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مراكز یادگیری

مراكز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیری

كالس درس، فضای كارگاه اختصاصی، كارگاه های ساختمانی، كارگاه های آموزشی، 
محیط های كار واقعی، نمایشگاه های تخصصی مرتبط، بازدید علمی از آثار معماری 

مرتبط

رسانه های یادگیری

رسانه های یادگیری هنرجو:
 كتاب كار هنرجو

 پوسترهای آموزشی
 نرم افزار هنرجو

 مجالت آموزشی
 كتاب درسی 

 شبکه های اجتماعی معتبر و مورد تأیید هنرآموز
 سایت آموزشی معتبر

 فیلم آموزشی
 كتاب های مرجع

رسانه های یاددهی ـ یادگیری هنرآموز:
 سایت آموزشی معتبر

 كتاب مرجع
 فیلم آموزشی
 كتاب درسی

 كتاب راهنمای هنرآموز
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منابع یادگیری:
 كتاب آموزشی منبع

 كتاب های مرجع
 مجموعۀ دستورالعمل ها و آیین نامه های ساختمانی 

 مباحث مقررات ملی ساختمان
 نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران
 استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه

مواد یادگیری:
 وسایل آموزشی
 ماكت آموزشی

 ابزار و تجهیزات سرمایه ای و نیمه سرمایه ای
 مواد مصرفی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی باید واجد حداقل روایی )یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملکرد حرفه ای 
انتخاب شده را اندازه گیری كند( و پایایی باشد. )یعنی بتواند این استانداردها را 
به صورت یکنواخت و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص ارزشیابی كند(. اگر 
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود ـ براساس استانداردهای محلی و یا 
ملی و یا بانک سؤاالت امتحانـ  و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند. ضروری است 
كارشناسان مراكز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های كافی در زمینۀ 
مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشیابی، استاندارد شده 
و به صورت متمركز تدوین شوند، الزم است این كار توسط متخصصان ارزشیابی 
و با كمک افرادی كه استانداردهای حرفه را تدوین كرده اند صورت پذیرد. خطا در 

مقدار روایی و اعتبار آزمون های ملی، دارای اثرات منفی بسیاری خواهد بود.
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اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش های 
فنی و حرفه ای

1ـ تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت
 ابزارها و روش ها جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی های حرفه ای و 

عمومی متنوع خواهد بود.
بر  مبتنی  حرفه  ارزشیابی  استاندارد  حرفه ای،  شایستگی های  كسب  مالك   

استاندارد عملکرد حرفه تکلیف كاری است.
2ـ شواهد كافی و متنوع برای قضاوت

مالك  بود.  خواهد  عمل  بر  مبتنی  و  عملکردی  مستمر،  صورت  به  ارزشیابی   
گذر از دورۀ كسب استاندارد شایستگی حرفه ای و عمومی، كسب مدرك بر اساس 

صالحیت خواهد بود.
3ـ ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویان

از واقعیت های دنیای كار و تجربۀ ارزشیابی حرفه در ارزشیابی گروه   استفاده 
كاری.

4ـ خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح باالتر شایستگی
توسط  الی 20 درصد قضاوت،  ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه ای 10   در 
هنرجو انجام می شود. تکالیف كاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای 

و عمومی است.
5  ـ عدم استفاده از شرایط اضطراب آور

 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.
 منصفانه باشد.

6  ـ مشاركت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش )ارزیابی همتا(1
استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی در فرایندهای ساخت، طراحی، 

تعمیر، نصب، تحلیل و اپراتوری.
7ـ حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی

ارزشیابی نهایی گروه كاری، توسط تیمی از هنرآموزان انجام می شود.

