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همت دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
اکنون که با تالش و ّ
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همکاری و همفکری جمعی از صاحب نظران،
مجرب ،نگارش محتوا و روش آموزش دروس فنی در طرحی
مؤلفان و هنرآموزان ّ
جدید و نوین تدوین شده است تا اثربخشی بیشتری داشته باشد ،بنابر آن شد که
پس از مطالعات میدانی در آموزش های فنی و حرفه ای در حوزۀ آموزش و پرورش
و خارج از آن ،بررسی و تحلیل مشاغل موجود در صنایع کشور و تغییر و تحوالت
صنعتی و فناوری های روز دنیا و همچنین با توجه به مقطع زمانی که هنرجویان در
آن قرار داشته و گسترۀ مداوم بارش اطالعات که فضای ذهنی آنها را تحت تأثیر قرار
می دهد ،محتوا باید به گونه ای نگارش یابد که قابلیت انتقال مناسبی داشته باشد تا
هنرآموزان بتوانند با به کارگیری روش های آموزشی متنوع فرایند یاددهی ـ یادگیری
را تسهیل نمایند .در این راستا موارد زیر پیشنهاد می گردد:
 1تدریس به شیوۀ تعاملی و رو در رو (هنرآموز با هنرجو و هنرجو با هنرجو) انجام
شود تا ذهن هنرجویان با مسائل و موضوعات درس درگیر شود.
 2در تدریس همواره به مشاغل مرتبط با رشته و گروه اشاره شود و نقش محتوای
دروس در ارتباط با مشاغل مربوطه توجیه شود.
 3تدریس با استفاده از فیلم ،انیمیشن و پوستر انجام شود ،زیرا کیفیت درک و
فهم هنرجو با به کارگیری این فناوری ها ارتقا می یابد.
 4پرسش های هر مبحث در کالس ،به وسیلۀ هنرجویان پاسخ داده شود و پس از
تصحیح و ارزشیابی ،نتیجه درکارپوشه هنرجو درج شود.
 5هر جلسه از هنرجویان ارزشیابی به عمل آید و نتیجه آن در کاربرگ ارزشیابی
آنان ثبت گردد ،بدیهی است که بخش بزرگی از این ارزشیابی ،حاصل نظارت شما
بر فعالیت های علمی و عملی هنرجویان خواهد بود.
 6اخالق محوری و رعایت اصول و ارزش های اخالقی مانند حضور به موقع در
کالس ،احترام هنرجویان به یکدیگر و هنرآموز ،مسئولیت پذیری ،صداقت و راستی،
پرهیز از توهین و تمسخر و سرانجام تمرکز بر کار و درس باید به طور جدی و مستمر
مد نظر بوده و جزء مالک های مهم ارزشیابی هنرجو درنظر گرفته شود.
ّ
 7یکی از اهداف کتاب راهنمای هنرآموز ،تهیه و معرفی چارچوب برای ارائۀ
بهتر دروس کتاب درسی است .کتاب راهنمای هنرآموز این امکان را در اختیار
هنرآموزان قرار می دهد تا بتوانند برنامۀ درسی را تجزیه و تحلیل کنند و با توجه
به امکانات و محدودیت هایی که با آن مواجه اند و نیز با توجه به شرایط محیطی،
ویژگی های دانش آموزان ،امکانات موجود و ...درس مورد نظر را ساماندهی و اجرا
نمایند .کتاب های راهنمای هنرآموز راهکارهای اولیه ای هستند که عالوه بر ارائۀ
دانش های بیشتر از کتاب درسی ،به هنرآموزان این امکان را می دهد تا با خالقیت
خود ،شیوه های فردی خود را انتخاب کنند و در راستای برنامۀ درسی ،آموزش را
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اجرا نمایند .راهنمای هنرآموز درواقع «  راهنمای حرفۀ هنرآموزی است» و گاهی
به پیچیدگی های موضوع درس نیز می پردازد.
وظایف کتاب های راهنمای هنرآموز عبارت اند از:
 1تبیین برنامۀ درسی (هدایت هنرآموز برای روش مناسب تدریس)؛
 2هدایت هنرآموز در فرایند آموزش ،تدریس و ارزشیابی؛
 3دانش افزایی.
کتاب راهنمای هنرآموز درس دانش فنی تخصصی در رشتۀ معماری داخلی با هدف
ارائۀ راهکارها و روش های مناسب در جهت تدریس بهتر و موفق تر برای هنرآموزان
تألیف شده و شامل مطالبی است که هنرآموز در طول یک سال تحصیلی با آن
مواجه است و در راستای آموزش به هنرجویان از آنها استفاده می کند .بنابراین
سعی شده است در کتاب پیش رو ،ابتدا برخی از واژگان کلیدی و پایه که در حوزۀ
برنامه ریزی درسی کارکردهای عام دارند ،توضیح داده شوند و سپس شیوه های
آموزش «  مباحث معماری داخلی» به صورت گام به گام تدوین شود.
کتاب پیش رو شامل بخش های زیر است:
رویکردهای آموزشی و روش های تدریس؛
اهداف آموزشی و حیطۀ آنها؛
روش جمع آوری داده های هنرجو؛
روش آموزش هر درس به صورت گام به گام؛
منابع و مآخذ.

