قطعات ،بازکردن ،سرویس
و بستن دستگاه الکترونیکی
خانگی پرکاربرد
خانگی پرکاربرد

نمايش فيلم

هفتم

دوم
نصب و راه اندازی
سامانه های هوشمند
کنترل ساختمان

معرفی خانه هوشمند ،اجزای آن و
سامانههای قابل کنترل ـ آمادهسازی
وسایل برای ساخت تابلو کارگاهی
رشته الکترونیک ـ چگونگی ساخت
تابلو کارگاهی رشته الکترونیک

آشنایی با مزایای خانه هوشمند ـ
آشنایی با وسایل الزم برای ساخت
تابلو کارگاهی رشته الکترونیک ـ
توانایی ساخت تابلو کارگاهی رشته
الکترونیک

پژوهش درباره موضوع ـ
نمایش فیلم

هشتم

دوم

تشریح و چگونگی راه اندازی
فتوسل و زمان سنج هوشمند

راه اندازی فتوسل و زمان سنج
هوشمند

پژوهش درباره موضوع و
نمایش فیلم

نهم

دوم

تشریح و چگونگی راه اندازی حسگر شایستگی راهاندازی حسگر  PIRـ
 PIRـ راه اندازی حسگر  PIRبا
راه اندازی حسگر  PIRبا
میکروکنترلر
میکروکنترلر

نمایش فیلم

دهم

دوم

تشریح و چگونگی راه اندازی
راهاندازی ریموت کنترل  RFبرای
ریموت کنترل  RFبرای کنترل کنترل روشنایی و ترموستات کولر آبی
روشنایی و ترموستات کولر آبی

نمایش فیلم
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فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری
جلسه تاریخ

پودمان

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های تکمیلی

یازدهم

دوم

راه اندازی ترموستات دیجیتال و
تشریح چگونگی راه اندازی
ترموستات دیجیتال و کنترل دما با کنترل دما با میکرو کنترلر AVR
میکرو کنترلر AVR

پژوهش در باره موضوع و
نمایش فیلم

دوازدهم

دوم

تشریح چگونگی راه اندازی سامانه راه اندازی سامانه آبیاری هوشمند
آبیاری هوشمند و راه اندازی و راه اندازی دستگاه کنترل GSM
دستگاه کنترل GSM

نمایش فیلم

سیزدهم

سوم نصب و راه اندازی تشریح کاربردهای سامانه های آشنایی با کاربردهای سامانه های
حفاظتی و نظارتی – تشریح و حفاظتی و نظارتی ـ معرفی انواع
سامانه های هوشمند
دوربین ها از نظر نصب
معرفی انواع دوربین ها از نظر نصب
حفاظتی و ایمنی

نمایش فیلم

چهاردهم

سوم

معرفی پایه ها و نگهدارنده دوربین آشنایی با پایه ها و نگهدارنده
دوربین ـ آشنایی با انواع
ـ معرفی انواع دوربین های مدار
بسته بر اساس عملکرد و چگونگی دوربین های مدار بسته بر اساس
عملکرد و چگونگی نصب آنها
نصب آنها

نمایش فیلم

پانزدهم

سوم

چگونگی راه اندازی دوربین های
دام ،بولت و  PTZـ اسپید دام ـ
پین هول و مکعبی

توانایی راه اندازی دوربین های
دام ،بولت و  PTZـ اسپید دام ـ
پین  هول و مکعبی

پژوهش در باره موضوع و
نمایش فیلم

شانزدهم

سوم

تشریح پارامترهای مهم در انتخاب
دوربین

آشنایی با پارامترهای مهم در
انتخاب دوربین

نمایش فیلم

هفدهم

سوم

معرفی دوربین دید در شب
ـ چگونگی نصب و راه اندازی
سامانه های کنترل تردد

آشنایی با دوربین دید در شب
ـ نصب و راه اندازی سامانه های
کنترل تردد

نمایش فیلم

هیجدهم

سوم

سامانه اعالم حریق و سرویس و
نگهداری آن

سامانه اعالم حریق و سرویس و
نگهداری آن

نمایش فیلم

نوزدهم

چهارم نصب و راهاندازی
سامانههایمخابراتیخانگی

بیستم

چهارم

معرفی خطوط انتقال و انواع آن آشنایی با خطوط انتقال و انواع آن
معرفی آنتن و انواع آن

آشنایی با آنتن و انواع آن

نمایش فیلم
نمایش فیلم

بیست و
یکم

چهارم

معرفی آنتن مرکزی ،تجهیزات آن آشنایی با آنتن مرکزی ،تجهیزات آن
و طراحی یک نمونه آنتن مرکزی و طراحی یک نمونه آنتن مرکزی

