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ویژه دختران

سخنی با هنرآموزان گرامی
به  مربوط  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  عملیاتی  هدف  اولین  موضوع 
نظام  چارچوب  در  اقتصادی  مفاهیم  درک  با  که  است  یافتگانی  تربیت  پرورش 
معیار اسالمی از طریق کار، تالش، روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و 
انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت 
و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی 
و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی 
ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این 

آموزش ها پرداخته است.
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، 
پایه ای خانواده،  اعتبار نقش  اعتبار نقش مرجعیت معلم،  یادگیرنده،  اعتبار نقش 
جامعیت، توجه به تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت و 
تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها، انعطاف پذیری، آموزش 
بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، 

شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد.
تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
مناسب  الگوی  تا  شد  موجب  بین المللی،  توصیه های  همچنین  و  استانداردها  در 
آن  براساس  درسی  برنامه های  و  طراحی  باشد  مطرح شده  شرایط  پاسخگوی  که 
برنامه ریزی و تدوین شوند. تعیین سطح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به 
تحلیل حرفه و توجه به ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای 
ویژگی های  از  برنامه ها  تدوین  در  غیرفنی  و  مشترک  شایستگی های  تلفیق  ملی، 
الگوی مذکور و برنامه های درسی است. براساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی 
آموزش  دنیای  و  کار  دنیای  بخش  دو  در  مهارتی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده 
مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هرمرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی 
و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد 

اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می باشد.
آموزشی  اجزای بسته  تدوین  بر  برنامه درسی ملی  و  بنیادین  توصیه سند تحول 
جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی یادگیری،کارشناسان و مؤلفان را بر آن 
داشت تا محتواهای آموزشی موردنظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید بر 
برنامه درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای 
شاخص بسته آموزشی و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه 
شده با توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای 
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اجرای مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست مربوط به 
تبیین  کلیات  که  است  درسی  برنامه  کالن  رویکردهای  و  جهت گیری ها  تبیین 
منطبق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت های 
شامل  را  آموزشی  منابع  و  مواد  جدول  دوره،  در  آن  توسعه  چگونگی  و  اساسی 

می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
و  سازماندهی  اساسی،  پرسش های  طرح  کلیدی،  ایده های  یادگیری،  پیامدهای 
مرحله بعدی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای 

مختلف و در آخر تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنمای  کتاب  مختلف  قسمت های  در  همچنین 
یادگیری  بهداشت،  و  ایمنی  منابع،  مدیریت  آموزش  به  غیرفنی  شایستگی های 
مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است. مسلماً اجرای مطلوب برنامه های 
درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهره مندی از صالحیت ها 

و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه
تعاریف و اصطالحات

آموزش های  جهت گیری  اصطالح،  این  از  منظور  مّلی:  درسی  برنامه  رویكرد 
مدرسه ای براساس فلسفه تربیتی نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم 
توحیدی  فطرت گرای  رویکرد  رویکرد،  این  است.  ملّی  درسی  برنامه  از  نهادها  و 
نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفای گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان 

خلیفه اهلل است. 
دنیای کار: شامل کارمزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. 
دنیای کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی 

است.
محیط کار: موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها 

از خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادی: محلی که در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی 

طبقه بندی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
به  با توجه  از شایستگی های حرفه ای است که  صالحیت حرفه ای: مجموعه ای 
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سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای )TVET(: آموزش و تربیت در قلمرو دنیای کار 
جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای شغلی و حرفه ای را گویند. آموزش و 
تربیت فنی و حرفه ای واژه ای جامع است که به جنبه های از فرایند آموزشی و تربیت، 
دربرگیرنده، مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، 
فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، 
عالوه بر آموزش عمومی، ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای 
طیف  شامل  آموزش ها  این  همچنین  است.  نایافته  سازمان  و  رسمی  غیر  رسمی، 
وسیعی از فرصت های توسعه مهارتهایی است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ 
می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های 
عرضی )غیر فنی( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و 

تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
شغل )Job(: واژه شغل » استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« 
می باشد. شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه ازکارها و وظایف 
مشخص است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است که 

در یک حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد. 
شباهت  که  است  کار  دنیای  مشاغل  از  مجموعه ای   :)Occupation( حرفه 
معقوالنه ای ازنظرکارها، دانش و توانائی 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(. اثر حرفه ها 
در بخش های مختلف وجود دارد درحالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( 
مربوط به بخش خاصی است. یک حرفه مجموعه ای از مشاغل است که شباهت 

معقوالنه ای از نظر کارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد. 
وظیفه )Duty (: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که 
در یک جایگاه شغلی یا حرفه برای شخص درنظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای 
مثال از وظایف اصلی که تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، 
تعمیر سیستم انتقال قدرت و... اشاره کرد. از تکنسین مکاترون که انتظار می رود 

نگهداری و تعمیرات سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد. 
تكلیف کاری) Task (:تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها 
می باشد و شامل مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری 
تقسیم می شود. به طور مثال یکی از تکالیف کاری وظیفه »تعمیر سیستم مولد 

قدرت «، تنظیم سیستم جرقه می باشد. 
شایستگی 1: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام 
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یک تکلیف کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه 
عمومی  و  غیرفنی  فنی،  شایستگی های  دستة  سه  به  فنی و حرفه ای  آموزش های 

تقسیم بندی می شوند.
سطح شایستگی انجام کار: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح 
صالحیت حرفه ای انجام می شود، انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در 
محیط کار مورد انتظار باشد. سطح کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط 
کار را سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار 
اساسی ارزشیابی می باشد. در بین کشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی 

گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
و  مدارک  صالحیت ها،  که  است  چارچوبی   :)NQF( ملی  صالحیت  چارچوب 
گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را به صورتی منسجم و همگون براساس 
این  ارتباط می دهد. در  به هم  توافق شده  از معیار ها و شاخص های  مجموعه ای 
ارزش ویژه ای داده می شود. زمان و  به مهارت و تجربه در کنار دانش  چارچوب 

مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است از 
سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های حرفه ای ملی که تکالیف کاری 
باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی گوناگونی در بین کشورها 
وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در نظر گرفته شده است که 
به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار می باشد. صالحیت حرفه ای 

در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: برنامه درسی آموزش و تربیت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  کار،  دنیای  ازاستانداردهای  مجموعه ای  فنی و حرفه ای 
راهبردهای یاددهی یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگی ها، مواد 
را  متربی  یا  کارآموز  )هنرجو(،  دانش آموز  که  است  ارزشیابی  استاندارد  آموزشی، 
برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید. 
دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای کار و دنیای 