تعاریف و اصطالحات
صالحیت حرفه ای :مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به
سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای :آموزش و تربیت در قلمرو دنیای کار به
زمینه سازی ،آمادگی ،نگهداشت و ارتقای شغلی و حرفه ای گفته می شود .آموزش
و تربیت فنی و حرفه ای ،ترکیبی جامع است که به جنبه هایی از فرایند آموزشی
و تربیتی شامل مطالعۀ فناوری ها و علوم وابسته ،کسب نگرش ها و مهارت های
عملی ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی
اجتماعی عالوه  بر آموزش عمومی ،اطالق می شود .این ترکیب اعم از آموزش فنی
و حرفه ای رسمی ،غیررسمی و سازمان نیافته است .همچنین این آموزش ها شامل
طیف وسیعی از فرصت های توسعۀ مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی
هماهنگ می گردد .یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه،
مهارت های َع ْرضی (غیر فنی) و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
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شغل :واژۀ شغل «  استخدام شدن برای ارائۀ خدمت و برای مدتی خاص» میباشد.
شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است .شغل مجموعهای از کارها و وظایف مشخص
است که در یک جایگاه خاص تعریف میشود .یک شخص ممکن است در یک حرفه
در زمانهای گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه :مجموعه ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها،
دانش و توانایی های مورد نیاز دارد .حرفه ،مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی
است .استاندارد حرفه ای ،حداقل های مورد انتظار دنیای کار در یک حرفه را نشان
می دهد .حرفه ،مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است (مانند حسابدار،
خانه دار ،جوشکار ،پرستار ،مهندس ساختمان و .)...اکثر حرفه ها در بخش های
مختلف وجود دارند در حالی که برخی از حرفه ها مانند مهندس معدن مربوط به
بخش خاصی است .یک حرفه ،مجموعه ای از مشاغل است که شباهت معقوالنه ای
از نظر کارها ،دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.
چارچوب صالحیت ملی :چارچوبی است که صالحیت ها ،مدارک و گواهینامه هایی
را در سطوح و انواع مختلف به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای از
معیارها و شاخص های توافق شده به هم ارتباط می دهد .در این چارچوب به مهارت
و تجربه در کنار دانش ،ارزش ویژه ای داده می شود و زمان و مکان یادگیری ،ارزش
کمتری دارد.
برنامة درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای :برنامۀ درسی آموزش و تربیت
فنی  و  حرفه ای مجموعه ای از استانداردهای دنیای کار ،اهداف ،محتوا ،روش ها،
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری ،تجهیزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شایستگی ها ،مواد
آموزشی و استاندارد ارزشیابی است که هنرجو ،کارآموز یا مربی را برای رسیدن
به آن اهداف در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید .دامنۀ شمول
برنامۀ درسی در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای ،دنیای کار و دنیای آموزش را
در بر می گیرد.
معموالً در نظام آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد در نظر
گرفته می شود:
 1استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارتی که توسط متولیان صنعت،
بازار کار و اتحادیه ها ،صنوف و ...تهیه می شود .در این استاندارد ،وظایف ،کارها و
صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
 2استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر
توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای
گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
 3استاندارد آموزشی (برنامۀ درسی)؛ براساس استانداردهای شایستگی حرفه و
ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد .در این