نمایش فیلم

بیست و
دوم

چهارم

تشریح و چگونگی نصب و
شایستگی نصب و راهاندازی دستگاه
راه اندازی دستگاه تلویزیون مدرن تلویزیون مدرن و سینمای خانگی
و سینمای خانگی

نمایش فیلم

بیست و
سوم

چهارم

تشریح و چگونگی نصب و راهاندازی شایستگی نصب و راه اندازی تلفن
الکترونیکی رومیزی
تلفن الکترونیکی رومیزی

نمایش فیلم

بیست و
چهارم

چهارم

تشریح و چگونگی نصب و راهاندازی شایستگی نصب و راه اندازی تلفن
الکترونیکی رومیزی
تلفن الکترونیکی رومیزی

نمایش فیلم

بیست و
پنجم

پنجم عیب یابی و تعمیر
دستگاه های خانگی

تشریح روش های عیب یابی
دستگاه های الکترونیکی

آشنایی با روش های عیب یابی
دستگاه های الکترونیکی

نمایش فیلم

بیست و
ششم

پنجم

چگونگی تطبیق بلوک دیاگرام با
نقشه و روش های عیب یابی

تطبیق بلوک دیاگرام با نقشه و
روش های عیب یابی

نمایش فیلم

15

پودمان

موضوع و عنوان درس

هدف ویژه درس

فعالیت های تکمیلی

جلسه تاریخ
بیست و
هفتم

پنجم

تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام
دستگاه الکترونیکی

توانایی تجزیه و تحلیل بلوک
دیاگرام دستگاه الکترونیکی

نمایش فیلم

بیست و
هشتم

پنجم

عیب یابی و تعمیر یک نمونه مدار شایستگی عیب یابی و تعمیر یک
نمونه مدار دستگاه الکترونیکی
دستگاه الکترونیکی خانگی با
خانگی با استفاده از روش بلوکی
استفاده از روش بلوکی

نمایش فیلم

بیست و
نهم

پنجم

عیب یابی و تعمیر یک نمونه مدار شایستگی عیب یابی و تعمیر یک
نمونه مدار دستگاه الکترونیکی
دستگاه الکترونیکی خانگی با
خانگی با استفاده از روش بلوکی
استفاده از روش بلوکی

نمایش فیلم

سی ام

پنجم

عیب یابی و تعمیر یک نمونه مدار شایستگی عیب یابی و تعمیر یک
نمونه مدار دستگاه الکترونیکی
دستگاه الکترونیکی خانگی با
خانگی با استفاده از روش بلوکی
استفاده از روش بلوکی

نمایش فیلم

 این برنامه پیشنهادی و تخمینی است و ممکن است با توجه به شرایط کالس و
هنرجویان تغییر کند.
 در صورتی که دو روز در هفته اجرا شود  15هفته و در صورت اجرای یک روز در
هفته  30هفته اجرا خواهد شد .توصیه میشود حتماً بهصورت یک روز در هفته و به
مدت  30هفته به اجرا درآورید تا ارتباط افقی و عمودی دروس حفظ شده و یادگیری
محتوا ماندگار شود.
 يكنمونهطرحدرسروزانهپیشنهادیرشتهالکترونیکشاخهفنیوحرفهای
در  30هفته
درس :نصب و سرویس دستگاههای الکترونیکی خانگی پایه :دوازدهم سال تحصیلی:
طرح درس پيشنهادي روزانه
مشخصات کلی نام درس :نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی کد کتاب:
مدت جلسه 8 :ساعت درسی نام هنرستان:
موضوع درس:
شماره طرح درس1 :
نام هنرآموز:
تعداد هنرجو:
گروه آموزشی :الکترونیک
کالس و مقطع تحصیلی:
سال تحصیلی98 :ـ1397
ابزار آموزش :کتاب درسی و امکانات نمایش فیلم
اهداف کلی درس کارگاه و آزمایشگاه با تجهیزات میز
آزمایشگاهی ـ کتاب نصب و سرویس
وسایل کمک دستگاههای الکترونیکی خانگی       ـ رایانه
آموزشی
برای هر میز یک دستگاه     ـ نرمافزارهای
مرتبط ـ فیلمهای مرتبط ـ ویدئو
پروژکتور و پرده نمایش ـ وایتبرد
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زمان 5 :دقیقه
1ـ حضور و غیاب:
زمان 10 :تا  15دقیقه
2ـ ارزشیابی ورودی:
زمان :حدود  250دقیقه
3ـ محقق ساختن اهداف توانمندسازی
زمان 15 :تا  10دقیقه
4ـ ارزشیابی میانی:
زمان 30 :تا  40دقیقه
5ـ ارزشیابی پایانی:
زمان 15 :تا  20دقیقه
6ـ استفاده از فیلم ،نرم افزار و پویانمایی
7ـ ارائه پژوهش ها و فعالیت های انجام شده در ساعات غيردرسي
زمان 30 :تا  40دقیقه

فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری
آماده سازی قبل از احوال پرسی ـ مثال زدن برای ایجاد انگیزه مث ً
ال اشاره به تعریف یک دستگاه و سامانه ـ بررسی انواع
شروع درس دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی خانگی متداول و تقسیم بندی ولتاژ کار آنها از طریق بارش فکری ـ اشاره
به محتوای آموزشی در کتاب های سال یازدهم که آموزش های فراگرفته باعث آشنایی بیشتر هنرجویان با
اجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکی دستگاه و سامانه های الکترونیکی خانگی می شود.
نمونه سؤاالت آزمونی از دانش مرتبط با موضوع درس مطرح شود تا سطح مهارت ،دانش و نگرش هنرجویان مورد ارزشیابی
ارزشیابی ورودی قرار گیرد.
اهداف
توانمندسازی

با توجه به محتوای اهداف توانمندساز که شروع کار با دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه است،
مقدمه ای بیان و اهداف اصلی درس تشریح شود ،مث ً
ال محتوای دفترچه راهنمای دستگاه شامل مراحل نصب،
راه اندازی ،نحوه شناسایی عیب های متداول دستگاه و رفع عیب .همچنین اشاره کنیم که برای کسب مهارت
کافی و عمیق تر کردن آموزش باید فعالیت های ترجمه دفترچه راهنما در ساعات غیردرسی انجام شود.

اجرای اهداف
توانمندسازی

با استفاده از ابزار هایی مانند نمایش فیلم ،نرم افزار ،کتاب های درسی ،پرسش و پاسخ ،فعالیت های گروهی
و بارش فکري

نمونه هایی از مشاهده فیلم ـ جست وجو در فضای مجازی و بارگیری فیلم های مرتبط ـ پژوهش ـ معرفی دفترچه
فعالیت های انجام راهنماها ـ محتوای دفترچه راهنمای دستگاه و سامانه ها
شده در ساعات
غيردرسي
نمونه سؤاالت
ارزشیابی پایانی
نظری

مشابه الگوهای پرسش موجود در کتاب و تغییر آن با توجه به خالقیت هنرآموز و سطح دانش هنرجویان

نمونه سؤاالت مشابه الگوهای موجود در کتاب و تغییر آن با توجه به خالقیت هنرآموز و سطح دانش هنرجویان ـ در این
ارزشیابی پایانی درس فعالیت سخت افزاری صورت می گیرد و فعالیت های عملی نرم افزاری وجود ندارد.
عملی نرم افزاری
نمونه سؤاالت
ارزشیابی
پایانی عملی
سخت افزاری

چون نصب و سرویس دستگاه مورد نظر است ،کار عملی نرم افزاری به اجرا در نمی آید.

توانایی های کسب با انتخاب قطعات و ماژول های مناسب بتواند یک سامانه هوشمند طراحی ،نصب و راه اندازی کند.
شده مورد انتظار از
هنرجو
اشاره به موضوع هنرجویان با استفاده از کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو فیلم های مربوط به باز کردن و بستن لوازم خانگی
درس جلسه بعد و و نصب و راه اندازی آشنا شود و خود را برای کارهای عملی آماده نماید.
فعالیت هنرجویان
منابع مورد
استفاده

کتاب درسی ،کتاب همراه هنرجو ،کتاب راهنمای هنر آموز ،در صورت نیاز منابع دیگر ـ دفترچه راهنما و
برگه اطالعات نحوه نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند دیگری که هنرآموز انتخاب می کند.

 با توجه به برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین ،بهعنوان تمرین یک نمونه طرح درس مطابق
الگویدادهشده را تدوین کنید و در نهایت برای تمام ساعات آموزشی طرح درس مناسب را آماده نمایید.
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نمونه دیگری از الگوي طرح درس پیشنهادی روزانه
عنوان درس :نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی

به نام خدا
پایه :دوازدهم

زمان تدریس 8 :ساعت درسی

طراحی آموزش براساس برنامه درسی
راهبرد موضوعی اصلی :شایستگی بازکردن ،بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی
اهداف کلی :مطالعه دفترچه راهنما و آماده سازی ابزار
اهداف جزئی :چگونگی استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه و چگونگی استفاده از انواع ابزار و مواد مورد نیاز جهت باز کردن و بستن
عرصه ها
حیطه ها و اهداف

انتظارات از هنرجویان در این درس

تعقل (فکر کردن)

تدبر در تعیین راه کارهای مناسب در جهت کاهش هزینه های مشتری
در راستای صرفه جویی و حفظ ثروت ملی

