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سخنی با هنرآموزان گرامی

درس اسکلت سازی ساختمان با اهداف کلي و به ترتیب ذیل به رشته تحریر درآمده است:

تقویت نظم و انضباط کاری و اخالقی

تقویت روحیه کاری تیمی و گروهی

افزایش مهارت های فردی

افزایش توان و کسب مهارت گزارش نویسی و مستندسازی

دستیابی به نیرو های کارآمدی و تکنسین های فنی در اجرای ساختمان های بتنی

دستیابي به اهداف کلي کتاب و در نهایت نیرو های کارآمد در اجراي ساختمان های بتني، میسر 
رعایت  و  کاري  انضباط  و  نظم  تقویت  یعني  اّول  اولویت  رعایت  بر  تأکید  با  مگر  بود  نخواهد 
اصول و ضوابط فني و ایمني در محیط کارگاه موکداً توصیه می گردد که به منظور دستیابي به 
اهداف فوق الذکر، الزم است، همکاران محترم در ابتدای سال تحصیلی براساس جدول پیشنهادی 
را  آنها  کارگاه،  فضای  با  هنرجویان  آشنایی  این درس، ضمن  برنامه ساالنه  اجرای  بودجه بندی 
با رعایت نظم و انضباط و مقررات کاری شامل تهیه لباس کار مناسب، کفش، کاله،  در رابطه 
دستکش، متر کمری و دفتر گزارش کار توجیه نمایند و همچنین با توجه به اهمیت کار گروهی 
و رعایت نکات ایمنی در کارگاه الزم است که هنرجویان نسبت به این مسئله که مقدم بر آموزش 
کارگاهی است، مطلع شوند. در این خصوص به برخی محدودیت ها و خطوط قرمز اصول انضباط 

کارگاهی اشاره می شود.

1  جلوگیری از ورود هنرجویان به کارگاه، بدون کفش، کاله ایمني و لباس کار مناسب. 
صورت  در  و  هنرجویان  توسط  کارگاه  محوطه  در  انضباطي  بي  و  شوخی  هرگونه  از  2  پرهیز 

کارگاه. از  اخراج  مشاهده 
3  لزوم رعایت تعامل و همکاری با اعضای گروه در جهت انجام وظایف محوله.



مقدمه

کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته آموزشی تلقی 
می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و ... کامل می کند. کتاب راهنمای هنرآموز 
جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و تدوین شده 
است. این کتاب براساس کتاب درسی »اسکلت سازی ساختمان« پایه یازدهم رشته تحصیلیـ  حرفه ای 
»ساختمان« تنظیم شده و دارای پودمان های 1ـ برش و خم میلگرد 2ـ اجرای فونداسیون 3ـ اجرای 

ستون 4ـ اجرای تیر بتنی و 5ـ اجرای پله بتنی است.
هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

فعالیت های  پاسخ  و  راهنما  درس،  طرح  نمونه  قبیل  از  مواردی  هنرآموز  راهنمای  کتاب  در     1
یادگیری و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی، 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، منابع یادگیری ، نکات مهم هنرآموزان در 
اجرا، فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های حرفه ای و 

تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
2   ارزشیابی در درس اسکلت سازی ساختمان براساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این 
از هنرجو صورت می گیرد.  ارزشیابی مستقل  پودمان  برای هر  و  است  پودمان  درس شامل 5 
همچنین یک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک نمره مستمر 

و یک نمره شایستگی است.
3   ارزشیابی از پودمان های این درس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
و  پژوهش  سازمان  کاردانش  و  فنی وحرفه ای  درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  توسط  شده  تهیه 

می گیرد. صورت  آموزشی  برنامه ریزی 
4   زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره 12 را 
کسب نماید. در این صورت میانگین نمره های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامۀ 

تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.
5   ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است 
خردادماه  پایان  تا  دلیل  هر  به  هنرجو  چنانچه  و  می شود  انجام  هنرستان،  هر  برنامه ریزی  با 
پایان سال تحصیلی برای  تا  شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند 

نماید. بر شایستگی شرکت  مبتنی  ارزشیابی  در  ارزشیابی مجدد 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش


