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رویكرد برنامه   

برنامه درسی رشتة صنایع دستی ـ فرش دارای رویكردی شایستگی محور است. 
كیفیت شناخته شده از یك شخص در محیط كار را شایستگی می گویند. شایستگی 
در حرفه، شغل، وظیفه، تكلیف كاری و مراحل كار حتی در جزئی ترین مورد آن 
قابل تعریف و سطح بندی است. به عبارت دیگر شایستگی به مجموعه و سطحی از 
مهارت های شغلی، مهارت های عمومی، دانش، نگرش، باور و ایمان گفته می شود. 
به طور كلی شایستگی، مهارت انجام دادن خوب و مناسب یك كار یا وظیفه را 

شایستگی می گویند. شایستگی به 4 عامل بستگی دارد كه شامل:

ـ    دانش١ ١
توانایی های ذهنی ـ عقالنی از قبیل كسب دانش، رشد مهارت های ذهنی و قدرت 

تجزیه تحلیل می باشد.

ـ  مهارت٢ ٢
كه  مسئله  حل  و  شغلی  تكالیف  انجام  برای  فنی  دانش  و  دانش  كاربرد  توانایی 
مانند  شناختی  یا  ابزار  كاربرد  مانند  حركتی  روان  و  فیزیكی  صورت  به  می تواند 
مهارت حل مسئله یا مهارت تفكر خالق باشد. همچنین به توانایی عضالت و ایجاد 
هماهنگی بین آنها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال روانی، حركتی نیز گفته 
می شود هرچند از سطوح باالی حوزه شناختی نیز به عنوان مهارت نام برده  شده 

است.

ـ  سطح مهارت٣ ٣
میزان مهارتی است كه فرد در حرفه یا شغل كسب می كند و در جایگاه شغلی 
مربوطه قرار می گیرد. در نظام طبقه بندی حرفه ها در استاندارد ISCO2008 برای 
حرفه ها چهار سطح مهارت و در سطح ملی هفت سطح مهارت به شرح مندرج در 

جدول وجود دارد:

skill level ـskill                     3 ـknowledge                         2 ـ1
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ISCO ٢008 جدول مقایسه سطوح مهارتی نظام طبقه بندی حرفه های ملی با

ایسكو ٢008 مّلی ایران

عنوان سطح مهارتی عنوان سطح مهارتی

متخصص 4

دكترا 7

كارشناس ارشد 6

كارشناس 5

تكنسین 3
تكنسین ارشد 4

تكنسین  3

كارگر ماهر 2
كمك تكنسین 2

كارگر ماهر 1

كارگر ساده 1 كارگر ساده 0

ـ  نگرش١ 4
و  ارزشی  عاطفی،  و  احساسی  به جنبة  كه  می شود  گفته  توانایی هایی  به  نگرش 
عالقه مربوط می شود. مشاركت فعال توأم با عالقه و انگیزه مثالی از این نوع توانایی 

است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نیز هست.

شایستگی ها  

١  شایستگی های غیر فنی
٢  شایستگی های فنی

٣  شایستگی های عمومی
١ـ شایستگی های غیرفنی٢

به مهارت های بسیار ضروری برای محیط كار و زندگی، برای استخدام و توسعة 
شغلی در اجتماع و زندگی در راستای موفقیت در یادگیری و حل مسائل و مشكالت 
گفته می شود. این مهارت با سطوح عملكردی مختلف آموزش داده می شود و برای 
موفقیت در دامنه وسیعی از فعالیت ها در آموزش، تربِیت فنی، كار و زندگی نیاز 

است.

nontechnical competency ـAttitude                       2 ـ1
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شایستگی های غیرفنی در درس نصب دار، چله ریزی و بافت قالی عبارت اند از:
4   نقش در تیم ١   مسئولیت پذیری                         

5  درستكاری و كسب حالل ٢   مدیریت مواد و تجهیزات              
6   شركت در اجتماعات و فعالیت ها ٣   مدیریت زمان                            

شرح سطح نام شایستگی غیر فنی

حضور منظمـ  به نمایش گذاشتن و اثبات حضور به موقع و وقت شناسی انجام 
وظایف و كارهای محوله ـ پیروی از قوانین )خط مشی( ـ مراحل  نمایش و 
به كارگیری سطح خوبی از تمركز ذهنی ـ داوطلب شدن برای فعالیت های 
جدید و خاصـ  انجام صحیح كارها با حداقل نظارتـ  توجه به جزئیات كارـ  

به نمایش گذاشتن اشتیاق، خوش بینی، ابتكار ـ مفهوم وجدان كاری

1

مسئولیت پذیری 
ابراز  ـ  محوله  وظایف  پیگیری  عملكردی  استانداردهای  پایش  و  كنترل 
تعهد به سازمان متبوع ـ به نمایش گذاشتن تالش و پشتكار قابل توجه ـ 

اطمینان از كیفیت كار انجام شده ـ وجدان كاری
2

قضاوت و ارزشیابی در مورد مسئولیت پذیری خود و دیگران 3

شرح سطح نام شایستگی غیر فنی

نگهداری از تجهیزات و منابع مورد نیاز برای اجرای كار خاص ـ به دست 
آوردن تداركات و تجهیزات ـ توزیع تداركات و تجهیزات 1

مدیریت مواد و تجهیزات
سفارش و نگهداری از لیست )سیاهه( تجهیزات )فهرست اموال( پایش و 

نظارت بر به كارگیری صحیح و ایمن مواد و تجهیزات 2

كیفیت،  نیاز،  ارزیابی  ـ  آینده  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  و  مواد  شناسایی 
اثر بخشی، ایمنی موادو تجهیزات ـ هماهنگی در تهیه، توزیع و ذخیره مواد 
و تجهیزات ـ تخمین نیازها و تسهیالت الزم برای اجرای پروژه ها ـ آماده 

نمودن درخواست های مناقصه
3

شرح سطح نام شایستگی غیر فنی

شروع به كار به موقع ـ پیروی از جدول زمان بندی ـ انجام مجموعه وظایف 
محولهـ  مدیریت مؤثر زمانـ  تنظیم جدول های زمانی مورد نیاز مسئول بخش 1

مدیریت زمان 

زمان بندی كردن وظایف و كارهای روزانه ـ اولویت آماده كردن جدول های 
زمان بندی كار ـ نظارت، تنظیم مراحل انجام كار )وظایف( 2

مدیریت  ـ  كار  زمان بندی  چندگانه  جداول  سازماندهی  و  نمودن  آماده 
جدول زمانی و خطوط زمان بندی كار ـ توصیه به اجرا و تنظیم جدول های 
زمان بندی كار ـ ارزشیابی چارچوب زمان بندی پروژه ها ـ اصالح و تنظیم 

چارچوب زمانی انجام پروژه ها
3
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شرح سطح نام شایستگی غیر فنی

ایفای كامل نقش به عنوان عضو تیم 1

ایفای كامل نقش به عنوان سازمانده تیمنقش در تیم  2

ایفای كامل نقش، عنوان رهبر تیم 3

شرح سطح نام شایستگی غیر فنی

تعیین الزامات كسب حالل ـ تعیین آثار و نتایج درستكاری ـ تعیین آثار 
كسب حالل ـ تعیین نیازهای مشتری 1

انجام كارهای شغلی به طور احسن، كامل و بر مبنای درستكاری ـ پایبندی درستكاری وكسب حالل 
به بهبود و ارتقای خود و دیگران ـ برآوردن نمودن نیازهای مشتری 2

قضاوت و ارزشیابی درستكاری خود و دیگران ـ حل مسائل مربوط به عدم 
رضایت مشتری 3

شرح سطح نام شایستگی غیر فنی

ـ  تیمی  فعالیت های  در  فعال  حضوری  ـ  تیم  وسیله  به  مثبت  شناسایی 
از قوانین تیمی ـ شركت فعال در  انجام كارها و وظایف محوله ـ اطاعت 
به  ـ كمك  وظایف خاص  انجام  برای  داوطلب شدن  ـ  تیمی  فعالیت های 

اعضای تیم

1

شركت در اجتماعات و 
فعالیت ها

ابراز تعهد و مسئولیت های فردی ـ تالش برای بهبود مهارت های تیمی ـ 
تشویق، حمایت اعضای تیم  2

از  درست  درک  داشتن  ـ  تیمی  اهداف  انجام  جهت  بودن  مسئولیت پذیر 
در  مسئولیت پذیری  ـ  مصائب  و  مشكالت  ـ حل  محدودیت ها  توانایی ها، 
ارزشیابی  ـ  تیم  افراد  ایجاد تحرک درسایر  ـ  و سیاست ها  قبال چالش ها 

فعالیت های تیمی

3
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٢ـ شایستگی فنی١
فردی دارای شایستگی فنی و حرفه ای است كه دانش، مهارت ها و ظرفیت های 
انجام ضروری را داشته باشد و بتواند مسائل و مشكالت حرفه ای را به طور مستقل 
كار،  سازماندهی  و  كاری خود  در محیط  باید  كند. همچنین  انعطاف پذیر حل  و 

مشاركت داشته باشد.