ایمان (باور)

باور به دانش و مهارت عملی و توانمندی فردی خود در رابطه با ارائه
سرويس های مختلف به مشتری

علم

کسب اطالعات شغلی مرتبط با استانداردهای محيط زيست

عمل

پایبندی به اصول اخالقی و معیارهای دینی در اجرای کار و برقراری
ارتباط با دیگران

اخالق

استفاده دقيق ،صحيح و بهينه از دستگاه ها و ابزارهای مورد نياز برای
نصب و راه اندازی دستگاه ها و ارزش دهی به انجام وظيفه به طور کامل

خلقت
خود خدا دیگران
(طبیعت )






روش تدریس
امکانات و رسانه های آموزشی

کارگاه و آزمایشگاه الکترونیک با تجهیزات میز آزمایشگاهی ـ کتاب نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی
خانگی ـ کتاب همراه هنرجو ـ رایانه ـ نرم افزارهای مرتبط ـ فیلم های آموزشی ـ ویدئو پروژکتور و پرده نمایش ـ
وایت برد

آماده سازی

احوال پرسی ـ مثال زدن برای ایجاد انگیزه مث ً
ال اشاره به ضرورت استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه
و مشکالت ناشی از عدم استفاده از آن قبل از نصب و راه اندازی دستگاه ـ مثال هایی از انواع پیچ ها
و خارهای به کار رفته در دستگاه های الکترونیکی خانگی

ارزشیابی آغازین یا تشخیصی

آزمونی از دانش مرتبط با موضوع درس مطرح شود تا سطح مهارت ،دانش و نگرش هنرجویان مورد
ارزشیابی قرار گیرد.

فرايند
یاددهی ـ یادگیری
ضمن تدریس (آموزش دادن)

فعالیت های هنرآموز و هنرجو
با توجه به محتوای آموزشی تنظیم شود.

ارزشیابی پایانی

مشابه الگوهای ارزشیابی موجود در کتاب و تغییر آن با توجه به سطح دانش هنرجویان ،در این درس
ارزشیابی نظری و سخت افزاری صورت می گیرد.

تعیین تکالیف و فعالیت های
خارج از کالس

مشاهده فیلم ـ جست وجو در فضای مجازی و بارگیری فیلم های مرتبط ـ پژوهش ـ معرفی دفترچه
راهنماها ـ محتوای دفترچه راهنمای دستگاه و سامانه ها
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زمان

فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری

ایمنی ،بهداشت و شايستگي هاي غيرفني
 از آنجا که هنرجویان در این پودمان با ولتاژ  220ولت  ACسروکار دارند الزم
است به نکات ایمنی و بهداشتی فردی ،جمعی و محیطی به طور ویژه توجه شود و
آنها را با مصداق های مناسب با درک مخاطب نهادینه سازند .برای مثال در ارتباط
با تماس درست با تجهیزات سامانه های الکتریکی و الکترونیکی ،آنان را از میزان
خطرات و آلودگی این وسایل آگاه نمایند و عواقب آن را که می تواند بسیار مهلک و
عالج ناپذیر باشد ،گوشزد کنند.
 حفظ محیط زیست از دیگر مواردی است که توجه به آن باید نهادینه شود .برای
مثال خطرات ناشی از پسماندهای الکترونیکی برای انسان ها و محیط زیست بیان
شود و راه های جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی آموزش داده شود .این
فرايندها با استفاده از فیلم های آموزشی روشنگری پیدا می کند و تعمیم می یابد.
پاره ای از نکات زیست محیطی و ایمنی به شرح زیر است.
الف) پوشیدن لباس کار
ب) رعایت ارگونومی (نشستن صحیح روی صندلی کار با رایانه)
پ) توجه به نکات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاههای اندازهگیری و ولتاژ باال
ت) به کارگیری ابزارهای استاندارد و استفاده صحیح آن در آزمایشهای سختافزاری
ث) حفاظت از تجهیزات و قطعات
ج) رعایت نظم هنگام کار عملی و پرهیز از قرار دادن وسایل اضافی بر روی میز کار
چ) تفکیک و معدوم کردن زبالههای تولید شده
ح) توجه به مقررات کارگاهی و رعایت آن