1ـ ارزیابی های همتا كه بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع است. به طور 
كلی در آن دسته از ارزیابی هایی كه احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی، به صورت ارزیابی همتا 

انجام می شود. 
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8   ـ نتیجه محور و فرایند محوری
 استاندارد عملکرد تکالیف كاری به عنوان نتیجه فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی 

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

9ـ كار گروهی و حل مسئله
اجرای فرایند ارزشیابی در بستر كار گروهی و موقعیت های جدید جهت حل مسئله 

در زندگی.
10ـ ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند یاددهی ـ یادگیری

اتفاق  عملکرد  استاندارد  بر  مبتنی  ارزشیابی  از  قبل  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
خواهد افتاد.

11ـ تكالیف عملكردی در سنجش
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه 

خواهد بود.
12ـ كسب كلیه شایستگی ها جهت اخذ صالحیت

زمانی یک هنرجو شایستۀ دریافت مدرك صالحیت حرفه ای می گردد كه در تمامی 
زمانی  پودمان،  در  هنرجو  باشد.  كرده  دریافت  شایستگی  گواهینامه  پودمان ها 
گواهینامۀ شایستگی دریافت می كند كه در تمامی كارها، شایستگی انجام كار را با 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

روش های سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در آموزش های 
فنی و حرفه ای

سنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می شود.
سنجش تكوینی: برای اصالح یادگیری صورت می گیرد.

انجام  آموزش  محیط  در  معموالً  كه  آموزش  شروع  برای  تشخیصی:  سنجش 
می گیرد.

سنجش تراكمی: در انتهای تکالیف كاری و پودمان ها و سطوح صالحیت حرفه ای 
انجام می گیرد.

سنجش تكمیلی: برای كارآموزی و كارورزی و عملیات میدانی انجام می شود.
در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه ای و 
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نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می شود. 
البته سنجش تراكمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر كار و حرفه 

مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهای سنجش شایستگی

گزینه ای،  چند  كردنی،  جور  غلط،  ـ  صحیح  شامل  كتبی(:  )شفاهی،  آزمون 
با  متناسب  شناختی  حوزۀ  برای  آزمون ها  این  می باشد.  پاسخ  كوتاه  و  تشریحی 

سطح شایستگی مورد انتظار انتخاب می شوند.
سنجش عملكردی: شامل كتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی شده، 

نمونه كار، پروژه های طوالنی مدت، سنجش 360 درجه ای و... می باشد.
سنجش مشاهده ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی،مقیاس های درجه بندی، 

واقع نگاری و... می باشد.
با مقیاس  سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش 

لیکرت و مصاحبه می باشد.
سنجش تكمیلی: شامل مصاحبه با كارفرما، مشاهده در حین كار، سنجش پیرو 
و... می باشد. این نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد نظر در محیط واقعی 

كار استفاده می شود. )در كارآموزی و كارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(.
نوع  این   . و...  درجه ای   360 كارپوشه،  شامل  )تركیبی(:  جانبه  همه  سنجش 

سنجش ها برای سنجش كلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و كسب 
توانایی انجام كار در شغل و حرفه است. هر درس از یک یا چند واحد یادگیری 
)تکالیف كاری( تشکیل شده است كه هنرجویان در فرایند یادگیری بایستی در 
نمرۀ  و  بوده   5 تا  از0  مستمر  نمره  نمایند.  كسب  را  الزم  شایستگی  آنها  انجام 
شایستگی واحد یادگیری 1یا 2یا 3 است كه دارای ضریب 5 می باشد و برای درج 
در نمرۀ نهایی، نمرۀ شایستگی با نمرۀ مستمر جمع می شود. هنرجویان برای كسب 
شایستگی در واحد یادگیری بایستی حداقل نمرۀ 2 را از ارزشیابی پایانی كسب 
بار  نمایند. حداقل یک  را كسب  یادگیری شایستگی الزم  واحد  تا در آن  نمایند 
امکان جبران برای كسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود دارد. 

نمرۀ هر درس از میانگین نمرات واحدهای یادگیری تشکیل می گردد.
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در ارزشیابی مستمر، هنرآموزان گرامی می توانند بر اساس ارزشیابی مراحل انجام كار 
در كتاب درسی و با توجه به فرایند یاددهی ـ یادگیری نمره دهی را انجام دهند.