آموزش را دربر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
متولیان  توسط  که  مهارت،  یا  شایستگی  حرفه ای؛  شایستگی  استاندارد   1
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.
عوامل  دیگر  و  استاندارد شایستگی حرفه ای  براساس  ارزشیابی؛  استاندارد   ٢
به  منجر  و  می شود  تهیه  گوناگون  حوزه های  از  مشترکی  گروه های  توسط  مؤثر 
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اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
٣ استاندارد آموزشی )برنامه درسی(؛ براساس استاندارد های شایستگی حرفه 
و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، تجهیزات آموزشی 

و... در اولویت قرار دارد.
آموزش مبتنی بر شایستگی: رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز 
بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر 
می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس 
آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی )درکی حرفه یا 
فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و  غیرفنی  حرفه ها(،  از  مجموعه ای 
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 کننده فعالیت ها، 

کارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
هویت حرفه ای: برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، 

هویت حرفه ای قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.
گروه تحصیلی حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی حرفه ای(: چند رشته تحصیلی 
حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را برای انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح 
در موقعیت براساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی 
و هدایت تحصیلی حرفه ای به صورت منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن 
است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های 
بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. 
گروه بندی تحصیلی حرفه ای باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول 

زندگی خواهد شد.
رشته تحصیلی حرفه ای: مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است 

که آموزش و تربیت براساس آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
اهداف توانمندسازی: اهداف توانمندسازی اهدافی است که براساس شایستگی ها، 
استاندارد عملکرد و اقتضائات یاددهی یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط 
دانش آموزان تدوین می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با 
خود، خدا، خلق و خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین 
می شوند. با توجه به اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین 
و تعالی هویت حرفه ای متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با 
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خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها 
قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلی که 

ساحت های تربیتی 1 را دربرمی گیرد.
یادگیری یكپارچه و کل نگر: یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد 
مختلف. در برنامه درسی ملی به ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های 

چهارگانه گفته می شود.
یادگیری: فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده، یادگیری ممکن 
است از طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق 
شهودی  شیوه  به  یا  کلی(  )توضیحات  نظری  شیوه  به  نمادها(،  و  اعداد  اشکال، 

)ذهنی یا روحانی( صورت گیرد.
فعالیت های یادگیری ساخت یافته: فعالیت های یادگیری ساخت یافته براساس 
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی 
می گردد. در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای 
ایران و حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه  براساس برنامه درسی ملی 
حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهی یادگیری در فرایند آموزش به کمک 
قبیل  از  اصولی  براساس  تحقق شایستگی ها  به منظور  یادگیری  رسانه های  و  مواد 
تقویت انگیزه دانش آموزان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای 

کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
یادگیری  فعالیت های  و  توانمندساز  اهداف  بر  مبتنی  آموزشی  محتوای  محتوا: 
با  ساخت یافته می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار 
آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات 
یادگیری است که زمینة شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم 
انتظار از  و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد 
دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب 
دانش آموزان،  روان شناختی  عالیق،ویژگی های  آینده،  و  حال  نیاز های  با  محتوا 

انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوی است.
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.
بسته تربیت و یادگیری: بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ ازمنابع، 
مواد و رسانه های آموزشی اطالق می شود که دریک بستة واقعی یا به صورت اجزایی 
هماهنگ با نشان و برند مؤسسه تولیدکننده تهیه و برای یک یا چند پایه تحصیلی 
 ، ICT مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین و
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بسته آموزشی با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل 
یادگیری  و  تربیت  بسته  ماکت  براساس  یادگیری  بسته  تهیه  و  می شود. طراحی 

انجام می پذیرد.
بسته 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 بسته سخت افزاری، استفاده 
از امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستة آموزشی کمک 

کند.
منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه کلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل کتاب راهنمای معلم، کتاب درسی، کتاب 

کار دانش آموز وکتاب ارزشیابی می شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد:

1 کتاب درسی
٢ راهنمای معلم

٣ کتاب همراه هنرجو
٤ کتاب کار

٥ نرم افزار دانش آموز
٦ فیلم هنرجو
٧ شبیه سازها
٨ فیلم معلم

٩ پوستر
…… 10

توسعه رشته و توصیه های اجرایی برای مدیران
رشته طراحی و دوخت

برای توسعه رشته طراحی و دوخت که قابلیت اجرا در نقاط مختلف کشور را دارد. 
نکات مهمی را باید مدنظر گرفت که عبارت اند از:

 تعداد نیروی متخصص )با تحصیالت دانشگاهی( که مرتبط با رشته طراحی و 
دوخت در منطقه وجود داشته باشند.

 بتوان از امکانات بخش صنعت )تجهیزات، ابزار و وسایل در بازدید و کارآموزی( 
وجود  منطقه  در  موردنظر  رشتة  کار  بازار  کرد.  استفاده  بیشتر  بهره برداری  برای 

داشته باشد.
 به دلیل همخوانی و ماهیت هنری رشتة طراحی و دوخت الزم است این رشته در 
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هنرستان هایی که چند رشتة گروه هنر دارند دایر و راه اندازی شود. این هم جواری 
باعث صرفه جویی در تجهیزات، فضای کارگاهی و نیروی انسانی خواهد شد.

توصیه های اجرایی 
 رعایت تناسب مدل لباس با موقعیت اجتماعی، فرهنگی درنظر گرفته شود.

 تمام مراحل کار طراحی اندام، لباس، ترسیم الگو و دوخت با نظارت هنرآموز 
کالس انجام شود.

 کلیة مراحل طراحی حتماً توسط هنرجویان با نظارت هنرآموز ترسیم شده و 
جدا از کپی کردن از روی تصاویر خودداری کنید.

اندام، لباس و  از ژورنال های خطی در این درس، در جهت شناسایی   استفاده 
فیگورها کمک بسزایی می تواند داشته باشد.