 قلمرو و جهت گیری محتوا
رویكرد برنامة درسی در شاخة فنی و حرفه ای »  فطرت گرایی توحیدی« است كه 
تحقق این رویكرد مستلزم آموزش مبتنی بر شایستگی است. جهت گیری محتوا 
و قلمروی محتوا در راستای تحقق اهداف و شایستگی های دنیای كار در شاخة 

فنی  و  حرفه ای، گروه و رشتة تحصیلی حرفه ای به شرح زیر است:

 آرمان های تربیتی
 اكتساب شایستگی های فنی و غیرفنی دنیای كار، عمومی )حداقل های اجتماعی(؛

 تلقی نسبت به فرایند یادگیری
تحقق سطوح شایستگی ها براساس استانداردهای آموزشی؛ 

 تلقی نسبت به فرایند آموزشی
استاندارد  براساس  آن  تحقق  از  اطمینان  و  شایستگی  بر  مبتنی  آموزش  فرایند 

عملكرد در هر تكلیف كاری و ایجاد شرایط برای تداوم آن؛ 

 تلقی نسبت به هنرجو
هنرجویان با ظرفیت ها و توانایی های گوناگون نقشی فعال در كسب همه واحدهای 

شایستگی مبتنی بر استاندارد عملكرد و با توجه به موقعیت های خویش دارند؛

 تلقی نسبت به هنرآموز
سازماندهی محیط یادگیری به منظور تحقق صالحیت های حرفه ای در یادگیرندگان 
)سازماندهی محیط یادگیری شامل: طراحی آموزش مبتنی بر شایستگی ها، تهیه 
طرح درس، چیدمان محیط فیزیكی یادگیری، چیدمان محیط روانی یادگیری و 

اجرای آموزشی(؛

 تلقی نسبت به فرایند ارزشیابی 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر استانداردهای آموزشی؛ 

ارزشیابی نهایی براساس استانداردهای صالحیت های حرفه ای دنیای كار؛

Technical merit ـ1
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اصول   حاکم  بر  انتخاب  راهبردهای        یاددهی   ـ       یادگیری  در     شاخة 
فنی و حرفه ای   

انتخاب راهبردهای یاددهیـ  یادگیری در فرایند آموزش به كمك مواد و رسانه های 
یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس اصول زیر استوار است:

١ـ درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی زندگی
 طراحی فعالیت های یاددهی ـ یادگیری براساس واقعیت های دنیای كار و زندگی 

با ارائه پروژه، پودمان، نمونه كار
 طراحی فعالیت های یاددهی ـ یادگیری در واقعیت های دنیای كار و زندگی با 

ارائه پروژه، پودمان، نمونه كار

٢ـ تقویت انگیزة دانش آموزان
 هم آموزی

 ارائه محصوالت و خدمات آموزشی ـ فرهنگی هنرجویان توسط واحد آموزشی
 بازدید از مراكز صنعتی، خدماتی 

 مشاركت در پروژه های مرتبط با رشتة تحصیلی، شغلی در جامعه

٣ـ امكان درک روابط علت و معلولی و قوانین کلی
 آموزش شایستگی تفكر سیستمی، كنترل كیفیت و ریشه یابی مشكل در ساخت 

محصوالت
 روش های بهبود محصوالت، فعالیت های تعمیر، عیب یابی و حل مسئله در كارگاه

آموزش مبتنی بر پروژه 

4ـ مرور و بازنگری شایستگی ها
 انتخاب پروژه ها و پودمان های تكمیل شونده در طول سال یا پایه های مختلف 

تحصیلی
 تلفیق شایستگی های حرفه ای در دیگر حوزه های یادگیری، برگزاری جشنواره ها 

و مسابقات علمی ـ عملی
5    ـ تلفیق نظر و عمل

  به كارگیری چرخة شایستگی در فعالیت های یاددهی ـ یادگیری
6   روش فعال و خالق

 استفاده از نرم افزارهای تعاملی 
ایجاد فرصت های نوآوری و خالقیت از طریق پروژه، پودمان، نمونه كار

روش اكتشافی در فعالیت های یاددهی ـ یادگیری
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7ـ تأکید بر مشارکت دانش آموزان
 ارائه رویكرد یادگیری مشاركتی در تدریس

8  ـ تعامل دانش آموزان با معلم، همساالن و محیط های یادگیری
 اقدام پژوهی توسط هنرآموزان

9ـ استفاده از فناوری های نوین
 استفاده از فضای مجازی، نرم افزارها، فیلم  ها

 به كارگیری فناوری یادگیری مبتنی بر مغز
 استفاده از هوش های چندگانه و انواع سبك های یادگیری

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در این شاخه ها ناظر بر تحقق شایستگی ها 
و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی ایران است.

برای شناخت بهتر به چند نمونه مهم آن به شرح زیر اشاره می شود:
 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت 

ارزشیابی به صورت مستمر و عملكردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالک گذر از 
دورة كسب استاندارد شایستگی حرفه ای و عمومی كسب مدرک براساس صالحیت 

خواهد بود.

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر 
در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه 10 الی 20 درصد قضاوت توسط هنرجو 
با سطح بندی شایستگی های حرفه ای  انجام خواهد پذیرفت )تكالیف كاری همراه 

و عمومی(.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی 
ارزشیابی نهایی گروه كاری توسط تیمی از هنرآموزان یا دنیای كار انجام می شود.

 نتیجه محور و فرایند محوری 
تلقی  یادگیری  یاددهی ـ  فرایند  نتیجه  به عنوان  استاندارد عملكرد تكالیف كاری 

می شود. برخی از نتایج باید در دنیای كار )كارآموزی( ارزشیابی شوند.
ارزشیابی فرایند محور در كسب شایستگی ها نیز در فرایند شایستگی به كار می رود.

 کارگروهی و حل مسئله 
اجرای فرایند ارزشیابی در بستر كارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مسئله 

در زندگی است.
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 ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند یاددهی ـ یادگیری 
اتفاق  استاندارد عملكرد  بر  مبتنی  ارزشیابی  از  قبل  پیشرفت تحصیلی  ارزشیابی 

خواهد افتاد.

 تكالیف عملكردی در سنجش 
ارزشیابی  استاندارد  در  موجود  شرایط  و  واقعیات  بر  مبتنی  و سنجش  ارزشیابی 

حرفه خواهد بود. 

