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اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با موضوع 

درك مفاهیم اقتصادي در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادي، 
ت وجدان، عدالت و انصاف کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوري از اسراف و تبذیر و با رعای

نمایند. همچنین هاي اقتصادي در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میدر روابط با دیگران در فعالیت
به قلمرو و سازماندهی  "آوريفن و حوزه تربیت و یادگیري کار"سند برنامه ملی درسی جمهوري اسالمی ایران 

 ها پرداخته است. محتواي این آموزش
اي و کاردانش عالوه بر اصول دین محوري، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش هاي درسی فنی و حرفهرنامهدر ب

ل، هاي فردي، تعاداي خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه
پذیري ها و انعطافبخشی آموزشول تنوعالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیري، اصیادگیري مادام

ریجی گیري تداي، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه
 اي توجه شده است. هویت حرفه

 و همچنینمطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوري و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها 
 هايبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوي که مناسب الگوي شد موجبالمللی، هاي بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزيآن برنامه اساس بر درسی

شترك هاي ماي ملی، تلفیق شایستگیحرفه هاي شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیتحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند هاي الگوي مذکور و برنامه هاي درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

اي و مهارتی در دو بخش دنیاي کار و دنیاي آموزش طراحی شد. هاي فنی و حرفهریزي درسی آموزشبرنامه
مرحله و بخش دنیاي آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله بخش دنیاي کار شامل ده 

با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال 
 باشد. موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می

اي هتحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزاي بستۀ آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیتتوصیه سند 
اي از اجزاي یادگیري، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهاي آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی

اب راهنماي هنرآموز از اجزاي شاخص ریزي و تدوین نمایند. کتدرسی رشته، برنامهیادگیري با تأکید بر برنامه
ولی هاي تحهاي درسی تهیه شده با توجه به چرخشبستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه

 باشد. هایی براي اجراي مطلوب آن میاي و توصیهدر آموزش فنی و حرفه
 کتاب راهنماي هنرآموز در دو بخش تدوین شده است. 

ها و رویکردهاي کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیريبه تبیین جهتبخش نخست مربوط 
هاي اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت

 شود. جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
و تبیین منطق واحد یادگیري، پیامدهاي یادگیري،  بخش دوم مربوط به طراحی واحدهاي یادگیري است

هاي اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیري و عملکردي با استفاده هاي کلیدي، طرح پرسشایده
 شود. هاي ارزشیابی را شامل میاز راهبردهاي مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هايشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنماي کتاب مختلف هايقسمت در همچنین
 . است شده تأکید پذیريمسئولیت و العمر مادام یادگیري بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و مندي از صالحیتهاي درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجراي مطلوب برنامه
 باشد. صصی مناسب ایشان میاي و تخهاي حرفهشایستگی

 اي و کاردانشهاي درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
 

 سخنی با هنرآموزان گرامی
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 کلیات
 اردانشک و اي حرفه و فنی درسی هاي کتاب تألیف دفتر تهم و تالش با که اکنون

 فنی دروس آموزش روش و محتوا نگارش ،آموزشی ریزي هبرنام و پژوهش سازمان
 بر بنا ،باشد داشته بیشتري اثربخشی تا است شده تدوین نوین و جدید درطرحی

 آموزش ةحوز در ايهحرف و فنی هايآموزش در میدانی مطالعات از پس که شد آن
 تغییر و کشور صنایع در موجود مشاغل تحلیل و بررسی ،آن از خارج و پرورش و
 هک زمانی مقطع بهتوجه  با همچنین و دنیا روز هايفناوري و صنعتی تحوالت و

 آنهارا ذهنی فضاي که اطالعات بارش مداوم ةگستر و داشته قرار آن در هنرجویان
 تقالان قابلیت که یابد نگارش ايگونه به باید محتوا ،دهد می قرار تاثیر تحت
 تنوعم آموزشی هايروش بکارگیري با بتوانند هنرآموزان تا باشد داشته یمناسب
 یم پیشنهاد زیر موارد راستا این در. نمایند تسهیل را یادگیري-یادهی فرایند
 : گردد
 هنرجو) با هنرجو و باهنرجو (هنرآموز رو در رو و ملیتعا ةشیو به تدریس .1
 .شود درگیر درس موضوعات و مسائل با هنرجویان ذهن تا شود انجام
 نقش و شود ارهاش گروه و رشتۀ با مرتبط مشاغل به ارههمو تدریس در .2

 .شود توجیه مربوطه مشاغل با ارتباط در سودر محتواي
 فیتکی زیرا. شود انجام پوستر و انیمیشن ،فیلم از استفاده با تدریس .3
 .یابد می ارتقا ها اورينف این کارگیري به با هنرجو وفهم درك
 و شود داده پاسخ هنرجویان ۀوسیل به ،کالس در مبحث هر هايپرسش .4

 .شود درج هنرجو پوشه درکار نتیجه ،ارزشیابی و تصحیح از پس
 برگ کار در آن نتیجه و یدآ عملبه ارزشیابی هنرجویان از جلسه هر .5

 اصلح ،ارزشیابی این از بزرگی بخش که است بدیهی ،گردد ثبت آنان ارزشیابی
 .بود خواهد هنرجویان ملیعو علمی هايفعالیت بر شما نظارت
 هنرجویان کار بر کارگاهی هايفعالیت انجام حین در باید هنرآموز .6

 رايب مطلوب نتایج حصول بر عالوه نظارت این زیرا. باشد داشته مستمر نظارت
 .شد خواهد یادگیري کیفیت ارتقاي موجب ،ارزشیابی

 نکات جمله از فنیغیر هايشایستگی به کارگاهی هايآموزش در .7
 ،یابیارزش در و نموده ویژهتوجه  بهداشتی و حفاظتی ،ایمنی مسائل ،محیطیزیست

 .شوند گرفته نظر در گذشت قابل غیر و مهم عوامل جزء
 موقع به حضور مانند یقالخا ارزشهاي و اصول ورعایت محوري خالقا .8

 ،پذیري مسئولیت ،وهنرآموز یکدیگر به هنرجویان احترام ،وکارگاه کالس رد
 بر تمرکز وسرانجام وتمسخر توهین از پرهیز ،جویی صرفه ،وراستی صداقت

 ارزشیابی همم هاي مالك وجزء بوده نظر مد ومستمر جدي طور به باید کارودرس
 .شود گرفته درنظر هنرجو
 براي چارچوب معرفی و تهیه ،هنرآموز راهنماي کتاب اهداف از یکی .9

 در را امکان این هنرآموز راهنماي کتاب. است درسی کتاب دروس بهتر ۀارائ
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 کلیات 

 و کنند تحلیل و تجزیه را درسی ۀبرنام بتوانند تا دهد می قرار هنرآموزان اختیار
 شرایط بهتوجه  با نیز و اند مواجه آن با که هایی محدودیت و امکانات بهتوجه  با

 را نظر مورد درس. ...و موجود امکانات ،آموزان دانش هاي ویژگی ،محیطی
 هستند اي اولیه ايارهک راه هنرآموز راهنماي هايکتاب. نمایند اجرا و ساماندهی

 را امکان این هنرآموزان به ،درسی کتاب از بیشتر هايدانش ۀارائ بر عالوه ،که
 راستاي در و کنند انتخاب را خود فردي هاي هشیو ،خود یتقالخ با تا دهدمی

 ۀحرف راهنماي« واقع در هنرآموز راهنماي. نمایند اجرا را آموزش ،درسی ۀبرنام
 .پردازد می نیز درس موضوع هاي پیچیدگی به گاهی و »است هنرآموزي

 : از ندا عبارت هنرآموز راهنماي هاي کتاب ایفوظ
 تدریس)؛ مناسب روش براي هنرآموز (هدایت درسی ۀبرنام تبیین .1
 ارزشیابی؛ و تدریس ،آموزش فرآیند در هنرآموز هدایت .2
 .افزایی دانش .3
 معماري رشتۀ در آجري و سرامیکی ،سنگی تزیینات درس هنرآموز راهنماي کتاب

 موفق و بهتر تدریس جهت در مناسب هاي روش و اارهک راه ۀارائ هدف با داخلی
 یک طول در هنرآموز که است مطالبی شامل و شده لیفأت آموزان هنر براي تر

 استفاده آنها از هنرجویان به آموزش راستاي در و است مواجه آن با تحصیلی سال
 یديکل واژگان از برخی ابتدا ،رو پیش کتاب در است شده سعی بنابراین. کند می

 و شوند داده توضیح ،دارند عام کارکردهاي درسی ریزي برنامۀ ةحوز در که پایه و
 تدوین گام به گام صورت به »داخلی معماري مباحث« آموزش هاي شیوة سپس

 .شود
 : است زیر هاي بخش شامل رو پیش کتاب
 ؛تدریس هاي روش و آموزشی رویکردهاي •
 ؛آنها ۀحیط و آموزشی اهداف •
 ؛هنرجو هاي داده آوري جمع روش •
 ؛گام به گام صورت به درس هر آموزش روش •
 .خذآم و منابع •
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 : اصطالحات و تعاریف
 : ملی درسی ۀبرنام رویکرد

 یتربیت ۀفلسف اساس بر ايمدرسه هايآموزش گیريجهت ،اصطالح این از منظور 
. است ملی درسی برنامۀ از نهادها و مردم ،رهبران انتظارات و جامعه بر حاکم نظام
 اییشکوف ،آن عالی مقصد که دارد نام "توحیدي گرايفطرت رویکرد" ،رویکرد این

 .است اهللا ۀخلیف عنوان به انسان تربیت و انسان در الهی هايگرایش
 : کار دنیاي

 زندگی هاي جنبۀ ۀهم در زندگی در شغل و هحرف پیگیري ،مزدي کار شامل 
 دنیاي. است متمایز شخصی زندگی و آموزش دنیاي از کار دنیاي. است اجتماعی

 .تاس اقتصادي هاي بنگاه و کار واقعی محیط ،کار بازار ،شغلی زندگی شامل کار
 : کار محیط

 تا خانه از هافضا از وسیع ايگستره و کنندمی کار آن در افراد که است موقعیتی
 .شودمی شامل را بزرگ ۀکارخان
 : اقتصادي بنگاه
 نديب طبقه ملی استاندارد بر مبتنی اقتصادي هاي فعالیت ،آن در که است محلی

 .گیرد می صورت اقتصادي هاي فعالیت
 : ايه حرف صالحیت

 وسعت و نوع ،سطح بهتوجه  با که است اي هحرف هاي شایستگی از اي مجموعه
 .شد خواهند تقسیم دیگر سطوح به آنها

 (TVET) اي حرفه و فنی تربیت و آموزش
 قاءارت و داشت نگه ،آمادگی ،سازي زمینۀ به کار دنیاي قلمرو در تربیت و آموزش
 امعج ترکیبی ،اي هحرفو فنی تربیت و آموزش. شود می گفته اي حرفه و شغلی
 و اه اورينف ۀمطالع شامل تربیتی و آموزشی آیند فر از ییها هجنب به که است
 حرفۀ با مرتبط دانش و فهم ،عملی هاي مهارت و ها نگرش کسب ،وابسته علوم

 ،عمومی آموزش بر عالوه اجتماعی زندگی و اقتصادي گوناگون هاي بخش در ها
 و غیررسمی ،رسمی اي حرفه و فنی آموزش از اعم ترکیب این. شود می اطالق

 هاي فرصت از وسیعی طیف شامل ها آموزش این همچنین. است نایافته سازمان
 یادگیري. گردد می هماهنگ محلی و ملی هاي بافت با که است ها مهارت ۀتوسع
 (غیر ضیرْع هاي مهارت ،محاسبه هاي مهارت و سواد رشد و گرفتن یاد براي
 تربیت و موزشآ ناپذیر جدایی هاي فهلمؤ از نیز شهروندي هاي مهارت و )فنی
 .باشند می اي حرفه و فنی
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 کلیات 

  (Job) شغل
 شغل. باشد می "خاص مدتی براي و خدمت ارائۀ براي شدن استخدام" شغل ةواژ

 مشخص وظایف و اهارک از اي مجموعه شغل. است کارفرما فرد و زمان به محدود
 یک در است ممکن شخص یک. شود می تعریف خاص جایگاه یک در که است
 .باشد داشته متفاوت مشاغل گوناکون هاي زمان در حرفه
 (Occupation) هحرف

 دانش ،اهارک نظر از اي معقوالنه شباهت که است کار دنیاي مشاغل از اي مجموعه
. است زندگی طول در فرد اصلی مشغولیت ،حرفه. دارد نیاز مورد هاي ییتوانا و

 می نشان را حرفه یک در کار دنیاي انتظار مورد هاي حداقل ،اي حرفه استاندارد
 ،حسابدار (مانند است کار دنیاي و بازار در وي نقش و فرد با مرتبط ،هحرف. دهد
 هاي بخش در ها هحرف اکثر ). ...و ساختمان مهندس ،پرستار ،جوشکار ،دار خانه

 به مربوط معدن مهندس مانند ها هحرف از برخی که حالی در دندار وجود مختلف
 ايمعقوالنه شباهت که است مشاغل از اي مجموعه ،حرفه یک. است خاصی بخش

 .دارد نیاز مورد هاي توانائی و دانش ،اهارک نظر از
  (Duty) وظیفه
 لیشغ جایگاه یک در که صیمشخ اصلی نقش و مسئولیت از است عبارت وظیفه

 رکارتعمی یک اصلی وظایف از مثال براي. گیرند می نظر در شخص براي اي هحرف یا
...  و قدرت انتقال سیستم تعمیر ،قدرت مولد سیستم تعمیر به توان می خودرو

 ايهسیستم تعمیرات و نگهداري رود می انتظار مکاترونیک کاردان از ویا کرد هاراش
 .دهد انجام وظیفه عنوان به را عددي کنترل

 (NQF)ملی صالحیت چارچوب
 انواع و سطوح در را ییها گواهینامه و مدارك ،ها صالحیت که است چارچوبی

 شاخص و ها معیار از اي مجموعه براساس همگون و منسجم صورتی به مختلف
 در تجربه و مهارت به چارچوب این در. دهد می ارتباط هم به شده توافق هاي
 کمتري ارزش ،یادگیري مکان و زمان و شود می داده اي ویژه ارزش دانش کنار
 .دارد

 (Level of Qualification) صالحیت سطح
 هاي صالحیت چارچوب در شغل یا هحرف سطح از است عبارت »صالحیت سطح«

 هاي نظام. گردد تدوین و احیطر آن در باید کاري تکالیف که ملی اي حرفه
 صالحیت سطح ،دارد وجود کشورها بین در صالحیت بندي سطح گوناگون
 نتکنسی آن طبع به که است شده گرفته نظر در سطح پنج اي) هحرف( مهندسی

 به)EQF( اروپا در اي هحرف صالحیت. باشد می چهار سطح داراي اي هحرف یا فنی
 .است شده بندي تقسیم سطح 8
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 اي هحرف و فنی تربیت و آموزش درسی برنامۀ
 دنیاي يازاستانداردها اي مجموعه اي هحرف و فنی تربیت و آموزش درسی برنامۀ

 ،فضا ،زمان ،تجهیزات ،یادگیري-یاددهی راهبردهاي ،ها روش ،محتوا ،اهداف ،کار
 ارک ،هنرجو که است ارزشیابی استاندارد و آموزشی مواد ،ها شایستگی استاندارد

 اي هحرف و فنی هاي آموزش ةحوز در اهداف آن به رسیدن براي را مربی یا آموز
 هحرف و فنی هاي آموزش حوزة در درسی برنامۀ شمول ۀدامن. نماید می هدایت

 .گیرد می بر در را آموزش دنیاي و کار دنیاي ،اي
 نظر دراستاندارد نوع سه کشورها اي حرفه و فنی هاي آموزش نظام در معموالً
 : شود می گرفته

 ،صنعت انیلمتو توسط که ،یمهارت یا شایستگی ؛يا هحرف شایستگی استاندارد -1
 اهارک ،وظایف ،استاندارد این در. شود می تهیه...  و صنوف ،ها اتحادیه و کار بازار

 .گیرند می قرار هتوج مورد هحرف یا شغل هر هاي صالحیت و
 ؤثرم لعوام دیگر و اي هحرف شایستگی استاندارد براساس ؛ارزشیابی استاندارد -2

 اعطاي به منجر و شود می تهیه گوناگون هاي حوزة از مشترکی يها هگرو توسط
 .گردد می اي حرفه صالحیت مدرك یا گواهینامه

 وه حرف شایستگی هاي استاندارد اساس بر ؛درسی) برنامۀ( آموزشی داراستاند -3
 در. گردد می تهیه اي حرفه و فنی هاي آموزش دهندگان ارائۀ توسط ارزشیابی

 تجهیزات ،یادگیري -یاددهی راهبردهاي ،دروس محتواي و اهداف ،استاندارد این
 .دندار قرار اولویت در...  و آموزشی
 : شایستگی بر مبتنی آموزش

 زتمرک اي حرفه هاي شایستگی بر که است اي حرفه و فنی آموزش در رویکردي
 فرایند و گیرد می نظر در آموزشی پیامدهاي عنوان به را ها شایستگی. دارد

. ودش می انجام آنها اساس بر ارزشیابی و درسی برنامۀ تدوین و احیطر ،نیازسنجی
 از اي مجموعه یا هحرف یک (در فنی هاي شایستگی به توانند می ها شایستگی

 زا یاقلحد به فراگیران رسیدن. شوند بندي دسته عمومی و فنیغیر ،ها) هحرف
 رویکرد این در اي حرفه و فنی هاي آموزش هدف عنوان به ها شایستگی همۀ
 .گیرد می قرارتوجه  مورد

  هحرف شایستگی استاندارد
 اییه شاخص و اارهابز ،اارهک ،ها فعالیت ةکنند تعیین حرفه شایستگی استاندارد

 .باشد می هحرف یک در عملکرد براي
 : اي حرفه هویت

. است هحرف مورد در فرد صفات و اعمال ،ها گرایش ،باورها از اي مجموعه برآیند 
 يا حرفه هویت ،اي حرفه زندگی طول در مجموعه این تغییرات دلیل هب بنابراین
 .دارد را تعالی مسیر در تکوین قابلیت
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 کلیات 
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 : اي) حرفۀ-تحصیلی اي رشته (چند اي حرفه-تحصیلی گروه
 يبرا را فراگیر تا گیرند می قرار هم کنار در که اي حرفه – تحصیلی رشتۀ چند

 سیرم در حرکت و استعداد اساس بر موقعیت در تصحیح ،عالئق بر مبتنی انتخاب
 صورت هب اي حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی استانداردهاي بهتوجه  با زندگی
 اه اي رشته چند. شود می گفته اي حرفه_تحصیلی گروه ،دنرسان یاري منطقی
 ،خانواده هم غیر ،خانواده هم اي منطقه امکانات و شرایط بهتوجه  با است ممکن

 طولی هاي شایستگی و حرفه فرعی هاي گروه بر مبتنی بزرگ هاي شایستگی
 هویت دهی شکل باعث اي حرفه -تحصیلی بندي گروه. باشد کار کسب براي
 .شد خواهد زندگی طول در آن تکوین و اي حرفه

 : اي هحرف-تحصیلی رشتۀ
 بر تربیت و آموزش که است عمومی و اي حرفه هاي صالحیت از اي مجموعه

 .گردد می ارزشیابی و اجرا آن اساس
 سازي توانمند اهداف

 استاندارد ،ها شایستگی اساس بر کههستند اهدافی »سازي توانمند اهداف«
 دانش توسط ها شایستگی کسب جهت یادگیري-یاددهی اقتضائات و عملکرد
 فطرت شکوفایی رویکرد بهتوجه  با ساز توانمند اهداف. دنگرد می تدوین آموزان
 با متربی ارتباط ۀعرص چهار و قخالا و عمل ،علم ،ایمان ،تعقل: عنصر پنج شامل
 ینتدو و تبیین ،تعریف خدا با ارتباط محوریت با که است خلقت و خلق ،خدا ،خود
 کوینت فرایند مهارتی و اي حرفه و فنی تربیت و آموزش کهاین بهتوجه با. شوندمی

 با آنان ارتباط نوع برایند متربیان هویت و است متربیان اي حرفه هویت تعالی و
 اهعرصه این بهتوجه  با تربیت اهداف بنابراین ،باشدمی خلقت و خلق ،خود ،خدا
 ۀکلی منطقی و یکپارچه ،جامع ايگونه به هاعرصه این. بود خواهد تبیین قابل

 .گیرددربرمی را 1تربیتی هايساحت
 نگر کل و پارچهیک یادگیري

 در مختلف ابعاد از است موضوع یک یادگیري ،»جانبه همهو نگر کل یادگیري«
 .چهارگانه هاي عرصه و تربیتی و درسی اهداف عناصر شامل ملی درسی برنامۀ

 یادگیري
 از تاس ممکن یادگیري. یادگیرنده رفتار در پایدار نسبتاً تغییرات ایجاد فرایند
 ،الاشک طریق (از نمادین صورت به ،)...  و تمرین ،کار طریق (از عینی تجربه طریق

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از    هاي تعلیم و تربیتساحت  - 1 ساس  اعتقادي، : بر ا
و   ايعبادي و اخالقی، اجتماعی و ســیاســی، زیســتی و بدنی، زیباشــناختی و هنري، اقتصــادي و حرفه

 .  فناورانه علمی و

                                                           



 ای (ذهنی شهودي شیوه به یا کلی) (توضیحات نظري شیوه به ،نمادها) و اعداد
 .گیرد صورت روحانی)
 یافته ساخت یادگیري هاي فعالیت
 راهبردهاي انتخاب بر حاکم اصول اساس بر ،یافته ساخت یادگیري هاي فعالیت
 فعالیت تدوین در. گردد می احیطر اي حرفه و فنی شاخۀ در یادگیري - یاددهی

 درسی برنامۀ اساس بر اي حرفه و فنی شاخۀ مختلف دروس در یادگیري هاي
 ابانتخ. بود خواهد حاکم اورانهنف دیدگاه ،اورينف و کار یادگیري حوزة و ایران ملی

 هاي رسانه و مواد کمک به آموزش فرایند در یادگیري -یاددهی هاي فعالیت
 ةنگیزا تقویت قبیل از اصولی اساس بر ها شایستگی تحقق منظور به یادگیري

 فعال ،کار دنیاي واقعی هاي موقعیت در ها پدیده تفسیر و درك ،آموزان دانش
 .است استوار آموزان دانش نمودن
 : محتوا
 ساخت یادگیري هاي فعالیت و ساز توانمند اهداف بر مبتنی ،آموزشی يامحتو
 هايموزهآ با سازوار و تربیتی و فرهنگی هاي ارزش بر مبتنی امحتو. باشد می یافته
 یادگیري تجربیات و ها فرصت از هماهنگ و منسجم اي مجموعه ،قرآنی و دینی
 عرصه و عناصر یافتن فعلیت و عقلی رشد ،الهی فطرت شکوفایی ۀزمین که است

 مفاهیم ةدربرگیرند ،امحتو همچنین. آورد می فراهم پیوسته صورت هب را ها
 انتظار مورد هاي شایستگی بر مبتنی کلیدي هاي ایده و اساسی هاي ومهارت

 احتوم تناسب. باشد می بشري معتبر و علمی هاي یافته از گرفته بر و هنرجویاناز
 انتظارات ،هنرجویان روانشناختی هاي ویژگی ،عالیق ،آینده و حال هاي نیاز با

 .است امحتو الزامات از آموزش زمان و اسالمی ۀجامع
 : یادگیري و بستۀتربیت

 هاي رسانه و مواد ،منابع از هنگاهم اي مجموعه به ،یادگیري و تربیت بستۀ 
 اب هماهنگ اجزایی صورت به یا واقعی ۀبست یک در که شود می اطالق آموزشی