 )سعی کنید از کپی کردن تصاویر پرهیز کنید.(
 به علت جلوگیری از اتالف وقت هنرجویان در هنگام طراحی ازروی اندام و لباس 
ایستادن هنرجویان و  از  از ساعات مفید کالس درس  و استفاده همه هنرجویان 
طراحی از روی اندام اشخاص خودداری کنید و به جای آن از مانکن های ویترینی 
متحرک )تنوع زیاد دارند( که قسمت های مختلف اندام آنان متحرک بوده و پوشش 

مناسب روی آن پوشیده شده استفاده کنید.
 با توجه به اینکه مقایسه کار هنرجویان توسط خود آنها می تواند کمک مؤثری 
در ارتقای سطح کارهای ارائه شده و از طرف دیگر امکان قضاوت را فراهم می کند، 
لذا توصیه می شود هنرجویان عزیز در طی سال از کارهای خویش آلبوم تهیه کرده 
و در تناوب های زمانی این آلبوم ها را در سالن نمایشگاه مدرسه در معرض دید 

همگان و اولیای قرار دهند.
 کاربرد صحیح انواع مدادهای سیاه در ایجاد سایه روشن، ورزش دست به دست 
آوردن مهارت )هماهنگی چشم و دست( در اختیار درآوردن نیروی خط به وسیله 
کم و زیاد کردن فشار قلم )آهنگ خط( ساخت و ساز و زیباسازی طرح … کمک 

به سزایی در شناخت ارزش خطوط تناسب و کالبد مدل دارد.
اندام  تناسب  و سنجش  بصری  دید  تقویت  برای  مهم  بسیار  تمرینات  از  یکی   

نسبت به فضا و کادری که در آن قرار می گیرد.
 تمرین کردن هنرجویان با دست آزاد، تقویت و تخمین اندازه ها است. که فقط 
در اثر تمرین و ممارست و مهارت حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده از هر وسیله 
دیگر که به عنوان ابزار این نقش را ایفا کند و مانع از تمرین آزاد در فضای نامحدود 
شود مجاز نخواهد بود. از این گونه وسایل می توان خط کش معمولی، خط کش های 
اندازه گیری خاص و یا وسایل مدرن الکترونیکی و امثال آن را ذکر کرد. به هرصورت 
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فراموش نکنید مهارت در شروع برای حوزه آموزش های فنی و حرفه ای از تمرینات 
ورزیدگی  مراحل  در  تمرین  و  تبحر  واسطه  به  و  می شود  آغاز  دست  با  و  فردی 

می توان از ابزار هم استفاده کند.
 با توجه به اینکه ترسیم الگو و دوخت در اندازه اصلی مهارت های تخمین زدن، 
کمک در شناخت سایزبندی پوشاک، دقت در برش و تناسبات را باعث می شود، لذا 
باید در دوخت های تمرینی )باترون ها( و اصلی از اندازه های کوچک تر )14   سانتی متر( 

پرهیز کرده تا هنرجویان از مهارت های اصلی و مرتبط محروم نشوند.
 استفاده از لباس مناسب و رعایت نکات ایمنی در کارگاه های دوخت الزامی است.

 جهت شناخت برش ها و مدلسازی لباس ها از ژورنال های مناسب لباس که با 
ارزش ها و فرهنگ جامعه مغایرت نداشته باشد. استفاده شود.

 هنرجویان الگوها را در طی سال کارهای خویش را در یک مجموعه نگهداری 
کنند. )همراه با طرح مدادی لباس(

)موالژ(  خیاطی  مانکن  روی  پارچه،  برش  از  قبل  شده  ترسیم  الگوی  قطعات   
گذاشته شود. تا هنرجویان مکان های صحیح قرارگیری قطعات لباس روی اندام را 

مشاهده کنند.
و  ترسیم  شخصی  اندازه های  با  باید  انتخاب  مدل  الگوی  ترسیم  مراحل  تمام   

مدلسازی شود.
با   مراحل برش پارچه و دوخت لباس در مدت زمان مشخص شده در کالس 

نظارت هنرآموز و در صورت کمبود زمان بقیه در منزل انجام شود.
 تحویل کار دوخت توسط هنرجویان باید در یک زمان مشخص شده انجام شود.

 باید از کارخانجات و تولیدی های پوشاک بازدید و انواع ماشین دوخت و کاربرد 
آنان در قسمت های مختلف تولید لباس به هنرجویان معرفی شوند.

 در پایان هر بازدید هنرجویان گزارشی از مراحل تولید و چیدمان ماشین آالت 
و  سخنرانی  جلسه  به صورت  هنرجویان  توسط  گزارش  )چند  کنند.  ارایه  دوخت 

نمایش ارایه شود.(
خیاطی  مانکن  روی  یا  اعالنات کالس  تابلو  روی  باید  شده  دوخته  نمونه های   

نصب شود.
رنگ،  انتخاب طرح،  از مرحله  توسط هنرجویان  انتخاب شده  لباس های   مدل 

نقوش و غیره با ویژگی های اندامی افراد هماهنگی داشته باشد.
)اقلیم(  به شرایط مناطق  با توجه  آنها  از کاربرد و استحکام  پارچه ها   شناخت 

فصول و فرهنگ جامعه کمک بسزایی در یادگیری و ثبات آن دارد.
کنید.  استفاده  میکروسکوپ  از  الیاف  فیزیکی  ساختمان  شناسایی  جهت   

)هنرجویان عزیز مشاهده خود را به صورت گزارشی تهیه کنید.(
 هنرجویان پس از شناسایی الیاف، کاتالوگی از الیاف تهیه کنید.
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 ارایه پارچه های گوناگون توسط هنرجویان، ویژه سنین مختلف و عملکرد مشاغل 
)شامل: لباس های کودکان، میان ساالن، لباس های با توجه به جنس و رنگ آنان ...( 
در یک آلبوم می تواند به شناخت هنرجویان در مباحث انتخاب مدل، برش پارچه 

کمک کنند.

شاخص های پیشنهادی طرح درس رشته طراحی و دوخت
الگوی طرح درس روزانه

طرح درس روزانه، شامل پیش بینی و تنظیم مجموعه فعالیت هایی است که معلم 
از پیش جهت رسیدن به یک یا چند هدف آموزشی ویژه در یک جلسه تدریس 
تدارک می بیند. طرح درس روزانه، موجب می شود که معلم فعالیت های ضروری 
و  مشخص  زمان های  و  مراحل  در  دیگری  از  بعد  یکی  و  ترتیب  به  را  آموزشی 
دایمی  ارزیابی  و  سازماندهی  عمل  این  واقع  در  ببرد.  پیش  منطقی  شیوه ای  به 

فعالیت های آموزشی به منظور بهبود کیفیت آموزشی است.
یک طرح درس باید شامل عناصر زیر باشد:

1 تعیین موضوع درس )موضوع عنوانی که باید مطرح گردد(.
٢ مشخص کردن هدف ویژه تدریس )هدفی که باید به آن رسید(.

٣ تجزیه موضوع کلی درس به مطالب جزیی تر )تعیین رئوس مطالب، اختصاص 
زمان الزم ...(.

