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فصل 5
مراکز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیری و صالحیت حرفه ای هنرآموز
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مراكز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیری
مراکز یادگیری

كالس درس، فضای كارگاه اختصاصی، كارگاه های ساختمانی، كارگاه های آموزشی، 
محیط های كار واقعی، نمایشگاه های تخّصصی 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

منابع یادگیری
 كتاب آموزشی منبع

 كتاب های مرجع
 مجموعۀ دستورالعمل ها، آیین نامه های ساختمانی

 مباحث مقررات ملی ساختمان
 نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران
 استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه
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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.

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

و  و شایستگی های حرفه ای  پیشرفت تحصیلی  و روش جهت سنجش  ابزارها   
عمومی متنوع خواهد بود.

بر  مبتنی  حرفه  ارزشیابی  استاندارد  حرفه ای،  شایستگی های  كسب  مالك   
استاندارد عملکرد حرفه تکلیفک كاری است.

2ـ شواهد کافی و متنوع برای قضاوت: ارزشیابی به صورت مستمر، عملکردی و 
مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از دورۀ كسب استاندارد شایستگی حرفه ای 

و عمومی، كسب مدرك بر اساس صالحیت خواهد بود.
از هنرجویان  یادگیری هر یك  به  با توجه  ارزشیابی متنوع و مستمر  3ـ 

استفاده از واقعیت های دنیای كار و تجربۀ ارزشیابی حرفه در ارزشیابی گروه كاری.
4ـ خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح باالتر شایستگی

در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه ای 10 الی 20 درصد قضاوت، توسط هنرجو 
انجام می شود. تکالیف كاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی است.
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5  ـ عدم استفاده از شرایط اضطراب آور
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد.
همتا1(  )ارزیابی  سنجش  در  والدین  و  دانش آموزان  سایر  مشارکت  6  ـ 
استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی در فرایندهای ساخت، طراحی، 

تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.
7ـ حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی: ارزشیابی نهایی گروه كاری، توسط 

تیمی از هنرآموزان انجام می شود.
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.
و  كار گروهی  بستر  در  ارزشیابی  فرایند  اجرای  9ـ کار گروهی و حل مسئله: 

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.
واقعیات و  بر  ارزشیابی و سنجش مبتنی  11ـ تكالیف عملكردی در سنجش: 

شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه خواهد بود.
12ـ کسب کلیه شایستگی ها جهت اخذ صالحیت: زمانی یک هنرجو شایستۀ 
گواهینامه  پودمان ها  تمامی  در  كه  می گردد  حرفه ای  صالحیت  مدرك  دریافت 
شایستگی  گواهینامۀ  زمانی  پودمان،  در  هنرجو  باشد.  كرده  دریافت  شایستگی 
دریافت می كند كه در تمامی كارها، شایستگی انجام كار را با توجه به استاندارد 

عملکرد داشته باشد.

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

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

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

سنجش تراکمی: 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 
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  کتبی(:  )شفاهی،  آزمون 
تشریحی، كوتاه پاسخ می باشد. این آزمون ها برای حوزه شناختی متناسب با 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.
مقیاس های  وارسی،  فهرست  اساس  بر  سنجش  شامل  مشاهده ای:  سنجش 

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 
محیط  در  نظر  مورد  شایستگی  از  اطمینان  برای  نوع سنجش  این  می باشد.  و... 
واقعی كار استفاده می شود )در كارآموزی و كارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(.

سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل كارپوشه، 360 درجه ای و... است. این نوع 
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 
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شایستگی واحد یادگیری 1 یا 2 یا 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 نمایند تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را كسب نمایند. حداقل یک 
بار امکان جبران برای كسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود 

دارد. نمرۀ هر درس از میانگین نمرات واحدهای یادگیری تشکیل می گردد.
در ارزشیابی مستمر، هنرآموزان گرامی می توانند بر اساس ارزشیابی مراحل انجام 
كار در كتاب درسی و با توجه به فرایند یاددهیـ  یادگیری نمره دهی را انجام دهند.
انجام می شود.  كتاب درسی  در  بیان شده  برگ  نمون  اساس  بر  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 تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری شامل 7 واحد یادگیری است كه 
در صفحات بعدی نمون برگ های ارزشیابی شایستگی هر یک از واحدهای یادگیری 

به ترتیب فصول كتاب آورده شده است.
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ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارهای جداکنندة گچی

شرح کار:
بررسی و كنترل نقشه های اجرایی و جزئیات، بازدید از محل اجرا، تعیین مقدار مصالح مورد نیاز سازۀ كار، تعیین نحوه 
اتصال سازه به عناصر ساختمانی، ساخت سازه، تراز و شاقولی كردن آن، تعیین مقدار و برش صفحات گچی، نصب 

صفحات گچی به سازه، پرداخت نهایی و رنگ

استاندارد عملكرد:
اجرای جداكننده گچی طبق نقشه های فاز 1 و 2 جزئیات و shop drowing، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و بودجه، 

مبحث 3 و 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مؤسسه ملی ساختمان

شاخص ها:
 دروندادی: رعایت ایمنی، صرفه جویی، انتخاب صحیح ابزار، مدیریت صحیح منابع و مصالح، استفاده از لوازم ایمنی، 

دفع مناسب ضایعات و برگرداندن ضایعات به چرخه بازیافت
 فرایندی: كنترل نقشه و جزئیات، بازدید از فضا، ساخت سازه، اتصال صفحات گچی جدا كننده به سازه، پرداخت نهایی

 محصول: اجرای یک جدا كننده گچی به مساحت 5 متر مربع در 5 ساعت كاری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ساختمان 

زمان: 5 ساعت
ابزار وتجهیزات: رنده پانل با تیغه یدكی، كاتر برش با تیغۀ یدكی، ارۀ برش پانل، قیچی ورق بر، پخ زن پانل، جک 
نگه دارندۀ پانل، دریل، پیچ گوشتی برقی، ظرف تهیۀ بتونه، لیسه، كاردك بتونه با پیچ گوشتی، ریسمان رنگی، انبر 
پانچ، سمبادۀ دستی، تراز، گونیا، سوهان گرد، همزن، مالۀ نازك كاری به همراه تیغۀ شانه ای، متر، مقاطع فلزی، متر، 

گچ برگ، وسایل عالمت گذاری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2آماده سازی كارگاه1

2كنترل الزامات پیش آمده ناشی از معماری2

2اجرای سازه نگهدارنده جداكننده گچی3

2اجرای جداكنندۀ گچی4

2پرداخت كلی جداكننده گچی و تحویل نهایی5

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

و تجهیزات
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای تزیینات گچی ستون و سرستون

شرح کار:
كنترل ستون مبنا و تأسیسات آن، كنترل تراز و شاقول بودن ستون مبنا، نقشه خوانی الگوی گچ بری، نصب و اجرای 

الگوی گچ بری، پرداخت طبق جدول نازك كاری 

استاندارد عملكرد:
اجرای ستون و سرستون گچی طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئیات Shopdrawing، استاندارد مركز تحقیقات صنعتی 
ایران، مشخصات فنی خصوصی پروژه، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و بودجه و مباحث 3 و 4 و 5 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی موقع كار در ارتفاع، استفاده از ماسک،كاله و عینک، انتخاب صحیح ابزار، مدیریت صحیح 

منابع و مصالح، رعایت اصول و چرخه مربوط به بازیافت مواد
 فرایندی: كنترل ستون مبنا و تأسیسات، اجرای زیرسازی و اتصال آن به سقف و كف، نقشه خوانی گچ كاری، اجرای 
گچ كاری، تهیه الگوی گچ بری، نصب الگوهای گچ بری پیش ساخته روی سر ستون یا ستون، اجرای تزئینات نهایی، 

پرداخت نهایی )رنگ(
 محصول: اجرای تزئینات گچی یک ستون و سر ستون گچی با استفاده از ابزار آماده به ارتفاع 280 سانتی متر و 