می شود.  انجام  درسی  كتاب  در  شده  ارائه  برگ  نمون  بر اساس  پایانی  ارزشیابی 
در سنجش واحد یادگیری شایستگی فنی، غیر فنی، ایمنی و بهداشت و توجهات 

زیست محیطی توأمان مورد سنجش قرار می گیرند.
نمرۀ هر واحد یادگیری نیز از میانگین نمرات مراحل كار، شایستگی های غیر فنی 
و ایمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 10 درصد نمره 

از ارزشیابی مستمر را به خود ارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند.
نمون برگ های ارزشیابی شایستگی واحدهای یادگیری

درس معماری داخلی فضاهای تجاری شامل 7 واحد یادگیری است كه در صفحات 
بعدی نمون برگ های ارزشیابی شایستگی هر یک از واحدهای یادگیری به ترتیب 

پودمان های كتاب آورده شده است.
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ارزشیابی شایستگی تهیة برنامة اولیة طرح معماری داخلی فضاهای فروشگاهی

شرح كار: 
گردآوری اطالعات، انجام رولوه و تهیۀ كروكی، تجزیه و تحلیل و اولویت بندی اطالعات، انجام 

برنامه ریزی و تهیۀ برنامۀ زمان بندی

كارفرما،  سفارش  طبق  فروشگاه  داخلی  فضاهای  طرح  اولیۀ  برنامۀ  تهیۀ  استاندارد عملكرد: 
ضوابط و بخش نامه های قانونی، مبحث 4 مقررات ملی ساختمان و اقلیم منطقه

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در گردآوری اطالعات و طبقه بندی آنها

 فرایندی: مصاحبه با كارفرما، گردآوری اسناد، تجزیه و تحلیل اطالعات، تنظیم اطالعات
 محصول: تهیۀ یک برنامۀ اولیه مطابق سفارش كارفرما و ضوابط و مقررات قانونی وضع شده

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كالس درس و بازدیدها

زمان: 8 ساعت
ابزار وتجهیزات: متر، دوربین، زاویه سنج، شاسی، لوازم التحریر، میز تحریر، صندلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة كارردیف

2گردآوری اطالعات پایه از كارفرما1

2برداشت اطالعات میدانی2

2تجزیه و تحلیل اطالعات3

2ارائه برنامۀ نهایی اولیه4

بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
توجهات زیست محیطی و نگرش: سازمان دهی 
اطالعات، جمع آوری و گردآوری اطالعات، مذاكره، 

احترام گذاشتن به ارزش های دیگران

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی تهیه گزارش مطالعات مقدماتی از طراحی فضاهای داخلی فروشگاه

شرح كار:
تعیین دسته بندی حوزه های مختلف فضاهای داخلی فروشگاه، تعیین كیفیت های مورد نظر برای 
حوزه های فروشگاه، تعیین اجزا و تجهیزات هر كدام از حوزه ها، تدوین اصول و ویژگی های كمی و 

كیفی حاكم بر طرح داخلی، تهیه گزارش مقدماتی

استاندارد عملكرد: تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی طرح طبق ضوابط و بخش نامه های قانونی، 
مباحث 18،16،14،13،4،3 و 19 مقررات ملی ساختمان، اقلیم منطقه

شاخص ها:
  دروندادی: دقت در گردآوری اطالعات و امانت داری در تهیه و تجزیه و تحلیل اطالعات

  فرایندی: تعیین عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی پروژه، تهیۀ استاندارد ابعاد و اندازۀ مبلمان 
و تجهیزات فروشگاه، ارائه نمونه های شاخص، تعیین كیفیت فضاهای داخلی، وسایل و تجهیزات 