)هدف های  تدریس  اجرایی  هدف های  یا  رفتاری  هدف های  تنظیم  و  تهیه   ٤
رفتاری هر جلسه تدریس، با توجه به شرایط و ضوابط و امکانات متناسب مختلف 

حیطه های یادگیری نوشته شود(.
٥ تهیه و تنظیم سؤاالت الزم برای اجرای ارزشیابی )عبارت اند از:

الف( پیش آزمون: دانسته های مربوط به همان درسی است که درنظر داریم تدریس 
کنیم.

ب( ارزشیابی از نتیجه آموزش(
٦ بررسی رفتار ورودی و پیش دانسته های دانش آموزان

٧ آزمون رفتاری ورودی برای آگاهی از آموخته های قبلی هنرجویان و آمادگی 
ارائه  نسبت به درس جدید، سؤاالتی را به کمک آزمون مرحله ای، پیش آزمون، 
مطالب، آماده سازی و توضیح مطالب مطرح و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری 

می کنیم.
٨ استراتژی یاددهی و یادگیری

٩ مراحل تدریس
10 رسانه های موردنیاز و آماده نمودن وسایل و مواد آموزشی
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11 فعالیت هایی که هنرآموز باید انجام دهد.
1٢ فعالیت هایی که هنرجویان باید انجام دهند.

1٣ جمع بندی و نتیجه گیری
1٤ تکلیف برای استحکام یادگیری

1٥ ارزشیابی پایانی به منظور تعیین رفتار خروجی

انواع ارزشیابی در رشته طراحی و دوخت
هریک از هنرجویان در طراحی آموزشی خود با چهار نوع ارزشیابی به شرح زیر 

سروکار دارند:
1 ارزشیابی تشخیصی: این ارزشیابی قبل از تدریس صورت گرفته و هدف از 
منظور  به  دانسته های هنرجویان  پیش  و  توانایی  درباره  اطالعات  آن، جمع آوری 

آگاهی از کمبودهای آموزشی و جبران آنها است.
در  دانش آموز  تدریجی  پیشرفت  از  اطالع  مستمر:  یا  مرحله ای  ارزشیابی   ٢
برای تقویت و تکمیل آموخته های  از درس در طول تدریس،  قسمت های خاص 
عنوان  به  و  یادگیری  فرایند  در سراسر  هنرجویان  رفتارهای  روش  این  با  جدید، 

بخشی از آن سنجیده می شود.
٣ ارزشیابی پایانی: همان روش امتحان سنتی است که در پایان جلسات درس 

انجام می گیرد. این آزمون در محیطی ویژه و در زمان های مقرر به عمل می آید.
به  هنرجویان  به  که  است  تکالیفی  کارگاهی  کارهای  در  پروژه:  ارزشیابی   ٤
منظور راهنمایی وی برای دست یافتن به هدف های محدودی طراحی می شود و 
خاص توسط معلم سازمان می یابد برخی از ویژگی های آن به صورت فهرست وار 

عبارت اند از:
الف( در طول یک دوره طوالنی ارایه می گردد.

پروژه  در  کار خودشان  سازماندهی  و  برنامه ریزی  مسئول  معموالً  هنرجویان  ب( 
هستند.

پ( اگر هدف های کلی داده شود. هنرجویان در محدوده این هدف ها کارکرده و 
هدف های جزیی را خود تعیین می کنند.

ت( کار معموالً به تنهایی یا در یک گروه کوچک صورت می گیرد.

ارزشیابی پروژه
از هنرجویان می خواهیم دست کم در موارد زیر مسئولیت هایی برای خود فرض 

بداند:
الف( برنامه ریزی
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ب( سازماندهی
ج( اجرا و ارائه کل پروژه

د( تعبیر و تفسیر
ه( ارائه

الف( برنامه ریزی
تخیل: آیا محدوده پروژه را به روشنی درک کرده است؟

مناسبت: آیا هدف های مربوط و مناسبی را تدوین کرده است )با توجه به زمینه 
مطالعه اش(

به  )باتوجه  است  کرده  تدوین  بینانه ای  واقع  هدف های  هنرجو  آیا  واقع گرایی: 
قابلیت های شخصی اش و منابع در دسترس(

از  اینکه رونوشتی است  یا  ابتکار دارد  از  ابتكار )اصالت(: آیا طرح پروژه نشانی 
کارهای پیشینیان؟

ب( سازماندهی
منبع یابی: آیا هنرجو نشان داده است که در جمع آوری اطالعات برای پروژه اش 

توانایی منبع یابی دارد؟
آینده نگری: آیا هنرجو به آینده نظر داشته و مسائل و نیازها را پیش بینی کرده 

است؟
ج( اجرای پروژه

مهارت: آیا هنرجو در اجرای پروژه از خود مهارت نشان داده است؟
دقت: آیا هنرجو در کارش دقیق بوده است؟

پشتكار و پایداری: آیا هنرجو می کوشد راهی برای حل مشکل پیدا کند یا به 
راحتی کار را رها می کند؟

د( تعبیر و تفسیر
رویكرد تجربی: آیا هنرجو می کوشد داده ها را به صورت کمی درآورد؟

توضیح  دقت  و  روشنی  به  را  نتایج  فعالیت ها،  مشاهدات،  هنرجو  آیا  سواد: 
می دهد؟

مهارت های شناختی: منظور دانشی است که در نتیجه تجربی به دست می آید، 
آیا هنرجویان درک خود را از مطالب پیشین مربوط به موضوع نشان می دهد؟ آیا 

در شاگرد سطح باالی مهارت های شناختی مالحظه می شود؟
باز بودن اندیشه: آیا از خود رویکرد پژوهشگری و باز بودن اندیشه نشان می دهد؟

خالقیت: تا چه حد می کوشد روابط جدیدی را عرفی کند؟
ه( ارایه

فوریت: آیا کار را در موعد مقرر تمام می کند؟
به کارگیری مواد: آیا در به کارگیری مواد دقت الزم را دارد؟
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بارم بندی و آزمون پیشرفت تحصیلی
ازمجموع بیست نمره 5 نمره به ارزشیابی مستمر، 5 نمره به فعالیت های عملی و 

تحقیق ها و 10 نمره به امتحان تئوری از هر پودمان اختصاص دارد. 
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و 
کاردانش

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی 
بر شایستگی درس دانش فنی تخصصی

 سال تحصیلی: ٩٨-1٣٩٧پایه: دوازدهم رشته تحصیلی: طراحی و دوخت

کد کتاب:  کد درس: کد رشته: 

عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی 
)واحدهای یادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان1: 
سبک و 
مدل های 

پوشش

واحدیادگیری 1:
از  زنانه  تن پوش های 

منظر طرح و مدل
شناخت سبک های 

مهم و مطرح 
پوشش در دنیای 
مد، جهت کسب 

توانایی در تجزیه و 
تحلیل و دسته بندی 

تن پوش ها

باالتر از حد 
انتظار

دانستن تمامی دسته بندی های تن پوش ها 
و دانستن تمام سبک های عصر حاضر که در 
کتاب آمده است و ارائه کامل فعالیت های 

عملی و تحقیق ها .