مسیرهای هدایت تحصیلی   ـ   حرفه ای در گروه هنر   
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             عرصه
   عناصر

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق خدارابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)سایر انسان ها(

تعقل، تفكر و 
اندیشه ورزی

3ـ توجه و تأكید بر اهمیت 
سالمت، روح و روان و جسم 

خود در كارگاه بافت قالی
اهمیت  به  نسبت  درک  4ـ 
بدن  ارگونومی  حفظ  اصول 
دار،  نصب  حین  در  خویش 
یا  و  چله ریزی  دوانی،  چله 

بافت قالی
ـ  بـررسی و تحلیل نتیجه     5
و  طرح  رنگ  نظر  از  بافت 
كار  )تكنیك(  و روش  نقش 

به نسبت شرایط مطلوب

3ـ  درک بصری از رنگ، 
نقش و ایجاد ارتباط این 
عناصر با اعتقادات دینی 

و مذهبی خویش
از  صحیح  درک  4ـ 
شئونات  با  رنگ هایی 
و  اعتقادی  باورهای  و 
آنها  مناسب  به كارگیری 

در بافت خود
فـرم  درک  و  كشف  ـ      5
شده  اشاره  رنگ های  و 
و  آیات  و  احادیث  در 
آنها  صحیح  به كارگیری 

در بافته های خود

سالیق  به  توجه  3ـ 
فرهنگ های  و  شخصی 
بومی جامعه از نظر ابعاد، 
رنگ و فرم بافته های قالی

4ـ به كارگیری صحیح و به 
جا از انواع نقوش و رنگ ها 
برای ایجاد و ارتباط میان 
فرهنگ ها و سالیق افراد و 
ایجاد هماهنگی داخلی و 

وحدت
ـ     تجزیه و تحلیل رنگ     5
نقوش و ابعاد مورد پسند 
مردم و به كارگیری نتایج 
آنها در بافته های خود و 

رعایت اصل وحدت

هم سویی  به  توجه  3ـ 
رنگ، نقوش و بافت قالی 
آفریده های  و  خلقت  با 

پروردگار
4ـ به كارگیری و همسویی 
رنگ ها و نقوش با طبیعت 
و تزئینات برگرفته از عالم 

خلقت
ـ خالقیت در به كارگیری     5
تركیب رنگها، فرم و نقوش 
اطراف بافنده در بافته های 

خود 

ایمان و باور

توانایی های  به  اعتقاد  3ـ 
شخصی خود در به كارگیری 
در  نقوش  و  رنگ  صحیح 

بافته های خود
رعایت  به  باور  و  اعتقاد  4ـ 
استاندارد  اندازه های  و  ابعاد 

مشخص شده
ـ    اعتقاد در ایجاد هماهنگی     5
و  نقوش  رنگ ها،  میان 
در  آنها  صحیح  به كارگیری 
در  خودشان  اصلی  جایگاه 

بافت قالی 

3ـ نگرش صحیح به انواع 
باورهای  رعایت  و  نقوش 
از  استفاده  عدم  و  دینی 
بافته ها  در  ازآنها  برخی 

بر اساس روایات یادشده
بـه  اعتقاد  و  ایمان  4ـ 
برخی  از  استفاده  عدم 
بافته های  در  نوشته ها 
به  توجه  با  پایی  زیر 

احادیث و روایات 
لطف  تأثیر  به  ایمان  ـ      5
در  خداوند  عنایت  و 
نصب  دار،  فرایند  اجرای 
و  چله ریزی  چله دوانی، 

بافت قالی

ارزش های  به  باور  3ـ 
و  قومی  و  فرهنگی 
به كارگیری آن در انتخاب 

نقش، رنگ و ابعاد
انتخاب  بـه  ایمان  4ـ 
رنگ های  و  نقوش  نوع 
به كارگیری  و  نمادین 

آنها در بافت قالی
ـ  اعتقاد به به كارگیری     5
رنگ ها   زیباتر  هرچه 
با  هم تراز  نقوش  و 
زیباشناسی دینی و رعایت 
مخاطب  جلب  و  رضایت 

در بازار مصرف 

و  هماهنگی  باور،  3ـ 
پود  و  تار  هم سویی 
از  برگرفته  بافته های 
تنیدگی منظم موجود در 

طبیعت
بـه  بـاور  و  ایمان  4ـ 
الگوگیری خالقانه رنگ و 
نقوش از نظام خلقت در 

بافته های خود
ـ  الزام بــه هماهنگـی     5
قالی،  نقش  و  رنگ 

طبیعت و نظام خلقت

اهداف کلی )نصب دار، چله ریزی و بافت قالی(



11

علم
)کسب معرفت 

شناخت، بصیرت 
و آگاهی(

3ـ    كسب آگاهی و اعتقاد به 
بافت منسجم و یك دست و 
به كارگیری آن در بافت قالی
ـ    آگاهی نسبت به اسلوب ها  4
و روش های شخصی خود در 
و  رنگ  نقوش،  به كارگیری 

هماهنگی آنها در بافته ها
ابزار  به شناخت  آگاهی  ـ      5
مورد استفاده در بافت قالی

شناخت  و  3ـ    آگـاهـی 
به كارگیری مبانی اعتقادی 

در بافت قالی
4ـ شناخت و آگاهی به 
هندسه پنهان در بافته ها 

همتراز با پدیده ای الهی
به  آگاهی  و  ـ      بصیرت     5
نزد  علم  كسب  ارزش 

خداوند

نسبت  كامل  3ـ    آگاهی 
مشخص  معیارهای  به 
شده در فرایند بافت قالی 
و  بازار  به  عرضه  جهت 

مشتری
بـه  نسبت  شناخت  4ـ 
دوام  اهمیت  و  جایگاه 
قالی در زندگی خانواده ها

اهمیت  و  شناخت  ـ      5
اعتقادی برخی از رنگ ها 
در بین اقوام و استفاده از 

آن در قالی و بافته خود

انتخاب  به  ـ      آگاهی  3
با  همتراز  نقوش  و  رنگ 

عالم خلقت 
به  آگاهی  و  شناخت  4ـ 
تناسبات رنگی چشم نواز 
هم تراز با عالم خلقت در 

بافته های خود
ـ  شناخت كامل و وافی     5
)طبیعت( خلقت  عالم  از 
زیبایی های  به كارگیری  و 
آن در فرایند بافت از نظر 
نقش، رنگ و ظرافت بافت

عمل
)کار، تالش، 

اطاعت، عبادت، 
مجاهدت، 

کارآفرینی، 
مهارت و...(

3ـ بهره برداری از زمان مطلوب  
توسط بافنده )خود( در اجرای 

عملیات فرایند بافت
فرایند  بـه  كردن  عمل  4ـ 
نكات  رعایت  و  كار  صحیح 
شخصی  بهداشتی  و  ایمنی 

)خود(
ـ  مهارت یافتن بافنده )خود(     5
و  رنگ ها  صحیح  انتخاب  در 

نقوش با توجه به ابعاد بافته ها

3ـ به كارگیری و استفاده 
در  اعتقادی  مبانی  از 

بافت قالی
بــه  كـردن  عمل  4ـ 
دستورات الهی در فرایند 

بافت قالی
به  بخشیدن  تعالی  ـ      5
ارزش های مادی و معنوی 
گرفتن  نظر  در  با  قالی 

رضای خداوند

3ـ    رعایت متناسب نقوش 
كسب  برای  رنگ ها  و 

رضایت بازار و مشتری
رقابتی  فضای  ایجاد  4ـ 
صمیمی و دوستانه برای 
دیگران  با  خود  فعالیت 

در بازار كار
و  متناسب  رعایت  ـ      5
و  اولیه  مواد  از  صحیح 
و  رضایت  برای  طبیعی 

خشنودی مشتری

در  مهارت  ـ      ایجاد  3
تركیب بندی رنگ و نقش 

با هم سویی عالم خلقت
4ـ استفاده بهینه از مواد 

طبیعی در فرایند بافت
ـ  تالش در حفظ  محیط     5
به كارگیری  با  پیرامون 

مواد طبیعی و اصیل

اخالق
)تزکیه، عاطفه و 
ملكات نفسانی(

3ـ احساس مسئولیت نسبت 
گروهی  و  فردی  سالمت  به 

در اجرای بافت
و شئونات  اصول  رعایت  4ـ 
اخالقی بافنده در فرایند بافت

ـ  رعایت اصول فنی بافت     5
نسبت  بافنده  توسط  مواد  و 
به نوع روش )تكنیك( بافته

3ـ پایبندی به استفاده از 
نقوش و رنگ های موجود 
و  آیات  بر اساس  قالی  در 

فرامین الهی
هـرگـونه  از  پرهیز  4ـ 
اجرای  در  اخالقی  رذایل 

فرایند بافت
ـ    پایبندی به ارزش های   5
اعتقادی در اجرا و انتخاب 
به  نسبت  نقش  ـ  رنگ 
و  آیات  و  الهی  فرامین 

احادیث 

هرگـونـه  از  پـرهیز  3ـ 
فرایند  در  اخالقی  رذایل 

محیط كار 
در  صحیح  رعایت  4ـ 
مواد صحیح  بردن  به كار 
استفاده  برای  طبیعی  و 

مردم و مشتری
5   ـ  تالش در به كارگیری 
صحیح نقش و رنگ برای 
سلیقه های مختلف جهت 
استفاده های مختلف مردم

مسئولیت  احساس  3ـ 
عالم خلقت در  به  نسبت 
حفظ و نگهداری مواد اولیه 
مورد مصرف در بافت قالی 
4ـ ارزش نهادن به عالم 
خلقت و نشان دادن این 
بافته های  در  ارزش ها 

خود
5   ـ پایبندی به هماهنگی 
رنگ و نقوش قالی هم تراز 

با طبیعت و نظام خلقت
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تعاریف و  اصطالحات   

رویكرد برنامه درسی ملی
منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی 
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملّی است. 
این رویكرد، رویكرد فطرت گرای توحیدی نام دارد كه مقصد عالی آن، شكوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه ..   اهلل است.