آن، تدوین گزارش مطالعات مقدماتی
  محصول: گزارش مطالعات مقدماتی

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كالس درس و بازدیدها

زمان: 8 ساعت
ابزار وتجهیزات: لوازم التحریر، تخته شاسی، میزتحریر، صندلی

معیار شایستگی: 

حداقل نمرة مرحلة كارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

فضاهای 1 داخلی  طرح  زمینه ای  عوامل  مطالعات  تهیه 
2واحد فروشگاهی

2تهیه استاندارد و ضوابط برنامه ریزی واحد فروشگاهی2
2ارائه نمونه های برجسته طراحی داخلی فروشگاهی3

تهیه ویژگی های كمی و كیفی طرح های فضاهای داخلی 4
2واحد فروشگاهی

2تدوین گزارش مطالعاتی طرح فضاهای داخلی فروشگاهی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری 

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی ارائه طرح های اولیه فضاهای داخلی فروشگاه

شرح كار: 
انتخاب عناصر و تجهیزات مناسب در فضاهای داخلی فروشگاه، تنظیم و تركیب عناصر انتخابی، 
تعیین مبلمان و تأسیسات فضاها وحوزه ها، تعیین مصالح در فضاها، تعیین نوع نورپردازی در 

فضاهای داخلی، طراحی فضایی با كیفیت مناسب

استاندارد عملكرد: ارائه طرح اولیۀ داخلی فضاهای مسکونی طبق مباحث 16،15،14،4،3 و 
19 مقررات ملی ساختمان، نشریه 55 سازمان برنامه و بودجه، استانداردهای ابعاد بدن انسان و 

مبلمان، سفارش كارفرما

شاخص ها: 
 دروندادی: طراحی براساس برنامه اولیه طرح و گزارش مقدماتی طرح، توجه به اقلیم و عوامل 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی، پایبندی به استانداردهای فضاهای فروشگاهی، ابعاد انسانی، 

مبلمان و تجهیزات فروشگاه
 فرایندی: تعیین عناصر مناسب در فضاهای داخلی فروشگاه، تركیب عناصر با یکدیگر، تعیین 
و  نورپردازی  تعیین  فضاها،  در  مصالح  تعیین  فضاها،  تأسیسات  و  استاندارد  مبلمان،تجهیزات، 

طراحی فضایی با كیفیت مناسب
 محصول: تهیه دو یا چند طرح اولیۀ فضاهای داخلی فروشگاه

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كالس درس، كارگاه ترسیم

زمان: 8 ساعت  
ابزار وتجهیزات: میز، صندلی، كاغذ، لوازم ترسیم

معیار شایستگی: 

نمرة مرحلة كارردیف حداقل 
نمره هنرجوقبولی از 3 

2تهیه مبانی طراحی فضاهای داخلی واحد فروشگاهی1

2اولویت بندی معیارهای طراحی فضاهای داخلی فروشگاهی2

2ارائه طرح اولیه داخلی فروشگاهی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری 

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی تهیة طرح نهایی فضاهای داخلی فروشگاه

شرح كار: 
فنی،  الزامات  و  طرح  اجزای  تعیین  داخلی،  اولیه  طرح های  ارزیابی  در  مطرح  اصول  تدوین 
كاركردی، اقتصادی، زیباشناسی و فرهنگی طرح ها، بررسی ابعاد فنی، كاركردی، زیباشناسی و 

فرهنگی طرح ها، مقایسۀ طرح ها براساس اصول و ابعاد ذكر شده، ارائه طرح نهایی داخلی

مباحث 16،15،14،4،3  فروشگاه طبق  داخلی  فضاهای  نهایی  تهیۀ طرح  استاندارد عملكرد: 
و19 مقررات ملی ساختمان، نشریۀ 5 سازمان برنامه و بودجه، اقلیم منطقه، استانداردهای فضا، 

ابعاد انسانی، مبلمان و تجهیزات، سفارش كارفرما

شاخص ها: 
 دروندادی: توجه به برنامه اولیه، پایبندی به مبانی و اصول طراحی داخلی، توجه به اقلیم، 