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استاندارد ،اهداف و محتوای دروس ،راهبردهای یاددهی ـ یادگیری ،تجهیزات
آموزشی و ...در اولویت قرار دارند.
آموزش مبتنی بر شایستگی :رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر
شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد .شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در
نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی ،طراحی و تدوین برنامۀ درسی و ارزشیابی براساس
آنها انجام می شود .شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی (در یک حرفه یا
مجموعه ای از حرفه ها) ،غیرفنی و عمومی دسته بندی شوند .رسیدن فراگیران به
حداقلی از همة شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این
رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
استاندارد شایستگی حرفه :استاندارد شایستگی حرفه تعیین کنندۀ فعالیت ها،
کارها ،ابزارها و شاخص هایی برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
گروه تحصیلی  ـ  حرفهای (چند رشتة تحصیلی  ـ  حرفهای) :چند رشتۀ
تحصیلی  ـ  حرفهای که در کنار هم قرار میگیرند تا فراگیر را برای انتخاب مبتنی بر
عالیق ،تصحیح در موقعیت براساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی با توجه به
استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفهای بهصورت منطقی یاری رسانند،
گروه تحصیلی ـ حرفهای گفته میشود .چند رشتهایها ممکن است با توجه به
شرایط و امکانات منطقهای همخانواده ،غیرهمخانواده ،شایستگیهای بزرگ مبتنی
بر گروههای فرعی حرفه و شایستگیهای طولی برای کسب کار باشد .گروهبندی
تحصیلی  ـ  حرفهای باعث شکلدهی هویّت حرفهای و تکوین آن در طول زندگی
خواهد شد.
اهدافتوانمندسازی  «:اهدافتوانمندسازی»اهدافیهستندکهبراساسشایستگیها،
استاندارد عملکرد و اقتضائات یاددهی  ـ  یادگیری جهت کسب شایستگیها توسط
دانشآموزان تدوین میگردند .اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت
شامل پنج عنصر :تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصۀ ارتباط متربی با
خود ،خدا ،خلق و خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف ،تبیین و تدوین
میشوند .با توجه به اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی فرایند تکوین
و تعالی هویّت حرفهای متربیان است و هویّت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا،
خود ،خلق و خلقت میباشد ،بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصهها قابل
تبیین خواهد بود .این عرصهها بهگونهای جامع ،یکپارچه و منطقی کلیۀ ساحتهای
تربیتی 1را در برمیگیرد.
فعالیت های یادگیری ساخت یافته :فعالیت های یادگیری ساخت یافته ،براساس
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در شاخۀ فنی و حرفه ای
1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارت اند از :اعتقادی ،عبادی
و اخالقی ،اجتماعی و سیاسی ،زیستی و بدنی ،زیباشناختی و هنری ،اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
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طراحی می گردد .در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخۀ فنی و
حرفه ای براساس برنامۀ درسی ملی ایران و حوزۀ یادگیری کار و فناوری ،دیدگاه
فناورانه حاکم خواهد بود .انتخاب فعالیت های یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش
به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها براساس اصولی
از قبیل تقویت انگیزۀ دانش آموزان ،درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی
دنیای کار و فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
بسته تربیت و یادگیری :بستۀ تربیت و یادگیری ،به مجموعه ای هماهنگ از منابع،
مواد و رسانه های آموزشی اطالق می شود که در یک بستۀ واقعی یا به صورت اجزایی