محیط 160 سانتی متر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: دو مرحله هر كدام 2 ساعت
ابزار وتجهیزات: ابزار گچی، آب، ابزار پرداخت گچ، شابلون، ماله، تراز، انبر، قیچی، متر، ابزار عالمت زدن، شاقول، 

گونیا، چسب، رنگ، قلم مو

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2آماده سازی كارگاه1

2كنترل سفت كاری2

2اجرای زیرسازی3

2اجرای گچ بری4

2پرداخت نهایی و تحویل كار5

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

و تجهیزات
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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فصل پنجم: مراکز،رسانه ها،مواد و منابع یادگیری و صالحیت حرفه ای هنرآموز

ارزشیابی شایستگی اجرای دیوارپوش گچی

شرح کار: رولوۀ دیوار، بررسی و تعیین مسیرهای برق و تأسیسات، ریسمان كشی جهت تعیین میزان انحنای دیوار و 
تعیین تعداد و ضخامت كرم ها، مهیا كردن مالت گچ و خاك برای كرم، اجرای كرم بندی، ساخت مالت گچ و خاك برای 

پر كردن فاصله بین كرم ها، كنترل سطح گچ و خاك، ساخت مالت گچ اندود و اجرای آن، اجرای مالت گچ پرداختی

استاندارد عملكرد: اجرای دیوارپوش گچی طبق نقشه های فاز 1 و 2 جزئیات و shop drowing، نشریه 55 و 92 
سازمان برنامه و بودجه و مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها: 
 دروندادی: استفاده از وسایل ایمنی چون دستکش، ماسک، تعیین مقدار گچ در هر مرحله از كار برای اتالف گچ، 

كنترل زمان برای جلوگیری از سفت شدن گچ
 فرایندی: رولوه دیوار،كنترل مسیر های تأسیساتی طبق نقشه، ریسمان كشی، آماده سازی گچ و خاك، اجرای كرم ها 
با فاصله ای كه شمشه حركت كند، آماده كردن گچ و خاك، پر كردن بین شمشه ها و كنترل سطح گچ و خاك، آماده 

كردن گچ، اجرای گچ اندود، ساخت گچ كشته و اجرای گچ كشته
 محصول: ساخت یک دیوار پوش گچی به مساحت 5 متر مربع كه دارای چفت و گوشه باشد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: مرحله اندود گچ و خاك 4 ساعت، اندود گچ 2 ساعت و گچ كشته 1 ساعت 
ابزار، مصالح وتجهیزات: گچ ساختمانی، گچ اندود، الک تخت، خاك رس، آب، استانبولی، سرند چشم بلبلی، شمشه، 
ماله، كمچه بّنایی، كاردك، ریسمان كار، متر، گونیا، تیشه، بیل، لیسه بّنایی، شاقول، فرغون، سطل، تختۀ زیر پایی، 

خرك، نردبان، كاله، عینک محافظ

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2آماده سازی كارگاه1

2كنترل سفت كاری2

2اجرای زیرسازی3

2اجرای پوشش گچی4

2اجرای پوشش نهایی گچی )اندود گچ كشته(5

2پرداخت نهایی6

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش: مدیریت كیفیت، مدیریت زمان، 

ـ مدیریت مواد و تجهیزات 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای پوشش گچی سقف

شرح کار:
بررسی نقشه و جزئیات، آماده سازی محل جهت كار در ارتفاع، بررسی مسیر های تأسیساتی، ساخت مالت گچ و خاك، 

اجرای آستر، تسطیح پوشش آستر با شمشه، اجرای اندود گچی، ساختن اندود گچ كشته و اجرای آن 

استاندارد عملكرد:
اجرای پوشش سقف گچی طبق نقشه های فاز 1 و 2، جزئیات و shop drowing، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و 

بودجه، مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و مشخصات فنی خصوصی پروژه