مسائل زیست محیطی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی
 فرایندی: تحلیل طرح های اولیه بر مبنای اصول طرح شده، تحلیل طرح ها بر اساس الزامات 
فنی، تأسیساتی و اقتصادی، تحلیل طرح ها بر مبنای روابط و عملکردها، تحلیل طرح ها بر اساس 

اصول زیبایی شناسی و استانداردها، گزینش طرح نهایی
 محصول: انتخاب طرح نهایی پس از تحلیل طرح ها و مشورت با كارفرما، ارائۀ پالن، نما، برش 

و پرسپکتیو از طرح نهایی

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ترسیم، كالس

زمان: 8 ساعت
ابزار وتجهیزات: میز ترسیم، صندلی، كاغذ، لوازم و ابزار ترسیم و ارائه

معیار شایستگی: 

نمرة مرحلة كارردیف حداقل 
نمره هنرجوقبولی از 3 

2تدوین اصول مطرح در توسعه طرح اولیه داخلی فروشگاه1

تعیین اجزای طرح و الزامات فنی، كاركردی، زیبایی 2
2شناختی و فرهنگی فروشگاه

در 3 تأسیساتی  عناصر  ارتباط  نحوه  و  جایگاه  تعیین 
2طرح داخلی فروشگاه

در 4 تأسیساتی  عناصر  ارتباط  نحوه  و  جایگاه  تعیین 
2طرح داخلی فروشگاه

2ارائه طرح نهایی داخلی فروشگاه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری 

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلی فروشگاهی

شرح كار: 
ترسیم  نهایی،  طرح  از  نما  ترسیم  نهایی،  طرح  از  برش  ترسیم  نهایی،  طرح  از  پالن  ترسیم 

نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی از طرح اجرایی نهایی، تهیۀ جدول نازك كاری

 15 مبحث  بودجه،  و  برنامه  سازمان   72 و   55،92،256 شمارۀ  نشریۀ  عملكرد:  استاندارد 
مقررات ملی ساختمان، نقشه های فاز 1، مطالعات اولیه

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در ترسیمات

 فرایندی: ترسیم پالن ها، برش ها، نماهای اجرایی، نقشه های تفصیلی و بزرگنمایی، ترسیم 
جزئیات طرح های اجرایی، تهیۀ جدول نازك كاری 

 محصول: ارائۀ طرح و جزئیات اجرایی نقشه های نهایی طرح داخلی یک واحد فروشگاهی محلی

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ترسیم

زمان: 8 ساعت
ابزار وتجهیزات: میز نقشه كشی، صندلی، ابزار ترسیم، كاغذ

معیار شایستگی: 

حداقل نمرة مرحلة كارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

2ترسیم پالن طرح های اجرایی فضاهای داخلی فروشگاهی1

2ترسیم برش ها در طرح های اجرایی فروشگاه2

2ترسیم نماهای طرح های اجرایی فروشگاه3

ترسیم نقشه های تفصیلی )بزرگنمایی( طرح های اجرایی 4
2فروشگاه

2ترسیمات جزئیات طرح های اجرایی فروشگاه5

2تهیه جدول نازك كاری6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری 

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی ارائة نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی فروشگاهی

شرح كار: 
مترۀ فضاهای داخلی یک فروشگاه، استفاده از دفترچۀ فهرست بها و یا استعالم قیمت ها از بازار 
و برآورد هزینه های اجرای طرح داخلی یک فروشگاه، ارائه آلبوم مصالح مطابق نقشه های فاز 1 

و 2 معماری داخلی

استاندارد عملكرد: انجام متره و برآورد طرح فضاهای داخلی مسکونی طبق نقشه های فاز 1 و 
2 و جدول نازك كاری، دفترچۀ فهرست بها و سفارش كارفرما

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در برداشت اطالعات از نقشه ها، صداقت و درستکاری در انجام متره و برآورد