هماهنگ با نشان و برند مؤسسۀ تولید کننده ،تهیه و برای یک یا چند پایۀ تحصیلی
مورد استفاده قرار می گیرد .در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و ،ICT
بستۀ آموزشی با نرم افزارهای آموزشی ،لوح فشرده و سایتهای اینترنتی تکمیل
می شود .طراحی و تهیة بستۀ یادگیری براساس ماکت بستۀ تربیت و یادگیری انجام
میپذیرد.
بستۀ تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا
حاوی تعدادی کتاب و کتابچه ،برگه های کار ،لوح فشرده ،فیلم آموزشی و حتی
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد .در کنار بستۀ سخت افزاری ،استفاده از
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی کمک کند.
می توان بستۀ تربیت و یادگیری را به دو گروه کلی شامل منابع اصلی و منابع
تکمیلی تقسیم نمود .منابع اصلی شامل کتاب راهنمای هنرآموز ،کتاب درسی و
کتاب کار می شوند.
لذا بستۀ تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد:
 1کتاب درسی
 2راهنمای هنرآموز
 3کتاب همراه هنرجو
 4کتاب کار
 5نرم افزار دانش آموز
 6فیلم هنرجو
 7شبیه سازها
 8فیلم هنرآموز
 9پوستر
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هدف کلی کتاب
هدف کلی کتاب ارائۀ راهکارهایی برای اجرای تدریس اثرگذار و انتقال مفاهیم
درس مربوطه از طریق بحث و گفت وگو و انجام فعالیت های تحقیقی است.
محتوای کتاب درسی شامل پنج پودمان است که به طور خالصه در زیر به آنها
اشاره می شود.
پودمان اول :هدف این پودمان ،بررسی سبک های معماری داخلی جهان است.
در واحد یادگیری اول این پودمان بررسی و تجزیه و تحلیل سبک های معماری
داخلی چین ،ژاپن ،هند ،یونان ،رم ،مصر و اروپا بیان شده است و برای هر بخش
نمونه های شاخص معرفی شده اند .با توجه به اهمیت شناخت سبک ها در معماری
ایران دومین واحد یادگیری این پودمان به سبک شناسی معماری و معماری
داخلی ایران اختصاص داده شده است.
پودمان دوم :در این پودمان مهم ترین ویژگی های فضاها در معماری ایران و
شاخص ترین تزیینات در معماری داخلی این فضاها مورد بررسی قرار گرفته است.
در واحد یادگیری اول ،ضمن تشریح موقعیت قرارگیری ایران در پهنه جغرافیایی
جهان ،ارتباط شیوة زندگی مردم و تعامالت آنها با ویژگی های معماری و معماری
داخلی ایران بیان شده است .در ادامه و در واحد یادگیری دوم این پودمان ،به
تزیینات آجرکاری ،گچ بری ،کاشی کاری ،سنگ کاری ،چوبی و آینه کاری پرداخته
شده و نمونه هایی از نقاط مختلف ایران به صورت تصویر ارائه شده است.
پودمان سوم :پودمان سوم به بحث تأسیسات الکتریکی در معماری داخلی
پرداخته است .در ابتدا مفاهیم پایه در خصوص الکتریسیته ،مدارات روشنایی و
خبر ،انواع نقشه های مدارهای الکتریکی ،انواع سیم کشی در ساختمان و وسایل
و مدارهای الکتریکی تشریح شده است و در ادامه و در واحد یادگیری دوم این
پودمان عالئم ترسیمی در نقشه های الکتریکی ،مهم ترین نکات در خصوص ترسیم
نقشه های الکتریسته و نقشه خوانی آن مطرح شده است.
پودمان چهارم :این پودمان شامل دو واحد یادگیری است که در واحد یادگیری
اول سیستم آب رسانی و دفع فاضالب در ساختمان های مسکونی متعارف تحلیل
شده است و در ادامه به منظور نقشه خوانی نقشه های تأسیسات مکانیکی آب و
فاضالب ،عالئم و اصول نقشه کشی آن توضیح داده شده است .تحلیل سیستم های
گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع که از مباحث با اهمیت تأسیسات مکانیکی
ساختمان است در واحد یادگیری دوم تشریح شده و روش نقشه خوانی نقشه های
تأسیساتی مربوط به آنها بیان شده است.
پودمان پنجم :عنوان این پودمان کسب اطالعات فنی بوده که در آن سه شیوه
از روش های اجرای تزیینات داخلی ساختمان به زبان انگلیسی بیان شده است و
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هدف آن فراگیری واژه های کلیدی حوزه اجرایی تزیینات داخلی توسط هنرجویان
است تا بتوانند از منابع استاندارد انگلیسی در حوزة شغلی خود استفاده کنند.