  دنیای کار
زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  مزدی،  كار  شامل 
اجتماعی است. دنیای كار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محیط واقعی كار و بنگاه های اقتصادی است.
  محیط کار 

موقعیتی است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
كارخانه بزرگ را شامل می شود. 

  بنگاه اقتصادی 
طبقه بندی  ملی  استاندارد  مبتنی بر  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  كه  محلی 

فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. 
  صالحیت حرفه ای 

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

  آموزش و تربیت فنی و حرفه ای
و  نگهداشت  آمادگی،  زمینه سازی،  جهت  كار  دنیای  قلمرو  در  تربیت  و  آموزش 
ارتقای شغلی و حرفه ای را گویند. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای واژه ای جامع 
است كه به جنبه های از فرایند آموزشی و تربیتی، در برگیرنده مطالعه فناوری ها 
و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها 
آموزش عمومی،  اجتماعی، عالوه بر  زندگی  و  اقتصادی  را در بخش های گوناگون 
ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیر رسمی 
و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های 
توسعه مهارت ها است كه 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.
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  شغل 
واژه شغل »  استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« است. شغل 
محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها و وظایف مشخص 
است كه در یك جایگاه خاص تعریف می شود. یك شخص ممكن است در یك 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
  حرفه

مجموعه ای از مشاغل دنیای كار است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، دانش 
است.  زندگی  فرد در طول  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یك  در  كار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای كار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد در حالی كه برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 
است. یك حرفه مجموعه ای از مشاغل است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، 

دانش و توانایی های مورد نیاز دارد. 
  وظیفه 

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را كه در یك جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی 
یك تعمیركار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال 
قدرت و... اشاره كرد. از تكنسین مكاترونیك انتظار می رود نگهداری و تعمیرات 

سیستم های كنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد. 
  تكلیف کاری 

یك تكلیف كاری فعالیت مشخصی است كه دارای ابتدا و انتها است و شامل مراحل 
منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تكلیف كاری تقسیم می شود. به طور 
مثال از یكی از تكالیف كاری وظیفه »  تعمیر سیستم مولد قدرت«، تنظیم سیستم 

جرقه است.
  شایستگی

مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یك تكلیف كاری، 
فنی  آموزش های  حوزه  در  شایستگی ها  گویند.  شایستگی  را،  استاندارد  بر اساس 
و  حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی می شوند.

  سطح شایستگی انجام کار
صرف نظر از اینكه یك تكلیف كاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
باشد.  انتظار  مورد  كار  با كیفیت مشخصی در محیط  است  كار ممكن  انجام هر 
سطح كیفی شناخته شده از یك شخص در محیط كار را سطح شایستگی مورد 
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انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام كار معیار اساسی ارزشیابی است. در بین 
كشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد. 
  چارچوب صالحیت ملی

چارچوبی است كه صالحیت ها، مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معیارها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مكان یادگیری ارزش كمتری دارد.
  سطح صالحیت

سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های 
نظام های  گردد.  تدوین  و  طراحی  آن  در  باید  تكالیف كاری  كه  ملی  حرفه ای 
مهندسی  صالحیت  سطح  دارد،  وجود  كشورها  بین  در  گوناگونی  سطح بندی 
)حرفه ای( پنج در نظر گرفته شده است كه به طبع آن تكنسین فنی یا حرفه ای 
دارای سطح چهار است. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی 

شده است.
  برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

استانداردهای  از  مجموعه ای  حرفه ای  و  فنی  تربیت  و  آموزش  درسی  برنامه 
تجهیزات،  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنیای 
كه  است  ارزشیابی  استاندارد  آموزشی،  مواد  شایستگی ها،  استاندارد  فضا،  زمان، 
حوزة  در  اهداف  آن  به  رسیدن  برای  را  مربی  یا  كارآموز  دانش آموز  )هنرجو(، 
آموزش های فنی   و حرفه ای هدایت می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزة 

آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای كار و دنیای آموزش را در برمی گیرد. 

معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، 
متصّور می شوند:

١ ـ استاندارد شایستگی حرفه ای
شایستگی یا مهارت، كه توسط متولیان صنعت، بازار كار و اتحادیه ها، صنوف و... 
تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، كارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه 

مورد توجه قرار می گیرند.
٢ ـ استاندارد ارزشیابی

براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر توسط گروه های مشتركی 
از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت 

حرفه ای می گردد. 
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٣ـ استاندارد آموزشی )برنامه درسی(
ارائه دهندگان  توسط  ارزشیابی  و  حرفه  شایستگی  استانداردهای  بر اساس 
آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، 

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات آموزشی و... در اولویت قرار دارد.
 آموزش مبتنی بر شایستگی

رویكردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه تمركز 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 بر اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یك 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 رویكرد مورد توجه قرار می گیرد.

 استاندارد شایستگی حرفه
استاندارد شایستگی حرفه تعیین كننده فعالیت ها، كارها، ابزارها و شاخص هایی 

برای عملكرد در یك حرفه است. 
 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 تكوین در مسیر تعالی را دارد.
 گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای( 

برای  تا فراگیر را  چند رشته تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار می گیرند 
انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممكن است با توجه به شرایط و امكانات 
گروه های  مبتنی بر  بزرگ  شایستگی های  هم خانواده،  غیر  هم خانواده،  منطقه ای 
فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای كسب كار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ 
حرفه ای باعث شكل دهی هویت حرفه ای و تكوین آن در طول زندگی خواهد شد.

 رشته تحصیلی ـ حرفه ای 
مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است كه آموزش و تربیت بر اساس 

آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
 اهداف توانمندسازی

اهداف توانمندسازی اهدافی است كه بر اساس شایستگی ها، استاندارد عملكرد و 
اقتضائات یاددهی ـ یادگیری جهت كسب شایستگی ها توسط دانش آموزان تدوین 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویكرد شكوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
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تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و 
خلقت است كه با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند.

ـ باتوجه به این كه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تكوین و تعالی 
هویت حرفه ای متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، 
تبیین  قابل  این عرصه ها  به  توجه  با  تربیت  اهداف  بنابراین  است،  و خلقت  خلق 
ساحت های  كلیه   منطقی  و  یكپارچه  جامع،  به گونه ای  عرصه ها  این  بود،  خواهد 

تربیتی1 را دربرمی گیرد.
 یادگیری یک پارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

 یادگیری
از  است  ممكن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق كار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق اشكال، 
یا  یا به شیوه شهودی )ذهنی  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات كلی( 

روحانی( صورت گیرد.
 فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  بر اساس  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری كار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در فرایند آموزش به كمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
و  درک  دانش آموزان،  انگیزه  تقویت  قبیل  از  اصولی  بر اساس  شایستگی ها  تحقق 
تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای كار، فعال نمودن دانش آموزان استوار 

است.
 محتوا 

محتوی آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
است. محتوی مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی و 
قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است كه 
زمینه شكوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به صورت 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس 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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پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوی در برگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی 
و ایده های كلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و بر 
حال  نیازهای  با  محتوی  تناسب  است.  بشری  معتبر  علمی و  یافته های  از  گرفته 
و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و 

زمان آموزش از الزامات محتوی است.
 بسته تربیت و یادگیری

رسانه های  و  مواد  منابع،  از  هماهنگ  مجموعه ای  به  یادگیری،  و  تربیت  بسته 
هماهنگ  اجزایی  صورت  به  یا  واقعی  بستة  یك  در  كه  می شود  اطالق  آموزشی 
با نشان و برند مؤسسه تولید كننده تهیه و برای یك یا چند پایه تحصیلی مورد 
استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین، بسته آموزشی 
با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تكمیل می شود. طراحی 

و تهیه بسته یادگیری بر اساس ماكت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمك آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل یك بستة آموزشی كمك كند.