 فرایندی: انجام متره و برآورد، ارائۀ آلبوم مصالح
 محصول: ارائۀ متره و برآورد اجرای طرح فضاهای داخلی یک فروشگاه

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كالس

زمان: 6 ساعت
ابزار وتجهیزات: لوازم التحریر، كاغذ، ماشین حساب

معیار شایستگی: 

نمرة مرحلة كارردیف حداقل 
نمره هنرجوقبولی از 3 

2انجام متره و برآورد طرح تهیه شده1

2تنظیم دفترچه مشخصات فنی و اجرایی طرح2

2ارائه آلبوم مصالح به كار رفته در پروژه3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش: سازمان دهی اطالعات، جمع آوری 
و گردآوری اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های 

دیگران

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی ماكت سازی

شرح كار: 
بررسی نقشه ها و تعیین مقیاس مناسب ساخت ماكت، ساخت اجزا اصلی ماكت، اتصال اجزا به 
یکدیگر، ساخت اجزا فرعی و اضافه كردن آنها به ماكت، ساخت پایه برای نصب ماكت، اتصال 

ماكت بر روی پایۀ اصلی، پرداخت نهایی ماكت و رفع اشکاالت احتمالی 

استاندارد عملكرد: ساخت ماكت طبق نقشه های فاز 1 و 2 و مقیاس ارائه

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی در برش ها، انتخاب صحیح ابزار، به كارگیری صحیح ابزار، صرفه جویی 

در مصرف مصالح، خالقیت در انتخاب مصالح
 فرایندی: بررسی نقشه ها، تهیه گسترده احجام در مقیاس مورد نظر، تهیه پایه و اساس نصب 
ماكت، تبدیل گسترده ها به حجم، گذاشتن قطعات در كنار هم طبق نقشه، پرداخت و ساخت جزئیات

 محصول: ساخت یک ماكت مطابق نقشه های ارائه شده

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ماكت سازی

زمان: 6 ساعت 
ابزار وتجهیزات: انواع كاتر، قیچی، چسب، خط كش و گونیای فلزی، سنباده، میز ساخت ماكت، 
مصالح ماكت سازی مانند مقوای ماكت سازی، فوم، چوب پنبه، چوب، پلکسی گالس، یونولیت، 

گچ، خاك رس، خمیر مجسمه سازی، نقشه و طرح اولیه، رنگ و راپید و قلم مو های الزم

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة كارردیف

2حجم سازی1

2نقشه خوانی نقشه های معماری2

2ساخت ماكت3

2ارائه ماكت4

ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت، 
نگرش: مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت 

كیفیت 

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشتة معماری داخلی

مدرك تحصیلی: لیسانس و باالتر
رشتة تحصیلی: رشته های مرتبط با معماری داخلی )معماری داخلی، معماری 

و ...(.
مدارك حرفه ای:

 گذراندن دوره های تخصصی معماری داخلی.
 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و مهارت های حرفه آموز

تجربه كاری:
فارغ التحصیل رشته های  یا   داشتن حداقل 2 سال سابقه كار حرفه ای مرتبط 

تربیت دبیر فنی.
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فصل  ششم

استاندارد فضا
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استاندارد فضا

كارگاه  و  نقشه كشی  )كارگاه  كارگاه تخصصی رشته  فضای كالس،  در  این درس 
ماكت سازی( و كارگاه های فعال ساختمانی ارائه می شود.

در خصوص استاندارد فضا و چیدمان تجهیزات آموزشی درس، به استانداردهای 
تعیین شدۀ رشته و سازمان نوسازی مدارس، می بایست توجه شود.

تجهیزات و وسایل كارگاه

كارگاه  ترسیم ونقشه كشی: میز نقشه كشی، صندلی، ابزار ترسیم، كمد نگهداری 
وسایل و آلبوم هنرجویان و تخته یا صفحه نمایش.