3

واحد یادگیری 2:
پوشاک  سبک  تحلیل 

در عصر حاضر

درحد انتظار

دانستن تعداد بیشتری از دسته بندی های 
سبک های  بیشتر  دانستن  و  تن پوش ها 
عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه 

کامل فعالیت های عملی و تحقیق ها .

2

پایین تر از 
حد انتظار

دسته بندی های  از  کمی  تعداد  دانستن 
سبک های  از  کمی  دانستن  و  تن پوش ها 
عصر حاضر که در کتاب آمده است و ارائه 

ناقص از فعالیت های عملی و تحقیق ها .

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای 
یادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 2: 
چرخه مد و 
تحلیل اندامی

واحد یادگیری 1:
چرخه مد

بررسی تئوری ها 
و نظریه های مهم 
مد و شناخت انواع 

اندام ها و پوشش های 
مناسب هر اندام 
جهت کاربرد در 

موقعیت های مختلف 
اجتماعی و زندگی 

روزمره.

حد  از  باالتر 
انتظار

تحلیل  و  تجزیه  و  مد  چرخه  دانستن 
مفاهیم آن و نظریه های مد و کاربرد آنها و 

تجزیه و تحلیل بازار مد جامعه خود
تمامی  تحلیل  و  تجزیه  و  دانستن  و 
مختلف  لباس های  و  زنانه  اندام  فرم های 
و  تحقیق  ارائه  و  اندامی.  فرم  هر  مناسب 

ارائه کار خواسته شده.

3

درحد انتظار

و  مد  چرخه  از  بیشتری  بخش  دانستن 
نظریه های  و  آن  مفاهیم  تحلیل  و  تجزیه 
بازار  تحلیل  و  تجزیه  و  آنها  کاربرد  و  مد 

مد جامعه خود 
تحلیل  و  تجزیه  از  قسمتی  دانستن  و 
مختلف  لباس های  و  زنانه  اندام  فرم های 
و  تحقیق  ارائه  و  اندامی.  فرم  هر  مناسب 

ارائه کار خواسته شده.

2

واحد یادگیری2:
تحلیل فرم های اندامی 

در طراحی لباس

پایین تر از حد 
انتظار

دانستن بخش کمی از چرخه مد و تجزیه 
و  مد  نظریه های  و  آن  مفاهیم  تحلیل  و 
از  کمتری  بخش  دانستن  و  آنها  کاربرد 
و  زنانه  اندام  فرم های  تحلیل  و  تجزیه 
لباس های مختلف مناسب هر فرم اندامی. 
کار خواسته  ارائه  و  تحقیق  ندادن  ارائه  و 

شده.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 3:
بصری  عناصر 
و تحلیل رنگ

واحد یادگیری 1:
عناصر بصری در 

زیبایی شناسی لباس

کسب مهارت 
چگونگی کار با 

عناصر بصری و به کار 
بردن کیفیت های 
بصری و چگونگی 
ترکیب رنگ ها و 

تأثیراتی که در لباس 
ایجاد می کنند.

باالتر از حد 
انتظار

دانستن و به کارگیری تمامی عناصر بصری 
در لباس ها و تجزیه و تحلیل کیفیت های 
بصری در لباس و فرم های اندامی مختلف. 
در  آن  تأثیرات  و  کاربرد  کامل  دانستن  و 
مختلف  انواع  از  کامل  شناخت  و  لباس 
رنگ ها در لباس و تجزیه و تحلیل کاربرد 
کامل  ارائه  و  لباس.  زیبائی  در  رنگ ها 

فعالیت های عملی.

3

درحد انتظار

دانستن و به کارگیری بیشتر عناصر بصری 
در لباس ها و تجزیه و تحلیل کیفیت های 
بصری در لباس و فرم های اندامی مختلف.
و دانستن بیشتر، کاربرد و تأثیرات آن در 
مختلف  انواع  از  کامل  شناخت  و  لباس، 
رنگ ها در لباس و تجزیه و تحلیل کاربرد 
رنگ ها در زیبایی لباس و ارائه فعالیت های 

عملی.

2

واحد یادگیری 2:
رنگ در زیبایی شناسی 

لباس

پایین تر از حد 
انتظار

و  عناصر  از  کمی  به کارگیری  و  دانستن 
فرم های  و  لباس  در  بصری  کیفیت های 
از  کمی  دانستن  و  مختلف  اندام های 
ندادن  ارائه  و  لباس  در  زیبایی شناسی 

فعالیت های عملی.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 4:
سایزبندی و 
فناوری مواد 

واحد یادگیری 1:
سایزبندی و فناوری 

مواد
کسب بینش عمیق 
نسبت به تاریخچه 
و عوامل پیدایش 

سایزبندی، روش ها 
و مقیاس های آن 
و تجزیه و تحلیل 
فناوری های جدید 

دنیا در زمینه 
طراحی، دوخت 

و مد.

باالتر از حد 
انتظار

عوامل  و  سایزبندی  تاریخچه  دانستن 
به وجود آمدن آن در تولید لباس ها و تحلیل 
سیستم های سایزبندی در تولید انبوه لباس و 
مشکالت و کمبودهای آنان و دانستن مفهوم 
مقیاس های  و  روش ها  و  الگو  سایز  تغییر 
مختلف تغییر سایز در لباس و ارائه تحقیق 

در زمینه سایزبندی و فناوری مواد.

3

درحد انتظار

دانستن بیشتر مطالب تاریخچه سایزبندی 
و عوامل به وجود آمدن آن در تولید لباس ها 
و تحلیل سیستم های سایزبندی در تولید 
انبوه لباس و مشکالت و کمبودهای آنان. 
و دانستن بیشتر مفاهیم تغییر سایز الگو و 
روش ها و مقیاس های مختلف تغییر سایز 

در لباس و ارائه تحقیق.