شاخص ها:
 دروندادی: رعایت ایمنی موقع كار در ارتفاع، استفاده از لوازم ایمنی حین اجرای كار )كاله(، انتخاب صحیح ابزار، 

مدیریت منابع و مصالح
 فرایندی: نقشه خوانی، آماده سازی محل جهت كار در ارتفاع، بررسی مسیرهای تأسیسات و پوشاندن آنها، تهیه 

مالت به اندازۀ مورد نیاز، اجرا و تسطیح اندود گچ و خاك، گچ كاری، اجرای گچ كشته
 محصول: اجرای یک سقف محصور شده توسط دیوار به مساحت 5 متر مربع با مالت گچ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ساختمان

زمان: 5 ساعت
ابزار و تجهیزات: گچ ساختمانی، گچ اندود،الک تخت،خاك رس، آب، استانبولی، سرند چشم بلبلی، شمشه، ماله، كمچه 

بّنایی، كاردك، متر، گونیا، تیشه، بیل، لیسه بّنایی، فرغون، سطل، تختۀ زیر پایی، خرك، نردبان، كاله، عینک محافظ

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2آماده سازی كارگاه1

2كنترل سفت كاری 2

2اجرای زیرسازی3

2اجرای پوشش گچی4

2اجرای پوشش نهایی گچ كاری5

2پرداخت نهایی 6

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

زمان، مدیریت مواد و تجهیزات 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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فصل پنجم: مراکز،رسانه ها،مواد و منابع یادگیری و صالحیت حرفه ای هنرآموز

ارزشیابی شایستگی اجرای سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی

شرح کار:
بررسی نقشه و جزئیات،آماده سازی كارگاه جهت كار در ارتفاع، بررسی مسیر های تأسیساتی زیر كار، بررسی آویز ها، اتصال 
آویز های ویژه به آویزهای موجود )ساپورت و براكت(، برش مقاطع فلزی زیرسازی با توجه به ابعاد كارگاه، اتصال مقاطع 
فلزی به آویز ها و تراز كردن آنها، برش و اتصال مقاطع فرعی به مقاطع فلزی اصلی، برش گچ برگ ها با توجه به ابعاد 
سقف و اتصال آنها به سازه، تعبیه مسیر های تأسیساتی، درز بندی و بتونه كاری، پوشش سقف توسط رنگ یا كاغذ دیواری

استاندارد عملكرد:
اجرای سقف كاذب گچی طبق نقشه های فاز1و2،جزئیات و shop drawing، نشریه 55 و 92 سازمان برنامه و بودجه، 

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی كار در ارتفاع، رعایت ایمنی موقع برش قطعات، مدیریت منابع و مصالح
 فرایندی: نقشه خوانی، آماده سازی كارگاه، اجرای زیرسازی، نصب قطعات، درزبندی و بتونه كاری 

 محصول: اجرای یک سقف كاذب گچی محصور شده توسط دیوار به مساحت 5 متر مربع

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه ساختمانی

زمان: 8 ساعت 
ابزار و تجهیزات: رنده پانل با تیغه یدكی، كاتر برش با تیغۀ یدكی، ارۀ برش پانل، قیچی ورق بر، پخ زن پانل، دریل، 
پیچ گوشتی برقی، ظرف تهیۀ بتونه، لیسه، كاردك بتونه با پیچ گوشتی، ریسمان رنگی انبر پانچ، سمبادۀ دستی، تراز، 
گونیا، سوهان گرد، همزن، مالۀ نازك كاری به همراه تیغۀ شانه ای، متر، مقاطع فلزی، متر، گچ برگ، وسایل عالمت گذاری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2آماده سازی كارگاه1

2كنترل سقف مبنا و تأسیسات2

2اجرای زیر سازی سقف كاذب3

2اجرای پوشش نهایی سقف4

2پرداخت نهایی 5

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

و تجهیزات
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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ارزشیابی شایستگی اجرای مبلمان پارچه ای