كارگاه ماكت سازی: میز مخصوص برش قطعات ماكت، میز برای اتصال قطعات 
ساخته شده، صندلی، كمد و قفسه های نگهداری و نمایش وسایل و آثار هنرجویان، 

تخته یا صفحه نمایش.

تجهیزات و وسایل كالس درس

نمونه  یا  و  تصاویر  نمایش  قفسۀ  هنرجو،  میزكار  پروژكتور،  ویدئو  هنرآموز،  میز 
مصالح، تخته و سایر وسایل ترسیم.

كالس درس
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فصل ششم: استاندارد فضا 

كالس درس

كارگاه ترسیم
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 كارگاه ترسیم

كارگاه ترسیم
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فصل ششم: استاندارد فضا 

كارگاه ماكت سازی با میزهای چیده شده به صورت موازی 

كارگاه ماكت سازی با میزهای چیده شده به صورت موازی 
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كارگاه ماكت سازی با میزهای چیده شده به صورت موازی 

كارگاه ماكت سازی با میزهای چیده شده به صورت U شكل
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فصل ششم: استاندارد فضا 

كارگاه ماكت سازی با میزهای چیده شده به صورت U شكل

كارگاه ماكت سازی با میزهای چیده شده به صورت U شكل
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فصل هفتم

ایمنی و بهداشت در كارگاه های تخصصی
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ایمنی و بهداشت در كارگاه های تخصصی

مقررات ایمنی كارگاه های هنرستان
هنرستان های فنی و حرفه ای و كاردانش به واسطۀ فعالیت های كارگاهی، با سایر 
مدارس عادی تفاوت هایی دارند كه نیاز به توجه بیشتر عوامل اجرایی واحدهای 
آموزشی و مدیریت آموزش و پرورش دارد. امید است همکاران گرامی با احساس 
مسئولیت و تدبیر الزم همراه با هوشیاری كامل و كسب اطالع از محیط كاری خود 
از بروز حوادث غیر مترّقبه كه منجر به خسارات جانی و مالی می گردد، با توجه به 

نکات زیر جلوگیری نمایند.
1 آشنا نمودن عوامل اجرایی آموزشگاه با آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها 

و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان.
از بیت المال و  تکالیف شرعی و اخالقی كاركنان در حفاظت  2 تذكر وظایف و 
اتخاذ تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هرگونه 

اسراف، در خریدها و مصرف مواد.
ایمنی،  مسائل  استحکام،  نظر  از  آموزشی  واحد  ساختمان  نگهداشت  و  3 حفظ 

تأسیسات، محوطه، ابزار، وسایل و غیر این ها.
4 بازدید و كنترل پنجره ها، درها، فلکه ها، شبکه های روشنایی، حرارتی، آب رسانی، 
گازرسانی و سایر اموال و تأسیسات واحد تحت نظر در پایان ساعات اداری و حصول 

اطمینان از بسته بودن یا باز بودن و یا روشن و خاموش شدن آنها.
5 جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز اموال، اشیا و مواد 

اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیر اداری از كارگاه.
6 خارج كردن وسایل اسقاط و فرسوده )استفادۀ بیشتر از آنها خطرناك می باشد(.

7 تأكید بر رعایت اصول ایمنی در كلیۀ بخش های هنرستان به ویژه كارگاه ها.
مسئولیت  واگذاری  و  تکثیر  وسایل  از  حفاظت  و  صحیح  استفادۀ  بر  نظارت   8
نگهداری آنها به یکی از كاركنان هنرستان. این   وسایل باید در اتاقی محفوظ و دور 

از دسترس عموم نگهداری شود.
9 حفظ و حراست اموال و توجهات ایمنی به خصوص در مواقع و ایام تعطیل و 
بررسی وضع درهای ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور 

الزم در جهت رفع نواقص آنها.
و  نفت سوز  وسایل  به  )سركشی  آتش سوزی  بروز  از  جلوگیری  و  پیش بینی   10
حرارتی پس از تعطیلی كار روزانه(، سرقت، آسیب و خرابی و سایر حوادث در واحد 
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ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی و اموال و اثاثیه، كاالها و تجهیزات تحت نظر.
11 اطالع فوری اتفاقات و حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به 