2

واحد یادگیری 2:
فناوری و مواد

پایین تر از حد 
انتظار

دانستن کمی از مطالب تاریخچه سایزبندی 
و عوامل به وجود آمدن آن در تولید لباس ها 
و تحلیل سیستم های سایزبندی در تولید 
انبوه لباس و مشکالت و کمبودهای آنان. 
و دانستن کم از مفاهیم تغییر سایز الگو و 
روش ها و مقیاس های مختلف تغییر سایز 

در لباس و ارائه ندادن تحقیق.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تكالیف عملكردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

پودمان 5:
کسب 

مهارت های 
فنی

واحد یادگیری 1:
 Fashion Design

Tools
کسب توانایی درک 
متن های انگلیسی 
مرتبط با رشته 
خود و شناخت 

معادل های انگلیسی 
ابزار طراحی و 
دوخت، الگو و 

انواع پارچه و انواع 
لباس ها.

باالتر از حد 
انتظار

تمامی  انگلیسی،  زبان  به  کامل  دانستن 
طراحی،   زمینه  در  اصطالحات  و  لغات 
الگوسازی و دوخت و دانستن کامل درک 
رشته  زمینه  در  انگلیسی  زبان  به  مطلب 
ترجمه  و  تحقیق  ارائه  و  خود.  تخصصی 

مرتبط با رشته.

3

درحد انتظار

در  اصطالحات  و  لغات  بیشتر،  دانستن 
زمینه طراحی، الگوسازی و دوخت به زبان 
انگلیسی و دانستن بیشتر درک مطلب به 
تخصصی  رشته  زمینه  در  انگلیسی  زبان 
با  مرتبط  ترجمه  و  تحقیق  ارائه  و  خود. 

رشته.

2

واحد یادگیری 2:
 History Of

Fashion Design
پایین تر از حد 

انتظار

در  اصطالحات  و  لغات  از،  کمی  دانستن 
به  دوخت  و  سازی  الگو  طراحی،  زمینه 
درک  از  کمی  دانستن  و  انگلیسی  زبان 
رشته  زمینه  در  انگلیسی  زبان  به  مطلب 
و  تحقیق  ندادن  ارائه  و  خود.  تخصصی 

ترجمه مرتبط با رشته خود.

1

 نمره مستمر از 5

 نمره شایستگی پودمان

 نمره پودمان از 20

ـ  نمره شایستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 یا 3 است . 
ـ زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که در ارزشیابی پودمان حداقل نمره شایستگی 2 را اخذ کند.

ـ حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
ـ نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها، شایستگی را کسب نماید. 
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راهنمای موزه های ایران رشته طراحی و دوخت
برای آشنایی بیشتر با نمونه های آثار هنری و بررسی شیوه های متنوع در طراحی 
فهرست  کنید.  بازدید  ایران  گنجینه های  از  می توانید  مختلف  رشته های  در 

گنجینه هایی که آثار هنری را به معرض نمایش گذاشته اند. عبارت است از: 
ـ بقعة شیخ صفی و گنجینة چینی خانه )چینی های دوران صفوی، قرآن، فرامین، 

سکه و لباس( تأسیس 1370، نشانی: اردبیل، میدان عالی قاپو.
تاریخی و  تاریخ، دوران  از  )باستان شناسی، هنر پیش  آذربایجان شرقی  1 موزه 

اسالمی( تأسیس 1341، نشانی: تبریز، خیابان امام خمینی، جنب مسجد کبود
٢ موزه مراغه )آثار دورة ایلخانی، سکه، ظروف مفرغی، ظروف شیشه ای و کاشی(، 

تأسیس 1335، نشانی مراغه آرامگاه اوحدی مراغه ای
ارومیه،  نشانی:   ،1346 تأسیس  مردم شناسی(  شناسی،  )باستان  ارومیه  موزه   ٣

خیابان دانشکده شهید بهشتی، 
٤ موزه خوی )باستان شناسی، مردم شناسی و هنرهای تزئینی( تأسیس 1348، 

نشانی: خوی، خیابان امام، کوچه نورالّل خان.
تأسیس  تزئینی(،  هنرهای  و  مردم  شناسی  )باستان شناسی،  میان دوآب  موزه   ٥

1347، نشانی: میان دوآب، پارک شهر.
اردبیل(  و  خلخال  منطقه  حفاری های  به  مربوط  باستانی  )آثار  خلخال  موزه   ٦

تأسیس 1373، نشانی خلخال، جنب ساختمان شهرداری.
٧ موزه مشکین شهر )آثار باستانی مربوط به حفاری های مشکین شهر، سفال، 

سکه، نسخ خطی و اشیای فلزی( تأسیس 1372، نشانی: مشکین شهر، ترمینال
٨ موزه چهل ستون )باستان شناسی، نمونه های نقاشی دیواری و هنرهای دستی(، 

تأسیس 1327، نشانی: اصفهان، خیابان سپاه.
...( تأسیس  ارامنه )کتب خطی و چاپی، پوشاک، تابلو نقاشی، کاشی و  ٩ موزه 

1309، نشانی: اصفهان، جلفا، 
10 موزه هنرهای تزئینی اصفهان )نگارگری، تذهیب، نسخ خطی، انواع دوخته ها 
و بافته ها و...( تأسیس 1374، نشانی: اصفهان، خیابان استانداری، عمارت رکیب 

خانه.
11 موزه ملی کاشان )آثار دوران ماقبل تاریخ، تاریخی، اسالمی و مردم شناسی(، 

تأسیس 1346، نشانی: کاشان باغ فین.
1٢ موزه کویر )مردم شناسی(، تأسیس 1373 نشانی: نائین، جنب مسجد جامع.

قدیمی،  نظامی  ادوات  و  سالح ها  تاریخی،  )اسناد  دلواری  علی  رئیس  موزه   1٣
مردم شناسی( تأسیس 1371، نشانی: بوشهر، بخش دلوار، خانه رئیس علی دلواری.
تأسیس 1356،  و سفالین(  )آثار شیشه ای  ایران  و سفالینه های  آبگینه  موزه   1٤
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نشانی: تهران خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، شمارة 55
تهران،  نشانی:  تأسیس 1373،  بهزاد(،  استاد حسین  )نقاشی های  بهزاد  موزه   1٥
کاخ  طاهری،  شهید  خیابان  فالحی(  )شهید  زعفرانیه  خیابان  عصر،  ولی  خیابان 

سعدآباد.
تهران،  نشانی:  تأسیس 1373،  شناسی(،  )مردم  مردم شناسی  پژوهشی  موزه   1٦

کاخ سعدآباد، 
وسایل شخصی  و  ایران، ظروف  معاصر  تاریخ  به  مربوط  )آثار  تاریخ  تماشاگه   1٧
تهران  نشانی:   1375 تأسیس  و...(  دستی  هنرهای  نقاشی،  تابلو  شاه،  ناصرالدین 