منابع  و  اصلی  منابع  به دو گروه كلی شامل  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
تكمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل كتاب راهنمای معلم، كتاب درسی، كتاب 

كار دانش آموز و كتاب ارزشیابی می شوند. 
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل:

١   كتاب درسی
٢   راهنمای معلم؛

٣   كتاب همراه هنرجو؛ 
4  كتاب كار؛

5  نرم افزار دانش آموز؛
6   فیلم هنرجو؛
7   شبیه سازها؛ 
8   فیلم معلم؛ 

9   پوستر و غیره است.
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راهنمای نقشه:

A  ـ سالن کارگاه ـ 9 در ١٢ متر
B  ـ اتاق سرپرست کارگاه و معلم ـ ٣    در٣متر )با پنجره های سرتاسری(

C  ـ اتاق رختكن ١90 در ١70 سانتی متر )مجهز به آینه، رخت آویز و هواکش(
D  ـ انبار ـ ١/70 در ٣ متر

١   وایت برد ـ ٢00 در١٣0   سانتی متر

٢  سكوی یک پله ای ـ 500 در  ١٢0   سانتی متر
٣  میز تحریر

4  صندلی قابل تنظیم با تشک چرمی و بدون دسته )صندلی های هنرجویان باید بدون چرخ باشند(.
5  سطل زباله

6  دراور کوچک کشودار برای قرار دادن ابزار و الیاف در کنار دار بافت ـ 40 در 40 در 60 سانتی متر
7  دار قالی یا گلیم با عرض 70 سانتی متر

8  میز برش شیشه ای، با پایه های چوبی ـ ٢00 در ١50 سانتی متر
9  کمد فلزی قفل دار ـ عرض 50، عمق 70، ارتفاع ١٢0

١0  رخت آویز دیوارکوب

١١  آینه دیواری

١٢  سینک روشویی و ظرفشویی )دارای شیر آب سرد و گرم(

١٣  کابینت و قفسه فلزی

١4  گلدان گل آپارتمانی )گل طبیعی(

١5  جعبه کمک های اولیه

١6  کپسول آتش نشانی

١7  شوفاژ یا فن کوئل

١8  تهویه هوا )در کاگاه قالی بافی در پایین ترین سطح دیوار و مماس با زمین نصب می شوند(.

١9  کمد و دراور

٢0  حفره های تعبیه شده با قطر 4/5 سانتی متر در کف کارگاه، برای نصب میله های چله دوانی

فضای کارگاهی   

نقشه کارگاه بافت قالی
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نفر  برای هر یک  و دراور(  بدون دسته  قالی، صندلی  دار  برای چیدمان تجهیزات )شامل:  کارگاه  این  توضیح: در 
هنرجو، مساحتی برابر با یک متر مربع درنظر گرفته شده است. هنرجو می تواند با توجه به شرایط تابش نور و یا 

پنجره های کارگاه، دار قالی و دیگر وسایل را به صورت موازی یا با زاویه 45 درجه چیدمان کند.



20

اصول انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در رشته  

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی کار١: تعیین ارزش كار یا تكلیف كاری براساس ضوابط و مقررات خاص 

است. در ارزشیابی كار، عمق هدف های مورد نظردر كار تعیین می شود.

انواع ارزشیابی:
١ ـ سنجش٢

دیگر  عبارت  به  می گیرد.  اندازه گیری صورت  طریق  از  كه  است  ارزشیابی  نوعی 
به منظور تصمیم گیری در مورد  یادگیرندگان  فرایند جمع آوری اطالعات درباره 

رشد و پیشرفت آنان است. 
٢ ـ شواهد٣

مستندات مكتوب درباره درست بودن یا حقیقت داشتن موضوعی را شواهد گویند. 
با ارائه شواهد متنوع و كافی امكان قضاوت در ارتباط با سطح دستیابی به اهداف 

برنامه درسی را یا موارد دیگر به وجود می آید.
٣ـ ارزشیابی تشخیصی4

نوعی ارزشیابی برای تشخیص نقاط قوت و نقاط ضعف یادگیرندگان در مهارت های 
اساسی یا پیش نیاز است. از طریق این ارزشیابی می توان مشخص كرد كه ذی نفعان، 
معلومات، توانایی ها و مهارت های الزم برای  ورود به حرفه یا شغل جدید را دارند 

یا خیر؟
4  ـ ارزشیابی تراکمی5

برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر كار حرفه ای مورد توجه ویژه قرار 
می گیرد. ارزشیابی تراكمی یا پایانی در مدارس متداول است و شامل ارزشیابی آخر 
دوره در روند آموزشی است. به عبارت دیگر تمام آموخته های یادگیرنده در طول 

دورة آموزشی ارزشیابی می شود.
5   ـ سنجش توانایی6

ارزشیابی توانایی های ادراكی )دادن پاسخ مناسب به اطالعات دریافت شده از راه 
حواس( و توانایی های جسمانی )استقامت، قدرت، انعطاف پذیری و چاالكی(.

6   ـ رفتارگرایی7
به  كه  می كنند  بررسی  را  رفتارهایی  ذهنی،  حالت های  و  فكرها  بررسی  به جای 

دنبال فكرها می آیند.

diagnostic evaluation ـevidence          4 ـassessment              3 ـtask evaluation            2 ـ1
ـ  5  summative evaluation           6ـ the ability to assess           7ـ behaviorism
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7   ـ  ارزشیابی )تكوینی ـ مستمر١(
برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط هر كار حرفه ای در طول آموزش مورد 
توجه ویژه قرار می گیرد. به عبارت دیگر تمام آموخته های یادگیرنده در طول یك 
دوره آموزش معین كه فعالیت آموزشی معلم در جریان است و یادگیری در حال 
و ضعف  قوت  نقاط  تعیین  آن  و هدف  انجام می شود  است  و شكل گیری  تكوین 

یادگیری است. 
8  ـ سنجش مالک معیار٢

فرد با استانداردهای شایستگی حرفه ای مقایسه می شود كه نتیجه آن قبول یا رد 
است.

9ـ سنجش هنجار معیار٣
 فرد با سایر افراد شركت كننده در آزمون مقایسه می شود. مؤسسات می توانند نمره 

قبولی خود را تعیین و هنجارهای خود را با سایر مؤسسات مقایسه نمایند.
١0 ـ  روش/ ابزار سنجش4

وسایلی هستند كه محقق به كمك آنها می تواند اطالعات مورد نیاز خود را برای 
تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً كشف حقیقت گردآوری نماید.

١١ ـ مقیاس درجه بندی5
یكی از شیوه های شناخت است كه به وسیله آن میزان خصوصیات و رفتارهای بارز 

و قابل مشاهده افراد در زمینه های مشخصی سنجیده می شود.
١٢ ـ ارزشیابی نتیجه محور6

اطالعات  كسب  و  دارد  توجه  پیشرفت  به  و  است  رشد  نتیجه  ارزشیابی  مبنای 
را  شخص  آموخته های  انتها  در  و  دارد  مشخصی  فضای  یادگیری  می سنجد.  را 

ارزشیابی می كند.
١٣ ـ ارزشیابی فرایند7

ارزشیابی از جریان رشد است و به پیشروی و تالش توجه می شود. فرایند یادگیری 
بازخوردی  ارزشیابی در طول یادگیری و  بلكه دارای مراحلی است و  پایان ندارد 
است.  درضمن بازخوردهای دوره ای به ویژه شناسایی مشكالت و نقص دروندادها 

در خالل اجرای برنامه توجه می شود.

benchmark criteria to assess ـformative assessment                 2 ـ1
the assessment tool ـnormal assessment criteria         4 ـ3
Process evaluation ـevaluation results oriented       7 ـgrading scale                              6 ـ5



22

اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
و  تحصیلی  پیشرفت  سنجش  جهت  ارزشیابی  روش های  انواع  از  استفاده     ١

شایستگی های حرفه ای و عمومی در كار واقعی.
كسب  دوره  از  گذر  مالک  عنوان  به  حرفه ای  مدارک صالحیت  از  استفاده     ٢

استاندارد شایستگی حرفه ای وعمومی در رشته.
شایستگی های  یادگیری  میزان  سنجش  برای  مستمر  و  متنوع  ارزشیابی     ٣

عمومی و حرفه در رشته.
به منظور سنجش شایستگی های كسب  ارزیابی  برگ های  نمون  از  استفاده     4

شده توسط هنرجو.
5   ارزشیابی منصفانه و بر مبنای اندوخته های هنرجویان.