مسئوالن و انجام اقدامات احتیاطی اولیه.
12 ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی در كارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی در جهت 

آموزش اصول ایمنی و بهداشتی.
13 تشکیل كمیتۀ فنی و حفاظتی در كارگاه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه 

خطر احتمالی.
14 پوشیدن لباس كار مناسب توسط هنرآموزان، استادكاران و هنرجویان از نظر 

ایمنی و بهداشت در محیط كارگاه.
15 برقراری و حفظ نظم در كالس درس و محیط های آموزش عملی )كارگاه ها، 
آزمایشگاه ها، مزارع، باغات، تأسیسات، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد 

بازدید(.
16 تهیۀ تابلو برای كلیۀ كلیدهای انبارها، ساختمان ها، تأسیسات در محل مناسب 

در انبار مركزی.
17 بازدید از اشیا، وسایل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی، تأسیساتی و غیر 

این ها و توصیه به استفاده كنندگان درمورد حفظ و نگهداری از آنها.
18 نظارت بر انبار لوازم و میزان موجودی های كارگاه ها و نحوۀ خرید و مصرف مواد 
و نیز تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابالغی به نحوی كه دقیقاً 

متضمن اموال غیر استهالكی هنرستان در هر زمان باشد.
19 انجام سایر اموری كه با رعایت قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه 

در ارتباط كامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد.
20 تهیۀ فرم شناسنامه برای تجهیزات مختلف كارگاهی و دستگاه های آزمایشگاهی 

و دیگر وسایل و ابزار كار و غیر این ها.
آیین نامه انضباطی

آنها،  رعایت  و  كارگاه ها  انضباطی  آیین نامۀ  از  هنرجویان  و  هنرآموزان  آگاهی 
مهم ترین  نماید.  جلوگیری  جبران ناپذیر  آسیب های  و  خسارات  بروز  از  می تواند 

موارد عبارت اند از:
فعالیت های  انجام  در  مشاركت  و  رفتار  و حسن  احترام  ادب،  اخالق،  رعایت   1

كارگاهی.
2 رعایت مقررات آموزشی و تربیتی.

3 حضور به موقع در كارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه.
نگه داشتن  پاكیزه  بهداشت و نظافت فردی و  4 نظارت و هماهنگی در رعایت 

محیط كارگاه.
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5 استفاده از كفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی.
6 خودداری از به كاربردن وسایل تجملی و آرایشی )انگشتر، زنجیر، دستبند و غیر 

این ها جهت ایمنی در كارگاه ها(.
فنی  معاونت  نظر  با  كار  لباس  )رنگ  كارگاه  در  كار  لباس  پوشیدن  به  الزام   7

می باشد(.
8 جبران خسارات وارده توسط هنرجو به وسایل یا دستگاه های كارگاه. در صورت 
ورود خسارت توسط هنرجو به هر وسیله یا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر 
شناخته شده و مخارج تعمیرات و یا خرید آن دستگاه به عهدۀ وی خواهد بود و 
تا تهیۀ آن به تشخیص سرپرست كارگاه از انجام كار در كارگاه محروم خواهد شد.
اصول  رعایت  با  هنرجویان  توسط  برق  شبکۀ  به  برقی  وسیلۀ  هرگونه  اتصال   9

ایمنی و تحت نظر هنرآموز.
10 ممنوعیت استفاده از تلفن همراه )موبایل( طبق دستورالعمل آموزش و پرورش 

در محیط كارگاه.
11 حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در كارگاه و رعایت موارد ایمنی 
به  را قطع كنید و  تابلو  برق اصلی  ایجاد برق گرفتگی بالفاصله  الزم )در صورت 

مسئول مربوطه اطالع دهید(.
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