نکات پیشنهادی
 1قبل از تدریس هر واحد یادگیری ،در زمینۀ ضرورت و اهمیت مفاهیم ،با
هنرجویان بحث و گفت وگو کنید.
 2محتواى واحدهای یادگیری را با توجه به فعالیت های ارائه شده با هنرجویان
مطرح کنید ،سپس جمع بندى کلى را با کمک آنها ارائه دهید.
 3با توجه به اینکه بعضى از قسمت هاى هر بخش کتاب براى کسب اطالعات
بیشتر در نظر گرفته شده است و ارزشیابى از آن صورت نمى گیرد ،هنرجویان را
تشویق نمایید که آنها را مطالعه کنند.
 4هنرجویان را ترغیب نمایید تا در بحث های گروهی و فعالیت های تحقیقی
تالش کنند و نتایج کار را در کالس ،مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
 5از آنجا که این درس فعالیتها و تمرینهاى تحقیقی را پیشنهاد مى کند ،هنرجویان
را تشویق کنید که در فعالیتهاى گروهى شرکت کنند و کارایى فعالیتهایشان را با
سایر گروههای کالسی ،ارزیابى کنند .در ضمن ،نمونهاى از کلیۀ فعالیتهاى خود را
براى ارزیابى و استفادۀ نهایى در پوشهاى جمعآورى نمایند.
 6ارزشیابى واحدهای یادگیری به دو صورت مستمر و پایانى صورت مى گیرد.
ارزشیابى عملى با توجه به شاخص هایى چون مشارکت در فعالیت های گروهى،
مهارت در اجراى کار ،عالقه مندى ،خالقیت ،رعایت نظم و انضباط ،تهیه گزارش
کار براساس تمرینات و پیشنهادهاى هربخش در طول سال براساس فعالیت هاى
انجام شده و ارزشیابى نظرى کلیۀ مباحث واحدهای یادگیری به صورت مستمر و
پایانی انجام مى گیرد.
 7با توجه به تازگى مطالب این واحدهای یادگیری ،از شما درخواست مى شود
نظرها و پیشنهادهاى خود را با ما در میان بگذارید و زمینه را براى تهیه مطالبی
مفیدتر و پربارتر فراهم سازید.
 8هر درس را با نام خدا و با یک پیام مرتبط با موضوع آغاز نمایید.
 9با توجه به واحد یادگیری ،وسایل و ابزار الزم آموزشی را از قبل آماده کنید و
فضای آموزشی را مشخص کنید.
 10برای اجرای هر هدف ،طرح درس تهیه کنید.
 11هر قسمت از محتوای درس را با طرح یک فعالیت تأمل برانگیز مانند طرح
سؤال ،نمایش فیلم و نمایش تصویر شروع کنید.
 12برای ادامۀ تدریس از جمع بندی نظرات هنرجویان استفاده کنید.
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فصل ا ّول :کلیات