سنجش و ارزشیابی واحد يادگيري
 در فرايند آموزش چنانچه سنجش و ارزشيابي به طور صحيح و بر اساس
شايستگي ها انجام نشود ،آموزش هاي داده شده كام ً
ال بي اثر مي ماند .همان طور
که قب ً
ال گفته شد مبناي سنجش و ارزشيابي ،استاندارد عملكرد دنياي كار و
شايستگي هاي مورد نياز بازاركار است .بايد توجه داشته باشيم كه هدف از آموزش،
كسب شايستگي در سه حوزه دانشي ،مهارتي و نگرشي است.
 در آموزش هاي فني و حرفه اي شايستگي هاي دانشي توأم با شايستگي هاي
مهارتي و نگرشي ارزشيابي مي شود .مث ً
ال یکی از شایستگی ها باز کردن و بستن یک
لوازم خانگی مطابق با مراحل قید شده در دفترچه راهنمای دستگاه الکترونیکی
خانگی ،بازکردن ،بستن و تعمیر یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی یا نصب و
راه اندازی سامانه هوشمند کنترل ساختمانی ،حفاظتی و ایمنی با استفاده از دفترچه
راهنما را داشته باشد و مهارت الزم را برای اشتغال کسب کند (مهارتی) .همچنین
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باید هنگام كار نكات ايمني و شايستگي هاي غيرفني را به طور نهادينه شده به كار
بگيرد (نگرشی) .ارزشيابي براي مراحل كار ،تكليف كاري (واحد ياد گيري) و پودمان
صورت مي گيرد.
 در ادامه نمونه اي از كاربرگ ارزشيابي مراحل كار را آورده ايم .ارزشیابی به سه
روش تشخیصی ،فرايندی و پایانی انجام می شود .ارزشيابي مبتنی بر شايستگي در
سه سطح غيرقابل قبول ( ،)1در حد انتظار قابل قبول ( )2و فراتر از قابل قبول ()3
بر  اساس آيين نامه هاي ابالغي به اجرا درمی آید .در ضمن یک نمره در نظام ارزشيابي
مبتني بر شايستگي (معادل  5نمره در نظام  20نمره ای) براي ارزشيابي مستمر در
نظر گرفته شده است كه جمع نمرات در نظام ارزشيابي مبتني بر شايستگي برابر
با  4مي شود .بنابراين ،نمره  4در آزمون بر اساس شايستگي معادل نمره  20در
ارزشیابی سنتی خواهد بود.
 ارزشیابی تشخیصی :این ارزشیابی قبل از شروع آموزش صورت می گیرد و
می تواند دانشی ،مهارتی ،نگرشی یا تلفیقی از آنها باشد .بر اساس ارزشیابی تشخیصی
هنرآموز سطح کالس را مورد سنجش قرار می دهد و سپس شروع به اجرای آموزش
می کند .مث ً
ال اگر می خواهد اتصاالت را توضیح دهد ،از طریق بارش فکری ،آزمون
شفاهی یا آزمون کتبی ،میزان اطالعات هنرجویان را در این زمینه ارزیابی می کند.
 ارزشیابی فرايندی :این ارزشیابی در طی اجرای آموزش و مشاهده فرايند اجرای
فعالیت صورت می گیرد و شامل ارزشیابی دانشی ،مهارتی و نگرشی یا تلفیقی از آنها
است .مث ً
ال اگر می خواهیم اجرای لحیم کاری را به صورت فرايندی ارزشیابی کنیم،
عملکرد هنرجو را در فرايند اجرای کار مشاهده می کنیم و براساس فهرست وارسی
استاندارد عملکرد به او امتیاز می دهیم .همچنین می توانیم از طریق پرسش شفاهی
یا کتبی ،سطح دانشی وی را مورد ارزشیابی قرار دهیم.
 ارزشیابی پایانی :ارزشیابی نهایی است که می تواند به صورت دانشی ،مهارتی،
نگرشی یا تلفیقی از آنها یا مبتنی بر محصول مث ً
ال ساخت سامانه کنترل هوشمند
آبیاری یا خدمات مث ً
ال عیب یابی و تعمیر یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی باشد.
ارزشیابی پایانی با توجه به نوع شایستگی ممکن است به صورت شفاهی ،کتبی و
سخت افزاری عملی یا تلفیقی از آنها انجام شود .در هر صورت همۀ ارزشیابی ها بر
اساس استاندارد عملکرد به اجرا درمی آید.
 شيوهنامه ارزشيابي مبتني بر شايستگي :شيوه نامه و آيين نامه ارزشيابي ،از
طرف مراجع ذي ربط صادر و ابالغ شده است.
 پس از اتمام هر واحد يادگيري براي مراحل كار و واحد يادگيري (كار)،
كاربرگ هاي ارزشيابي مبتني بر شايستگي تنظيم و به اجرا درمي آيد .در ادامه يك
نمونه از نمون برگ ارزشيابي مراحل كار ( )stepو کار ( )Taskآمده است.
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فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری
کاربرگ ارزشيابي مراحل كار
مرحله كار  :5آزمایش صحت عملکرد دستگاه
كار :بازکردن ،بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی
کد کار0 307 :
نام و نام خانوادگی هنرجو:

تاریخ:

آزمون نظری :سؤال بر اساس الگوی پرسش
بارم آزمون :در ارزشیابی  20نمره ای ،شایستگی  15نمره و مستمر  5نمره دارد که معادل  1+3در
ارزشیابی بر مبنای شایستگی است.
دفترچه راهنمای یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را در اختیار بگیرید و پرسشها زیر را با توجه
به آن پاسخ دهید.
 1چگونگی روشن کردن و راه اندازی را توضیح دهید.
 2رعایت چه نکاتی برای بهبود عملکرد دستگاه ضروری است؟
 3چگونگی انجام تنظیمات دستگاه را شرح دهید.
آزمون نرم افزاری:

بارم آزمون:

آزمون سخت افزاری (عملي) :سؤال براساس الگوی پرسش
 1یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید.
 2دستگاه را روشن کنید.
 3تنظیمات دستگاه را اجرا کنید.
 4خطای مربوط به تنظیمات دستگاه را رفع کنید.
 5دستگاه را راه اندازی و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.

بارم آزمون ٢٠ :نمره

شایستگی های غیرفنی:
بارم آزمون :در ارزشیابی  20نمره ای ،شایستگی  15نمره و مستمر  5نمره دارد که معادل  1+3در
ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
 1کار ایمن با رایانه با توجه به راهنمای کاربرد  5نمره
 3نمره
 2دقت و تمرکز در اجرای کار (از طريق مشاهده)
 3نمره
 3رعایت ارگونومی هنگام کار (از طريق مشاهده و پرسش شفاهي)
 1نمره
  
 4مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه
 5مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها  1نمره
 1نمره
 6روحيه پاسخ دهي
 1نمره
 7روحيه پرسش گري

کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ   8ـ   1انجام می شود.
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كاربرگ ارزشيابي كار
مرحله كار:
كار :بازکردن ،بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی
کد کار0 307 :
نام و نام خانوادگی هنرجو:

تاریخ:

آزمون نظری :سؤال بر اساس الگوی پرسش
بارم آزمون :در ارزشیابی  20نمره ای ،شایستگی  15نمره و مستمر  5نمره دارد که معادل 1+3
در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
 1با در اختیار داشتن دفترچه راهنمای یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی ،محل مناسب نصب
دستگاه را تشریح کنید.
 2متن زیر را که مربوط به چگونگی استفاده از ریموت کنترل کولر گازی است ،ترجمه کنید.
توجه

NOTE
The remote control may operate other electronic devices if pointed towards them. Make
sure to point the remote control towards the signal recever of the air conditioner.
For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.

 3اجزای دستگاه ریموت کنترل را نام ببرید.
 4ارتباط بین دستگاه ریموت کنترل و دستگاه گیرنده چگونه برقرار می شود؟
 5هنگام کار نکردن دستگاه ریموت کنترل ،چگونه می توان مطمئن شد ریموت کنترل خراب
شده است و ایراد از گیرنده نیست؟
 6کار نکردن دستگاه ریموت کنترل در صورت سالم بودن آن می تواند به دلیل از کار افتادن
غلط
فتوالکتریک نصب شده روی گیرنده باشد .صحیح
 7یکی از علل بد کار کردن دکمههای دستگاه ریموت کنترل را نام برده و چگونگی رفع آن را توضیح دهید.
 8چگونه می توان کنتاکت های اتصال دستگاه ریموت کنترل را ترمیم کرد؟ شرح دهید.
 9به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از افزایش زباله های الکترونیکی چه روش هایی وجود
دارد؟ یک مورد را توضیح دهید.
 10سه مورد از نکات ایمنی که هنگام باز کردن و بستن هر نوع وسیله الکترونیکی باید رعایت
کرد را توضیح دهید.
آزمون نرم افزاری:

بارم آزمون:
بارم آزمون ٢٠ :نمره
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آزمون سخت افزاری (عملي) :سؤال براساس الگوی پرسش
 1یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را در اختیار بگیرید.
 2چگونگی عملکرد دستگاه را ارزیابی کنید.
 3با استفاده از ابزار مناسب و استاندارد اتصاالت دستگاه را باز کنید.
 4محل و نوع پیچ ها را به خاطر بسپارید و یادداشت کنید.
 5اجزای دستگاه را پس از باز کردن با استفاده از مواد مناسب تمیز کنید.
 6در صورت نیاز سرویس کل دستگاه را انجام دهید.
 7عملکرد اجزای مختلف دستگاه را بررسی و در صورت نیاز به تعمیر با مراجعه به دفترچه
راهنمای دستگاه ،عیب آن را رفع کنید.
 8دستگاه را ببندید و مجددا ً راه اندازی کنید.

فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری

شایستگی های غیرفنی:
بارم آزمون :در ارزشیابی  20نمره ای ،شایستگی  15نمره و مستمر  5نمره دارد که معادل 1+3
در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
 5نمره
 1کار ایمن با رایانه با توجه به راهنمای کاربرد
 3نمره
 2دقت و تمرکز در اجرای کار (از طريق مشاهده)
 3نمره
 3رعایت ارگونومی هنگام کار (از طريق مشاهده و پرسش شفاهي)
 1نمره
 4مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه
 1نمره
 5مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها
 1نمره
 6روحيه پاسخ دهي
 1نمره
 7روحيه پرسش گري
کلیه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ   8ـ   1انجام می شود.

نمونه هایی از چگونگی ارزشیابی شایستگی های غیرفنی
 تفکر منطقی
پایانی
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو در فرايند اجرای فعالیت ها اقدام به شناسایی واقعیت ها و حقایق
می نماید و آنها را درست به کار می برد و نتیجه گیری صحیح می نماید؟
با توجه به محدودیت ها آیا تصمیم درست اخذ می کند؟
اطالعات مورد نیاز را به نحو مطلوب جمع آوری می کند؟
تناقضها و شکایات و مشکالت را ارزیابی می کند و مسئله مربوطه را مورد شناسایی
قرار میدهد؟
 خالقیت
پایانی
فرايندی 
تشخیصی 
ارزشیابی:
در فرايند اجرای کار هنرجو ،الگوها و روابط را شناسایی می کند.
بین پدیده های جدید و قدیم ارتباط برقرار می کند.
اقدام به خالصه سازی ،جمع بندی و تنظیم پاراگراف می کند.
آیا برای حل مسائل راه حل خالقانه و جدید ارائه می دهد؟
 یادگیری مادام العمر
پایانی
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو برای یادگیری دانش جدید از دانش قبلی استفاده می کند؟
نمودارها و نمادها را تفسیر می کند.
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روحیه پرسشگری دارد.
در جست وجوی دانش است و سعی می کند کمبودها را برطرف کند.
اشکاالت احتمالی محتوا و روش های ارائه شده را اعالم و پیشنهاد می کند.
 سواد اطالعاتی
پایانی 
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو در فرايند کار در انتخاب ،به دست آوردن شناسایی داده ها ،فرايندها،
طبقه بندی کردن ها و پیش بینی نتایج تالش می کند؟
آیا داده ها و اطالعات را به طور صحیح مورد استفاده قرار می دهد؟
دقت و صحت داده ها ،اطالعات و فرايندها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد؟
گزارش ها را به طور کامل و صحیح و به موقع با کارایی باال استفاده می کند؟
 کاربرد فناوری
پایانی 
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو در شناسایی و استفاده از فناوری های موجود و مناسب با توجه به نوع
کار و کسب نتایج فناورانه تالش می کند؟
آیا با استفاده از فناوری های موجود در نگهداری مستندات ،شناسایی اشکاالت و
تعیین کمبودها و رفع نقص ها اقدام می کند؟
 محاسبه
فرايندی 
تشخیصی 
ارزشیابی:
آیا هنرجو از علوم پایه مانند ریاضی و علوم استفاده می کند؟
آیا نتایج حاصله را ثبت می کند؟
محاسبات مرتبط را به طور صحیح و دقیق انجام می دهد؟
متون مورد نیاز را به راحتی ترجمه می کند؟

پایانی 

 ارتباط مؤثر
فرايندی 
تشخیصی 
ارزشیابی:
آیا هنرجو در فرايند آموزش به دقت گوش می دهد؟
روحیه پرسشگری و پاسخ دهی دارد؟
با دیگران ارتباط دوستانه برقرار می کند؟
به طور فعال در مساعدت با دیگران تالش می کند؟
ارتباط کالمی و غیرکالمی مناسبی دارد؟
در مذاکرهها شرکت فعال می کند و نسبت به کسب نتیجه مطلوب و به موقع حساس
و نگران است؟
مشکالت و نقص های موجود را به موقع و با گفتار مؤدبانه بیان می کند؟
پایانی 
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 کارتیمی
پایانی
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
هنرجو در گروه کاری خود به عنوان یک عضو فعال تیم عمل می کند؟
آیا سایر اعضای گروه و کالس او را به عنوان فردی مثبت ،فعال ،قانونمند و داوطلب
برای انجام وظایف خاص و کمک به اعضای تیم می شناسند؟
آیا استانداردها را می شناسد؟ استانداردها را رعایت می کند؟
برای پذیرش مفاهیم جدید به دیگران کمک می کند؟
در موقعیت های جدید خود را تطبیق می دهد؟
به حقوق دیگران احترام می گذارد و حقوق خود را طلب می کند؟
تفاوت ها ،تبعیض ها و نگرانی ها را تشخیص می دهد؟ و موارد يگري مانند آن
 ویژگی های شخصیتی و اخالقی
پایانی
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو اخالق حرفه ای و ارزش های اجتماعی می شناسد و به آنها پایبند است؟
در کار خود وفادار است و با حسن نیت مسئولیت ها را می پذیرد و اجرا می کند؟
حضور به موقع و فعال دارد و تمام قوانین و مراحل مرتبط با اجرای مسئولیت ها
را به طور دقیق اجرا می کند؟
مسئولیت های واگذار شده را بدون نظارت مافوق با دقت انجام می دهد؟
همواره با اشتیاق کار می کند و فعالیت های خود را به نمایش می گذارد؟
پایبند به کسب روزی حالل و اجرای وظایف با توجه به آموزههای اخالقی ،اجتماعی
و دینی است؟
امانت دار است و از منابع و تجهیزات به خوبی نگهداری می کند؟
و موارد ديگري مانند آنچه که گفته شد.
 مستندسازی
پایانی 
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو گزارش ها و فعالیت های خود را مستندسازی می کند؟
نمون برگ های ارائه شده را به طور دقیق کامل می کند؟
ً
آیا به کنترل کیفیت پایبند است و آن را مستند می کند؟ ( مثال به دست آوردن
نتایج صحیح و قابل قبول در کارهای عملی)
 مدیریت منابع
پایانی 
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو کار خود را به موقع شروع می کند و در بازه زمانی تعیین شده اجرا مینماید؟
آیا به جداول زمانی مربوط به برنامههای ارشد و مأمورین نظافت کارگاه پایبند است؟
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تحویل و تحول تجهیزات را سریع و به موقع انجام می دهد؟
در صورتی که به عنوان ارشد کارگاه انتخاب شود در توزیع تجهیزات و تحویل و
تحول آن به طور دقیق نظارت و عمل می کند؟
وظایف خود را به خوبی می شناسد و به آن عمل می کند؟
و موارد ديگري مانند آنچه که گفته شد.
 مدیریت کار و کیفیت
پایانی
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو نقاط قوت و ضعف فردی خود را می شناسد و نسبت به اصالح و ارتقای
آن تالش می کند؟
مسئولیت پذیر است و به آسانی مسئولیت ها را می پذیرد؟
زمان انجام کار و رسیدن به نتیجه را می تواند تخمین بزند؟
به مسائل مدیریتی مانند مشتری مداری ،سلسله مراتب اداری ،کسب دانش و
مهارت (در صورت نیاز) برای داشتن یک نتیجه کیفی پایبند است؟
 تفکر سیستمی
پایانی
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو ،محیط هنرستان را به عنوان یک سامانه زنجیروار وابسته به هم می داند
و آن را به خوبی می شناسد؟
آیا به اجرای یک فعالیت آزمایشگاهی نگرش سیستمی دارد؟
آیا در فرايند اجرای کار در صورت رسیدن به مشکل قدرت تصمیم گیری دارد؟
آیا در بهبود و تداوم فعالیت ها در محیط کالس ،کارگاه و هنرستان تالش می کند؟
و موارد ديگري مانند آنچه که گفته شد.
 تفکر انتقادی

پایانی 
فرايندی 
تشخیصی 
ارزشیابی:
آیا هنرجو در هنگام برخورد با یک مورد اشتباه اقدام به انتقاد صحیح می کند؟
آیا برای بهبود یک فرايند نظرات خود را خیلی صریح و بی پرده دنبال می نماید؟
آیا قدرت تشخیص در انتخاب بهترین ها در میان فعالیت های انجام شده را دارد؟
سعی دارد با نگاه نقادانه دانش خود را ارتقا دهد و فرايندها را اصالح نماید؟
آیا تحمل شنیدن نظرات نقادانه دیگران را دارد؟
و موارد ديگري مانند آنچه که گفته شد.
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فصل دوم :طراحی واحدهای یادگیری

 کارآفرینی

پایانی 
فرايندی 
تشخیصی
ارزشیابی:
آیا هنرجو در فرايند اجرای کار نسبت به ایجاد یک زمینه شغلی مرتبط با کارهای
عملی و محتوای نظری خود فکر می کند و پیشنهادی ارائه می دهد؟
آیا آموخته های خود را با نیازهای بازار تطبیق می دهد و در راستای ایجاد شغل و
کارآفرینی پیشنهادهایی ارائه می دهد؟
آیا به تشکیل یک بنگاه اقتصادی کوچک فکر می کند؟
و موارد ديگري مانند آنچه که گفته شد.
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