6   فراهم نمودن شرایط مناسب كارگاهی قبل از انجام ارزشیابی.
7  اجرای بخشی از فرایند ارزشیابی در بستر كار گروهی و با همكاری اعضای گروه.

8  ارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصیلی حین انجام كار به عنوان بخشی 
از فرایند یادگیری.

ویژگی های ارزشیابی  

١ـ محتوای مورد ارزشیابی
ارزشیابی در دروس رشته های تحصیلیـ  حرفه ای باید شایستگی انجام كار مبتنی 
بر استاندارد عملكرد را سنجش نماید. این شایستگی تركیبی از عناصر پنجگانه در 
برنامه درسی ملی است. با توجه به استانداردهای حرفه ای و شرایط ارائه آموزش ها، 
شایستگی های مورد ارزیابی به صورت های گوناگون خواهند بود. ارزشیابی ممكن 
با حرفه فرد در  ارزشیابی مهارت ها و شایستگی هایی كه مستقیماً  است عالوه بر 
ارتباط هستند، مهارت های دیگری را نیز اندازه گیری كند كه به آنها مهارت های 
زندگی  مهارت های  حساب،  سواد  از  عبارت اند  مهارت ها  این  می گویند.  محوری 
شامل مهارت های اجتماعی و شهروندی، مهارت های عام كاریابی مانند ارتباطات و 
تصمیم سازی و بر اساس حرفه فرد، مهارت های مدیریت و كار آفرینی. برای همین 
ارزشیابی به صورت كل نگر می باشد به طوری كه شایستگی های فنی و غیر فنی در 

تحلیل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

٢ـ  مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم  اینكه  به  با توجه 
مبتنی بر  ارزشیابی  نهایی  هدف  همچنین  است  شایستگی  بر  مبتنی  متوسط 
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شایستگی، یادگیری و كسب توانایی انجام كار در شغل و حرفه است، لذا بر این 
اساس طراحی دروس به گونه ای انجام شده كه هر درس شامل چند پودمان و هر 
پودمان یك یا چند واحد های یادگیری )تكالیف كاری( را در برگیرد. در این رویكرد 
هنرجویان در فرایند یادگیری باید در انجام آنها شایستگی الزم را كسب نمایند. 
شامل  آن  نمره دهی  و  است  نمره   4 یادگیری  واحد  و  پودمان  هر  نمره  حداكثر 
است.  )3نمره(  پایانی  نتیجه ای  و  )1نمره(  مستمر  فرایندی  ارزشیابی  بخش  دو 
هنرجویان برای كسب شایستگی در واحد یادگیری بایستی حداقل 2 را از ارزشیابی 
پایانی كسب نموده تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را كسب نمایند. حداقل 
برای هنرجویان  یادگیری  برای كسب شایستگی واحدهای  امكان جبران  بار  یك 
وجود دارد. نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان )كه هرپودمان میانگین نمرات 

یك یا چند واحد یادگیری است( تشكیل می گردد.
در ارزشیابی مستمر ارزشیاب )هنرآموز( می تواند بر اساس ارزشیابی مراحل انجام 
نماید.  نمره دهی  یادگیری  ـ  یاددهی  فرایند  به  توجه  با  و  درسی  كتاب  در  كار 
می شود. انجام  درسی  كتاب  در  شده  بیان  برگ  نمون  بر اساس  پایانی  ارزشیابی 
در سنجش واحد یادگیری شایستگی فنی، غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات 

زیست محیطی هم زمان مورد سنجش قرار می گیرند.
در انجام تكلیف كاری یا واحدهای یادگیری برخی از مراحل بسیار مهم و حیاتی 
)از جمله رعایت ایمنی و بهداشت و شایستگی های غیر فنی( هستند. بنابراین برای 
هنرجو  این صورت  غیر  در  نمایند،  اخذ  را   2 نمره  مرحله  آن  در  بایستی  قبولی 
نیز  یادگیری  واحد  هر  نمره  نمی كند.  را كسب  یادگیری شایستگی  واحد  آن  در 
حاصل  بهداشت  و  ایمنی  غیر فنی،  شایستگی های  كار  مراحل  نمرات  میانگین  از 
می گردد. هنر آموزان می توانند تا 2 درصد نمره از ارزشیابی را به خود ارزیابی توسط 

هنرجویان اختصاص دهند.
همچنین هنرجویان بعد از گذراندن 3 درس از 6 درس دوره متوسطه دوم، شایستگی 
دریافت گواهینامه سطح 2 صالحیت حرفه ای ملی را دارند و می توانند به شرط 
موفقیت در آن از این امتیاز برای ورود به بازار كار استفاده كنند. هنرجویان بعد از 
گذراندن موفقیت آمیز 3 سال و كسب شایستگی در تمام واحد های شایستگی )60 
واحد شایستگی، 30 پودمان، 6 درس( عالوه بر دریافت دیپلم در رشته تحصیلی ـ 
حرفه ای از وزارت آموزش و پرورش، به شرط موفقیت در آزمون صالحیت حرفه ای 
ملی به دریافت گواهینامه سطح 2 صالحیت حرفه ای نائل آیند كه ارزش ورود به 
بازار كار را دارد و معادل كمك تكنسین حرفه ای در همان رشته تلقی می شود. 
ارزشیابی عملكرد برای اصالح یادگیری در هر شایستگی )مراحل( توسط ارزشیاب 

انجام و در نمون برگ های مربوط به عنوان پوشه كار نگهداری می شود.



24

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته  
مدرک تحصیلی

با گرایش  باید حداقل دارای مدرک كارشناسی در رشته صنایع دستی  هنرآموز 
فرش باشد. همچنین هنرآموزانی كه رشته تحصیلی آنها فرش با گرایش »  بافت و 
مرمت« می باشد و دارای مدرک سطح كارشناسی و باالتر باشند می توانند در این 

رشته تحصیلی مشغول تدریس شوند.

مدارک حرفه ای
انواع  بافت  فرش،  رایانه ای  و  دستی  نقشه كشی  تخصصی:  دوره های  گذراندن   
گلیم، بافت انواع جاجیم، بافت زیلو، چله ریزی، چله كشی و بافت قالی، پرداخت و 
سرویس كاری، تبلیغ و بازاریابی فرش، استاندارد بسته بندی فرش برای هنرآموز 

الزامی است.
 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس، بهداشت و ایمنی كارگاه، 

اخالق حرفه ای و مهارت های حرفه آموزی نیز ضروری است.

تجربه کاری
  داشتن حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های تربیت دبیر 

فنی الزامی است.

الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
و  حرفه ای  شایستگی های  به  دستیابی  جهت  هنرآموزان  و  مدیران  آموزش     ١

تخصصی.
٢   تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهیزات.

٣   ایجاد كارگاه صنایع دستی بر اساس استاندارد فضای كارگاه آموزشی »  پرداخت 
و سرویس كاری فرش«.

4   تجهیز كارگاه صنایع دستی متناسب با استاندارد كارگاه آموزشی »  پرداخت و 
سرویس كاری فرش«.

5  مشاركت دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته 
صنایع دستی.

6  وجود نمونه فرش های مختلف )انواع گلیم، جاجیم، زیلو و قالی(.
7   حضور یك هنرآموز و یك استادكار به ازای هر 16 هنرجو.