شرح کار:
بررسی نقشه های اجرایی و جزئیات، تعیین جنس كالف و ساخت سازه مبل، انتخاب نوع پارچه و تعیین الگوی برش 
و دوخت، پر كردن سازه مبلمان با مواد پر كننده فوم و اسفنج و نواربندی )تسمه كشی( و نحوۀ استقرار آنها و اتصال 

آن به سازه، رویه كوبی پارچه مبل بر روی سازه و مواد پر كننده، پرداخت نهایی

استاندارد عملكرد:
استاندارد 1121 سازمان ملی استاندارد، نشریات داخلی وزارت كار، نقشه های اجرایی

شاخص ها: 
 دروندادی: مدیریت صحیح منابع و مصالح، دقت، رعایت ایمنی

 فرایندی: تمامی مراحل ساخت مبلمان پارچه ای شامل ساخت سازه و كالف آن، پر كردن و ایجاد سطوح بر روی 
مبل به كمک فوم و اسفنج و نصب آن بر روی كالف مبل، انتخاب پارچه مناسب و تهیۀ الگوی معین بر اساس نقشه 

برای دوخت پارچه، اتصال پارچه بر روی بدنه و فوم، پرداخت نهایی
 محصول: ساخت یک عدد مبل پارچه ای یک نفره با ابعاد مشخص در یک روز كاری 8 ساعته

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كارگاه نجاری

زمان: 8 ساعت
ابزار وتجهیزات: ابزار درودگری، اره مخصوص چوب بری، میخ كوب، جعبه ابزار، پمپ باد، ابزار برش، كاتر و قیچی، 

ابزار عالمت گذاری، متر، ابزار دوخت پارچه، چسب، فوم و ابر، كالف چوبی یا فلزی، انواع پارچه، منگنه، پیچ و مهره

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2طراحی و ساخت سازه مبلمان پارچه ای1

2طراحی الگوی پارچه مبلمان2

2برش و دوخت پارچه مبلمان3

2زیرسازی و پر كردن مبلمان4

2اتصال و پرداخت رویه نهایی )رویه كاری(5

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

مدیریت كیفیت 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد. 
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فصل پنجم: مراکز،رسانه ها،مواد و منابع یادگیری و صالحیت حرفه ای هنرآموز

ارزشیابی شایستگی اجرای مبلمان پلیمری

شرح کار: 
بررسی نقشه های اجرایی و جزئیات، انتخاب نوع پارچه و تعیین الگوی برش و دوخت، پر كردن سازه مبلمان بامواد 
نهایی،  پارچه مبل، پرداخت  به سازه، رویه كوبی  اتصال آن  و  آنها  استقرار  نواربندی و نحوه  اسفنج،  پركننده فوم و 

رنگ كاری، مونتاژ و بسته بندی مبلمان پلیمری

استاندارد عملكرد:
استانداردهای سازمان ملی استاندارد، نشریات داخلی وزارت كار، نقشه های اجرایی

شاخص ها: 
 دروندادی: رعایت ایمنی، صرفه جویی، مدیریت صحیح منابع، مصالح، مواد اولیه و انتخاب صحیح ابزار

 فرایندی: تمامی مراحل طراحی و اجرای مبلمان پلیمری شامل طراحی، پرداخت نهایی، رنگ كاری، رویه كوبی، 
بسته بندی و مونتاژ

 محصول: پرداخت، رویه كوبی و مونتاژ و بسته بندی مبلمان پلیمری در دو روز كاری جمعاً 12 ساعت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مكان: كارگاه مبلمان

زمان: دو روز كاری )12 ساعت(
ابزار و تجهیزات: میز مونتاژ، چکش الستیکی، آچار رینگی، آچار بوكس، منگنه زن، كمپرسور

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة کارردیف

2اصول طراحی مبلمان1

2پرداخت قطعه2

2رویه كوبی3

2رنگ كاری4

2مونتاژ قطعات ساخته شده مبل پلیمری5

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
انتخاب و به كارگیری فناوری  زیست محیطی و نگرش: 

مناسب، مدیریت كیفیت، مدیریت مواد و تجهیزات
2

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