خیابان ولی عصر، باالتر از میرداماد، نبش قبادیان، 
نشانی:   ،1376 تأسیس  مختلف(،  دوره های  اسکناس  و  )سکه  پول  تماشاگه   1٨

تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای خیابان میرداماد، نبش دامن افشار، شمارة 1، 
1٩ موزه جهان نما )آثار کهن، آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان(، تأسیس 
کاخ  باهنر،  شهید  میدان  باهنر(،  )شهید  نیاوران  خیابان  تهران،  نشانی:   ،1376

نیاوران، 
٢0 خزانة جواهرات ملی، تأسیس 1339، نشانی: تهران، خیابان فردوسی، روبه روی 

سفارت آلمان، 
بهارستان،  میدان  تهران،  نشانی:  تأسیس 1354،  )آالت موسیقی(،  ٢1 خانة صبا 

خیابان ظهیراالسالم، شمارة 90
٢٢ موزه خط و کتابت میرعماد )مجموعه ای از سیر خوشنویسی در ایران( تأسیس 

1376، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد.
٢٣ موزه دوران اسالمی )آثار مربوط به فرهنگ و هنر اسالمی(، تأسیس 1375، 

نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر
٢٤ موزه رضاعباسی )آثار دوران پیش از اسالم و دورة اسالمی(، تأسیس 1356، 

نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، شمارة 972.
٢٥ موزه سکه، تأسیس 1346، نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، بانک سپه.

استاد صنعتی(، تأسیس 1322،  آبان )مجسمه ها و طراحی های  ٢٦ موزه سیزده 
نشانی: تهران، خیابان امام خمینی، میدان امام خمینی.

ایران، تأسیس 1356، نشانی: تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع  ٢٧ موزه فرش 
دکتر فاطمی، تلفن 6652703

٢٨ موزه فرش رسام عرب زاده )فرش، طرح فرش( تأسیس 1374، نشانی تهران، 
خیابان پاسداران، بوستان یکم، شمارة 7

٢٩ کاخ سبز )دارای نمونه های عالی گچبری، آیینه کاری، تذهیب و خاتم کاری 
برروی دیوار، آثار هنری( تأسیس 1360، نشانی تهران، کاخ سعدآباد
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٣0 کاخ صاحبقرانیه )اشیای هنری و تاریخی دوره قاجار و پهلوی( تأسیس 1377، 
نشانی: تهران کاخ نیاوران

اسالم(  اوایل  تا  تاریخی  دوران  و  تاریخ  از  پیش  دوران  )آثار  ایران  ملی  موزه   ٣1
تأسیس 1316، نشانی: تهران خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر

٣٢ کاخ ملت )تابلوهای ایرانی و خارجی، فرش، اشیا و آثار هنری اروپا( تأسیس 
1360، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد

و  مجسمه  اسالمی،  دوره  اسالم،  از  پیش  دوران  )سفال های  ملل  هنر  موزه   ٣٣
تابلوهای نقاشی دوران معاصر(، تأسیس 1374، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد

٣٤ کاخ اصلی نیاوران )آثار هنری ایرانی و خارجی(، تأسیس 1364، نشانی: تهران، 
کاخ نیاوران 

٣٥ مجموعة فرهنگی آزادی )آثار مربوط به قبل از اسالم تا دورة قاجار(، تأسیس 
1350، نشانی: تهران، میدان آزادی 

تأسیس 1316،  ایران(،  مختلف  مناطق  لوازم  و  )پوشاک  شناسی  مردم  موزه   ٣٦
نشانی: تهران، میدان پانزده خرداد، داخل محوطه کاخ گلستان

و...(.  پرچم  تمبر،  نقاشی، سکه، خط،  )تابلوهای  امور خارجه موزه ملی ملک   ٣٧
تأسیس 1316، نشانی: تهران، میدان امام خمینی، باغ ملی، جنب وزارت

مختلف(  رشته های  هنری  آثار  با  تاریخی  تاالرهای  )مجموعة  گلستان  کاخ   ٣٨
تأسیس 1346، نشانی: تهران، میدان پانزده خرداد

٣٩ موزه مینیاتور آبکار، تأسیس 1373، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد
٤0 موزه نظامی )ابزارآالت و پوشاک نظامی از دورة هخامنشیان تا عصر حاضر(، 

تأسیس 1362، نشانی: تهران، کاخ سعدآباد
٤1 موزه نقاشی پشت شیشه، تأسیس 1377، نشانی: تهران، تقاطع خیابان هدایت 

و تنکابن، تلفن 77526777
نشانی:  تأسیس 1369،  و...(  آثار پستی  )تمبر،  موزه وزارت پست و مخابرات   ٤٢

تهران خیابان امام خمینی سردر باغ ملی، جنب وزارت امور خارجه
نشانی:   ،1361 تأسیس  جهان(  و  ایران  نقاشی  )تابلوهای  زیبا  هنرهای  موزه   ٤٣

تهران کاخ سعدآباد 
تأسیس  جهان(  و  ایران  معاصر  تجسمی  هنرهای  )آثار  معاصر  هنرهای  موزه   ٤٤

1356، نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله
٤٥ موزه هنرهای ملی )نگارگری، مجسمه و هنرهای دستی ایران( تأسیس 1309، 
نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال الملک، داخل وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی
٤٦ موزه و کارگاه هنرهای سنتی، تأسیس 1309، نشانی: تهران، خیابان آزادی، 

نبش خیابان زنجان، سازمان میراث فرهنگی کشور. استان خراسان
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 ،1324 تأسیس  و …(  سکه  سنگی،  )آثار  رضوی  قدس  آستان  مرکزی  موزه   ٤٧
نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی

نشانی: مشهد آستان قدس  تأسیس 1369،  تمبر آستان قدس رضوی،  ٤٨ موزه 
رضوی

٤٩ موزه فرش آستان قدس رضوی، تأسیس 1372، نشانی: مشهد، آستان قدس 
رضوی

٥0 موزه قرآن قدس رضوی، تأسیس 1364، نشانی: مشهد، آستان قدس رضوی.
تأسیس  قاجار(،  و  افشار  دوران  رزمی  ادوات  و  )ابزار  نادری  آرامگاه  مجموعه   ٥1

1342، نشانی: مشهد، چهارراه شهدا
٥٢ موزه توس )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1361، نشانی: مشهد، شهر 

توس، جنب آرامگاه فردوسی
٥٣ موزه مردم شناسی بیرجند )مردم شناسی، باستان شناسی(، تأسیس 1372، 

نشانی: بیرجند، خیابان معلم، باغ اکبریه
٥٤ موزه قوچان )مردم شناسی(، تأسیس 1376، نشانی: قوچان، فلکة قوچان

٥٥ موزه گناباد )شیخ خطی قرآنی، سکه، ظروف فلزی و سفالی، کتیبه و محراب( 
تأسیس 1376، نشانی: گناباد کوی شرقی )قصبه شهر( مجموعة میراث فرهنگی 

گناباد )مسجد جامع(
٥٦ موزه نیشابور )باستان شناسی، تأسیس 1374، نشانی: نیشابور، جنب میدان 

خیام، رباط شاه عباسی 
چهارراه  زنجان،  نشانی:   ،1375 تأسیس  شناسی(  )مردم  رختشویخانه  موزه   ٥٧

انقالب، سعدی وسط، کوچة باباجمال
 ،1373 تأسیس  شناسی(،  )مردم  سمنان  حمام حضرتی  شناسی  مردم  موزه   ٥٨

نشانی: سمنان بازار حضرت تکیة پهنة سمنان
٥٩ موزه شاهرود )مردم شناسی، باستان شناسی( تأسیس 1367، نشانی: شاهرود، 

خیابان فردوسی 
 ،1373 تأسیس  هنری(،  آثار  شناسی،  مردم  شناسی،  )باستان  زاهدان  موزه   ٦0
و  سیستان  فرهنگی  میراث  امداد،  خیابان  مطهری،  آیت اله  بلوار  زاهدان،  نشانی: 

بلوچستان
٦1 موزه زابل )مردم شناسی، باستان شناسی( تأسیس 1369، نشانی: زابل، خیابان 

فردوسی، میراث فرهنگی زابل 
٦٢ موزه پارس )باستان شناسی، تاریخی، هنری( تأسیس 1315، نشانی: شیراز، 

میدان شهرداری، خیابان کریم خان، روبه روی بانک مرکزی.
بلوار  ابیات،  راه  تنان، تأسیس 1370، نشانی: شیراز، چهار  ٦٣ موزه سنگ هفت 

هفت تنان، آرامگاه هفت تنان
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٦٤ موزه شاه چراغ )کتب خطی، سکه، مهرهای فلزهای بافته ها( تأسیس 1342، 
نشانی: شیراز، حرم مطهر حضرت شاه چراغ

تأسیس  اسالمی(  دورة  دستی  هنرهای  و  شناسی  )باستان  نارنجستان  موزه   ٦٥
1348، نشانی: شیراز، خیابان لطفعلی خان زند

٦٦ موزه نظامی عفیف آباد )سالح و جنگ افزار قدیمی، فرش های دست بافت و...( 
تأسیس 1370، نشانی شیراز، باغ گلشن، باغ عفیف آباد.

 80 مرودشت  نشانی:   ،1316 تأسیس  )باستان شناسی(،  جمشید  تخت  موزه   ٦٧
کیلومتری شمال شیراز

٦٨ موزه چهلستون قزوین )آثار سفالی، چوبی، فلزی، سکه و پارچه(، تأسیس 1334، 
نشانی: قزوین، میدان آزادی )سبزه میدان(

٦٩ موزه آستانة قم )قرآن های خطی، کاشی لعابدار، ظروف شیشه ای و سفالی(، 
تأسیس 1314، نشانی: قم، میدان آستانه

٧0 موزه سنندج )باستان شناسی، مردم شناسی(، تأسیس 1354، نشانی: سنندج، 
خیابان امام خمینی، کوچة حبیبی )عمارت ساالر سعید سنندجی( 
٧1 موزه سکه، تأسیس 1370، نشانی: کرمان، میدان گنجعلی خان

تأسیس  صنعتی(  استاد  نقاشی  تابلوهای  و  )مجسمه ها  کرمان  صنعتی  موزه   ٧٢
1356، نشانی: کرمان، خیابان شریعتی، موزه صنعتی

٧٣ موزه حمام گنجعلی خان )مردم شناسی( تأسیس 1350، نشانی، کرمان، میدان 
گنجعلی خان، تلفن 225577

موسیقی  سازه های  نمونه های  و  حفاری ها  از  شده  کشف  )اشیا  کرمان  موزه   ٧٤
قدیمی( باغ موزه هرندی، چهار راه طهماسب آباد

٧٥ موزه شهداد )اشیا به دست آمده از حفاری های دره آتوس(
٧٦ مجموعة ماهان، شاه نعمت اله ولی )قرآن خطی، پته دوزی، تبرزین، کشکول 
و شمشیر( تأسیس 1376، نشانی: ماهان کرمان، خیابان آستانة شاه نعمت اله ولی

نشانی:   ،1369 تأسیس  )مردم شناسی(،  الملک  معاون  شناسی  مردم  موزه   ٧٧
کرمانشاه خیابان شهید حدادعادل

٧٨ موزه گرگان )باستان شناسی و مردم شناسی( تأسیس 1341، نشانی: گرگان، 
میدان شهدا، خیابان امامزاده عبداله. 

رشت،  نشانی:   ،1349 تأسیس  باستان شناسی(،  )مردم شناسی،  رشت  موزه   ٧٩
خیابان طالقانی، خیابان بیستون.

تأسیس  هنری(  اشیای  و  رزمی  )وسایل  نظامی  نمایشگاه  و  پشته  میان  کاخ   ٨0
1367، نشانی: بندرانزلی، میان پشته، خیابان تکاورانتان

٨1 موزه و قلعة فلک االفالک )باستان شناسی، اشیای دوران پیش از تاریخ، تاریخی، 
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اسالمی(تأسیس 1376نشانی: خرم آباد، قلعة فلک االفالک
٨٢ موزه بابل )باستان شناسی، مردم شناسی، آثار هنری(، تأسیس 1375، نشانی: 

بابل، خیابان مدرس،
٨٣ موزه کندلوس )سفال، پوشاک، زیورآالت و کتب خطی(، تأسیس 1365،نشانی: 

روستای کندلوس کجور نوشهر
هنری(،  آثار  و  مردم شناسی  )باستان شناسی،  اراک  چهارفصل  حمام  موزه   ٨٤

تأسیس 1373، نشانی: اراک، خیابان شهید بهشتیان
 ،1330 تأسیس  فرش(  و  دستی  )صنایع  بوعلی  گنجینة  و  آرامگاه  مجموعة   ٨٥

نشانی: همدان، خیابان بوعلی، میدان بوعلی
٨٦ موزه هگمتانه )باستان شناسی(، تأسیس 1372، نشانی: همدان خیابان اکباتان، 

میدان هفت تیر
٨٧ موزة آیینه و روشنایی، تأسیس 1377 نشانی: یزد، خیابان کاشانی، روبه روی 

پارک هفتم تیر