25

ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته

حداقل سن: 15 سال
میزان تحصیالت: اتمام پایة دهم

كامالً  پاها  سالم،  كامالً  )عدم كوررنگی، دست ها  سالم  كامالً  وضعیت جسمانی: 
اعضای  هماهنگی  كافی،  بدنی  قدرت  شیمیایی،  مواد  به  حساسیت  عدم  سالم، 

حركتی، انعطاف پذیری بدن، توانایی دیدن اشیاء در دور و نزدیك( 
پایه  علوم  ـ  )فرش(  دستی  صنایع  به  عالقه  و  هنری  استعداد  ویژگی ها:  سایر 

)ریاضی(

معرفی اجزای بسته آموزشی درس »  نصب دار، چله ریزی و بافت قالی«

بسته آموزشی به طور کلی شامل اجزای زیر است:
فیلم  هنرآموز،  راهنمای  دانش آموز،  نرم افزار  هنرجو،  كتاب همراه  كتاب درسی،   

راهنمای هنرآموز، كتاب كار، پوستر، كتاب مرجع و معرفی سایت.
در كتاب درسی »  نصب دار، چله ریزی و بافت قالی« برخی از این اجزا وجود 

دارند كه به ترتیب به شرح جدول صفحة بعد است:
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مطالب ارائه شدهجزء بسته

کتاب درسی

در این جزء آموزش مربوطه به شكل پروژه و كارهای عملی )كار كالسی( همراه با تصاویر، 
جداول و اینفوگرافی آورده شده است. در هر مرحله كه نیاز دارد و ضروری است به نكات 
ایمنی و اصول كار اشاره شده است. كار غیر كالسی، پرسش و تحقیق نیز در جاهایی از 

كتاب گنجاده شده است.
محتوای به شكل درهم تنیده شایستگی های فنی و غیرفنی را مورد توجه قرار داده است. 
براساس اهداف كلی درس پروردگار عالم به عنوان خالق و صانع معرفی شده و موقعیت های 

واقعی زندگی در محتوی طراحی شده است. 

کتاب همراه هنرجو

استانداردها، فرمول های محاسباتی، تعداد چله ها در مناطق فارسی باف، انواع تكنیك های 
بافت تخت، لول و نیم لول در قالی های فارسی باف و تركی باف، همچنین انواع پایین كشی 
و  پژوهشی  فعالیت های  برخی  به  پاسخ  برای  همچنین  است.  آمده  كتاب  این  در  فرش 
مطالعاتی داخل كتاب درسی كتاب های مرجع و سایت های معتبر بین المللی و ملی در 

فصل های مختلف معرفی شده اند.

کتاب
 راهنمای هنرآموز

در این جزء روش تدریس كلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی 
مورد نیاز هر جلسه، نكات ایمنی و بهداشتی آورده شده است. همچنین آموزش مربوط به 
پروژه و كارهای عملی به طور كامل تر آمده است. پاسخ پرسش های كتاب، معرفی مشاغل 
با  مرتبط  علمی  منابع  پودمان،  با  مرتبط  تحصیلی  رشته های  معرفی  پودمان،  با  مرتبط 
پودمان، رویكرد ارزشیابی، روش ارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیت های غیركالسی 
نیز گنجانده شده است. مشكالتی كه هنرآموز در تدریس ممكن است با آن روبه رو شود و 
راه حل های پیشنهادی آورده شده است. سایت های معتبر بین المللی و ملی در فصل های 

مختلف معرفی شده اند.

این درس ندارد.کتاب کار

فیلم آموزشی 
هنرآموز

در این جزء همزمان با برگزاری دوره سراسری ویژه كتاب »  نصب دار، چله ریزی و بافت 
قالی« فیلم آموزشی مراحل مختلف چله دوانی و چله ریزی در قالب یك لوح فشرده ویژه 

هنرآموزان ارائه شده است. 

پوستر
در این جزء نكات ایمنی، تصاویر اینفوگرافیك مربوط به بخش های مختلف كتاب و تصاویر 
بافت های تخت، لول و نیم لول كه می توان آن را بر دیوار كارگاه نصب كرد، آورده شده 

است. 

پژوهشی در فرش ایران، تألیف تورج ژوله، انتشارات یساولی.کتاب مرجع

در این بخش سایت های معتبر بین المللی و ملی در صورت نیاز در كتاب همراه هنرجو و سایت
راهنمای معلم ذكر شده است.
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معرفی ویژگی های درس و واحد یادگیری

عنوان درس
 پایه دوازدهم

شماره و عنوان 
پودمان

شماره واحدهای 
عنوان واحد یادگیرییادگیری 

نصب دار، 
چله ریزی و بافت 

قالی

نصب دار قالی بافی11ـ نصب دار قالی 

2ـ چله دوانی
آماده سازی نخ های چله 2

چله دوانی3

3ـ چله ریزی
انتقال چله بردار4

انتقال چله بر دستگاه5

بافت قالی46ـ بافت قالی

5ـ پایین كشی 
پایین كشی فرش7فرش

كه  است  پودمان  و  فصل  پنج  دارای  قالی«  بافت  و  چله ریزی  دار،  »  نصب  كتاب 
به ترتیب عبارت اند از: نصب دار قالی بافی، چله دوانی، چله ریزی، بافت قالی و 

پایین كشی فرش.
واحد  یك  دارای  بافی«  قالی  دار  »  نصب  نام  با  درسی  كتاب  این  اول  فصل 
یادگیری نصب دار قالی بافی است. در این فصل هنرجویان پس از آشنایی با انواع 
دارهای قالی بافی مانند عمودی و افقی و انواع آنها كاربرد و ویژگی های هر كدام را 
آموخته و سپس با توجه به نوع و ابعاد قالی مورد نظر چگونگی انتخاب دار مناسب 
را فرا می گیرند. پس از آن به برپایی و نصب دار انتخاب شده و اتصال اجزای آن 
در محل مناسب می پردازند. بنابراین شما هنرآموز گرامی با همكاری كادر آموزشی 
هنرستان بایستی تعدادی دار قالی بافی از تولید كنندگان در منطقه تهیه نمایید. 
زمینه  این  در  پدرانشان  شغل  كه  هنرجویانی  اولیای  از  می توانید  كار  این  برای 
است، نیز كمك بگیرید. بهتر است این دارها از ابعاد و اندازه های مختلف، مدل ها و 
جنس های متفاوتی انتخاب شوند. سپس هنرجویان در قالب گروه های دو نفره برای 
اتصال اجزای دارهایشان به یكدیگر كمك كرده و در جای مناسب نصب كنند. الزم 
است در تمام مراحل كار شایستگی های غیر فنی مانند كار تیمی، مدیریت منابع و 
مسئولیت پذیری را نیز مورد توجه داشته و به موقع به كار گیرند. همچنین رعایت 

نكات ایمنی در مراحل كار ضروری است.
فصل دوم كتاب به »  چله دوانی« اختصاص دارد كه در آن دو واحد یادگیری 
آماده سازی نخ های چله و چله دوانی آموزش داده می شود. برای آماده سازی نخ های 
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چله و چله دوانی الزم است هنرجویان در قالب گروه های دو نفره كارها را انجام 
دهند كه در آن هماهنگی حركات افراد در گروه بسیار مهم است. واحد یادگیری 
چله دوانی با كمك دستگاه كالف بازكن كه دارای انواعی است در كتاب آموزش 
داده شده است. دقت در انجام صحیح مراحل مختلف چله دوانی از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. زیرا چنانچه اشتباهی در تعداد چله و یا زیر رو شدن آنها در هنگام 
چله دوانی رخ بدهد نمی توان مرحله بعدی یعنی چله ریزی را انجام داد و بایستی 
دوباره كار چله دوانی از ابتدا تكرار شود. پس از چله دوانی بایستی با دقت و حوصلة 
كافی همان طور كه چله ها بر روی دستگاه چله دوان هستند، شمارش و سیه بندی 
شوند. سپس با قرار دادن نخی دیگر در میان زیر و روی چله ها، چله را از دستگاه 

خارج و به صورت دسته ای تاب می خورند. 
و  ایمنی  نكات  رعایت  فنی،  شایستگی های  انجام  و  فراگیری  در  دقت  عالوه بر 
ارگونومی و نیز شایستگی های غیر فنی از جمله مدیریت مواد و منابع در فرایند 
كار ضروری است. البته شما هنرآموز گرامی همه این موارد را در ارزشیابی فرایندی 