 13در آموزش مفاهیم از روش های فعال تدریس استفاده کنید.
 14بعد از طرح محتوای درس ،بر انجام فعالیت های مطرح شده نظارت کنید.
 15به منابع ذکر شده در تدریس مراجعه نمایید و از آنها بهره گیرید.
 16هنرجویان را به استفاده از منابع ذکر شده هدایت نمایید.

اهمیت و ضرورت رشتة تحصیلی معماری داخلی
یکی از اصلی ترین نیازهای بشر ،تهیه مسکن و سرپناه بوده که در مراحل مختلف
تاریخی و رشد اجتماعی به ترتیب به نیازهای امنیتی ،کارایی و زیبایی پاسخ داده
است.
مسکن انسان های نخستین او را از بالیای طبیعی ،جانوران درنده و شرایط نامساعد
جوی در امان نگه می داشته است.
متناسب بودن کاربرد مسکن از نظر اندازه و شکل و فرم ،این فضا را با انتظارات بشر
هماهنگ ساخته است .توجه به جمال و درک زیباییها و مشغولیتهای ذهنی بشر
همزمان با رفع اولین نیاز او شکل گرفت؛ بهطوری که بر روی دیوارۀ داخلی اولین
پناهگاههای طبیعی انسان نقاشیهایی از آمال ،ذهنیات و تجربیات او جلوهگر شده
است .تهیه و ساخت فضاهای مورد نیاز در ابتدا توسط شخص استفادهکننده از فضا
انجام میگرفت اما به تدریج با رشد تکنولوژی و کسب تجربه افراد در این زمینة
خاص ،نیاز به انتقال تجربه و آموزش به دیگران و نسلهای بعدی ضرورت پیدا کرد.
امروزه نیز طراحی و ساخت مسکن و فضاهای مناسب مورد نیاز توسط افرادی باتجربه
و دانش آموخته در این حوزه صورت میگیرد .ساماندهی و مدیریت فضاهای داخلی
این ساخت و سازها با توجه به معماری پایدار ـ (اقتصاد و ارکان اصلی آن ،اجتماعی
و زیستمحیطی) ـ تربیت افرادی متخصص با اطالعات کافی و به روز و متناسب
با ارزشهای دینی و فرهنگی کشور را ضروری میسازد .این افراد عالوهبر ارتقای
کیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و حفظ و نگهداری
محیط زیست مؤثر خواهند بود.
با توجه به عدم ارائۀ آموزش رسمی در شاخۀ فنی و حرفه ای ،رشتۀ معماری داخلی
و به تبع آن نبود کارگر ماهر و کاردان های حوزۀ معماری داخلی ،تربیت هنرجویان
مستعد را در این رشته ضروری می نماید.
پژوهش و برنامهریزیهای انجام شده در این زمینه آمار شاغلین حوزۀ معماری
داخلی مرکز آمار ایران ،رشد صعودی اشتغال را در این زمینه پیشبینی میکند.
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هدایت تحصیلی ـ حرفه ای
هدایت تحصیلی ـ حرفه ای شامل موارد زیر است:
 1هدایت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای که بخشی از آن
در برنامۀ درسی رشته وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعۀ حرفه ای از
طریق بازدید و کارآموزی محقق می شود.
 2مشاوره حرفه ای که در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با کمک آزمون های
استاندارد انجام خواهد شد.
 3هدایت آموزشی که توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت
فراگیران در مسیرهای تحصیلی افقی و عمودی در مقطع متوسطه صورت میگیرد.
پایه دوازدهم

رشته معماری داخلی

پایه یازدهم
پایه دهم

دورۀ دوم متوسطه
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دانش فنی تخصصی

تزیینات گچی و مبلمان
پارچهای و پلیمری

تزیینات چوبی و
پارچه ای

دانش فنی پایه

معماری داخلی فضاهای
تجاری

معماری داخلی
فضاهای مسکونی

تزیینات سلولزی ،رنگ،
موکت و فضاهای داخلی

تزیینات سنگی،
سرامیکی و پلیمری در
فضاهای داخلی