هر جلسه با تعیین شاخص های مناسب ارزیابی خواهید كرد.
فصل سوم كتاب »  چله ریزی« است. در این فصل دو واحد یادگیری انتقال چله 
بر دار و انتقال چله بر دستگاه وجود دارد. در واحد یادگیری اول پس از كنترل 
سالمت چله دوانده شده و تناسب آن با دار مورد نظر، هنرجویان با آموزش های 
شما همكار گرامی اقدام به انتقال چله بر روی دار می كنند. این كار الزاماً بایستی 
بر روی دارهای فندک دار و یا آنهایی كه سر دار متحرک دارند، انجام شود. ترتیب 
انتقال چله بر دار بسیار مهم است به گونه ای كه اگر یك مرحله جابه جا  مراحل 
شود، ساعت ها زمان الزم است تا نخ های در هم رفته سرجای خود قرار گیرند و 
گاهی حتی نیاز به چله دوانی مجدد است. در این واحد یادگیری نیز در برخی 
از مراحل هنرجویان در قالب گروه های دو نفره كار را انجام خواهند داد. كشش 
یكسان چله در سرتاسر عرض دار، یكسان پخش شدن چله در بر روی دار، دوخت 
از جمله  دار  بر سر  چله  نخ های  گره  و  دار  كمكی  میله  بر  چله ها  پایین  صحیح 

مراحلی است كه در این واحد یادگیری، آموزش داده می شود.
انتقال چله بر دستگاه، واحد یادگیری دوم این فصل است كه در آن هنرجویان 
انواع روش های چله كشی جاجیم آشنا می شوند. اولین مرحله كار آماده سازی  با 
و  كیفیت  تشخیص  و  شناسایی  مرحله  این  در  است.  جاجیم  )چله ها(  تارهای 
كه  آنجایی  از  است.  برای چله كشی جاجیم ضروری  مناسب  نخ های  ویژگی های 
طرح جاجیم هنگام آماده سازی تارهای آن مشخص می گردد پس در این قسمت 
هنرجویان بایستی طرح خود را از قبل آماده كرده و یا در ذهن خود داشته باشند. 
از آنجایی كه بافت جاجیم در مناطق مختلف ایران متفاوت بود و برای هركدام با 
تغییر تعداد كوجی طرح های مختلفی تولید می شود الزم است این مسئله به هنگام 
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آموزش مورد توجه قرار گیرد. شایستگی های غیرفنی مانند مدیریت زمان و مواد، 
نقش در تیم در این بخش از آموزش ها همزمان با شایستگی های فنی توسط شما 

همكار گرامی مورد ارزشیابی فرایندی قرار می گیرد.
فصل چهارم كتاب به »  بافت قالی« تعلق دارد. در این فصل هنرجویان می آموزند 
كه بافت قالی را بر اساس نقشه و با تكنیك های مختلف لول، نیم لول و تخت و 
در شیوه های فارسی باف و تركی باف را چگونه و با ابزار مناسب انجام دهند. فرایند 
نقشه  است. همچنین چگونگی  داده شده  در كتاب شرح  تصاویر  با  انجام هریك 
اینفوگراف  با  نامتقارن  و  پرزها در شیوه متقارن  خوانی و روش صحیح گره زدن 
آموزش داده شده است. همچنین هنرجویان بافت انواع شیرازه، پودگذاری )كلفت 
و نازک(، روش نشاندن پودها، پیش كشی و قیچی كاری نیز در این فصل به شكل 
عملی فرا می گیرند. برای رعایت نكات ایمنی در كار و به كارگیری شایستگی های 
غیر فنی از جمله مسئولیت پذیری در بخش های مختلف كار اندازه گیری و كنترل 

بافت الزامی است.
فصل پنجم »  پایین کشی فرش« نام دارد. یك واحد یادگیری در این فصل وجود 
پایین كشی  انواع  این فصل  پایین كشی فرش است. هنرجویان در  دارد كه همان 
ایران و بر اساس دارهای قالی بافی آنها آشنا می شوند. سپس  در مناطق مختلف 
پایین كشی چرخشی را با ابزار و وسایل مناسب و همزمان با رعایت نكات ایمنی 
پایین كشی  روش های  از  دیگر  یكی  دوخت  روش  به  پایین كشی  می دهند.  انجام 
است كه مراحل متعددی دارد. در این روش نیز با كمك ابزار و وسایل مناسب، ابتدا 
بایستی قالی بافته شده پس از اندازه گیری دقیق از روی دار جدا شود. سپس قالی 
را پایین تر با نخ و سوزن به پایین دار دوخته و چله را در باالی دار دوباره تنظیم و 
گره زد. یكی دیگر از روش هایی كه هنرجویان در این فصل می آموزند پایین كشی 
به روش میخ وتخته است. رعایت نكات ایمنی و به كارگیری شایستگی های غیر فنی 

در همه مراحل كار برای هنرجویان الزامی است.

نكات مهم در آموزش فصول کتاب   

تا  باشد  داشته  وجود  كارگاه  در  مختلف  دار  نوع  چند  است  الزم  دار  نصب  برای 
هنرجویان روش نصب هركدام را با اجزای مربوطه بیاموزند. در صورتی كه چنین 
امكانی در كارگاه وجود نداشت، شما می توانید از اولیای هنرجویان كه در این زمینه 
مشغول به كار هستند و یا دسترسی دارند كمك بگیرید و یك روز بازدید از آن 

محل را داشته باشید.
الزم است داری كه برای این درس انتخاب می شود از نوع فندک دار و یا سردار 

متحرک باشد.
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هنگام چله دوانی هنرجویان در گروه های دونفره داشتن فشار دست و هماهنگی 
حركات در فرایند كار و تا پایان چله دوانی بسیار مهم است.

برای مناطقی كه به روش متقارن )تركی( چله كشی می كنند و گره می زنند الزم 
است:

١  حداقل یك دار مناسب برای چله ریزی به روش فارسی وجود داشته باشد تا 
هنرجویان به شكل عملی آن را بیاموزند.

٢  الزاماً بایستی چله دوانی را نیز در قالب گروه های دو نفره انجام دهند.
٣  گره نامتقارن )فارسی( را در روش های پودگذاری تخت، لول و نیم لول را بیاموزند.

4  اما در نهایت پروژه یا كار نهایی بر اساس تكنیك و روش بافت همان منطقه از 
آنها خواسته شود.

از پایان كار  ابعادی باشد كه پس  تا قالی هنرجویان در  همكارگرامی تالش كنید 
بتوانند از آن استفاده بهینه كنند.

هنرجویان را به گونه ای هدایت كنید كه از نقشه ها، رنگ ها و طرح های بومی منطقه 
در بافت استفاده كنند.

به هنرجویان توصیه كنید از نخ های كامالً طبیعی در بافت قالی خود استفاده كنند 
و اهمیت آن را به ایشان گوشزد كنید.

از هنرجویان خواسته شود تا محاسبه تعداد و طول چله را برای چند قالی در ابعاد 
مختلف و در َرج شمارهای مختلف محاسبه كنند و برای مهارت پیدا كردن آنان 

چند مسئله دیگر مشابه برایشان طراحی كنید.
سفارش  یا  فرضی  سفارش  بر اساس  هریك  بخواهید  هنرجویان  از  كار  این  برای 

هنرجوی دیگری این محاسبه را انجام دهد.
میان  در  و  خود  منطقه  در  پایین كشی  عملیات  انجام  برای  می توانند  هنرجویان 
بستگان و آشنایان بافنده با روش های مختلف منطقه ای از نزدیك آشنا شده و نقاط 

مثبت و منفی آن روش ها را در كالس تحلیل كنند.
ارزشیابی فرایندی و در هرجلسه بر اساس جدول طراحی شده در این كتاب توسط 
هنرآموز گرامی انجام شده )كه حتماً بایستی ابتدا مراحل فرایند كار و شاخص های 
او  از  نظر خواهی  با  نیز  هنرجو  به  مربوط  بخش  و  شود(  درج  كامل  به طور  آن 

)خودارزیابی( در قسمت مشخص شده ثبت می شود.

جلسات آموزشی

این كتاب شامل 37 جلسة آموزشی )8 ساعتی( می باشد، كه 30 جلسة آن مربوط به 
آموزش دروس، 2 جلسه مربوط به آزمون میان ترم و آزمون نهایی و 5 جلسه نیز مربوط 

به یادآوری، پاسخ پرسش ها، حل مسائل و رفع اشكال هر فصل تعیین شده است.