 وردم تحصیلی ۀپای چند یا کی براي و تهیه ،کننده تولید ۀمؤسس برند و نشان
 ۀبست ،ICT و نوین هاي اورينف گسترش با حاضر حال در. گیردمی قرار استفاده
. شودیم تکمیل اینترنتی هايسایت و فشرده لوح ،آموزشی ايارهافزنرم با آموزشی

-می جامان یادگیري و تربیت بستۀ ماکت اساس بر یادگیري ۀبست ۀتهی و احیطر
 .پذیرد
 وزشیآم يها رسانه و منابع از اي گستره شامل تواند می یادگیري و تربیت بستۀ

 یتح و آموزشی فیلم ،فشرده لوح ،کار هاي برگه ،کتابچه و کتاب تعدادي حاوي یا
 ادهاستف ،افزاري سخت ۀبست کنار در. باشد اارهابز و آموزشی کمک وسایل برخی

 کمک آموزشی بستۀ یک تکمیل به تواند می نیز اینترنت و افزاري نرم امکانات از
 .کند
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 کلیات 

 ابعمن و اصلی منابع شامل کلی گروه دو به را یادگیري و تربیت بستۀ توان می
 و درسی کتاب ،هنرآموز راهنماي کتاب شامل اصلی منابع. نمود تقسیم تکمیلی

 .شوند می کار کتاب
 : باشد می زیر اجزاء شامل یادگیري و تربیت بستۀ لذا
 درسی کتاب .1
 هنرآموز راهنماي .2
  هنرجو همراه کتاب .3
 کار کتاب .4
 آموز دانش افزار نرم .5
  هنرجو؛ فیلم .6
 سازها شبیه .7
  هنرآموز فیلم .8
 پوستر .9

 کتاب ساختار و اهداف
 بر مؤثر عوامل مهمترین از داخلی معماري هاي طرح صحیح اجراي و درست فهم

 .است ساختمان داخلی فضاهاي کیفیت
 اثرات ،داخلی تزیینات مجریان مهارت و دانش بودن ناکافی یا وتوجه  عدم بسا چه

 .گذارد می داخلی فضاهاي امنیت یتح و زیبایی ،عملکرد بر سویی
 قوانین و استانداردها اساس بر داخلی تزیینات اجراي بر نظارت و ساخت که زمانی
 شآموز اساس این بر که شاغلینی و یافته ارتقاء معماري فضاهاي کیفیت ،باشد
 .گرفت خواهند اختیار در را خوبی شغلی هاي فرصت باشند دیده

 اي آینده در هستند تحصیل به مشغول داخلی معماري رشتۀ در که هنرجویانی
 دست در بخش این در را ساز و ساخت ةحوز اقتصادي ۀچرخ از بخشی نزدیک
 در یملع هاي تمرین کردن مهیا و مناسب دانش ارائۀ با اینرو از ،داشت خواهند
 هنرجویان استعدادهاي شکوفایی و رشد براي را يهموار مسیر توان می کارگاه

 .آورد فراهم تحصیلی رشتۀ این
 کیی معماري فضاهاي در پلیمري و سرامیکی ،سنگی تزیینات کتاب راستا این در
 و نظري واحد هشت ارائۀ منظور به رشته این تخصصی کارگاهی درس ششاز
 اجراي استانداردهاي و اصول آموزش کتاب این اصلی هدف. است شده تهیه یملع

ارائۀ  ضمن ،کتاب این مطالب اساس همین بر. است داخلی تزیینات از تعدادي
 اب متناسب را استانداردها و مقررات ،اصلی مفاهیم ،کارگاهی مختلف هاي فعالیت
 صحیح اصولی بر منطبق هنرجویان هاي مهارت تا کند می ارائه نظر مورد فعالیت

 .باشد
 آموزش نحوة و اثرگذار تدریس اجراي براي اییارهراهک ارائۀ ،کتاب کلی هدف
 .است یملع کار و مختلف هاي تمرین طریق از مربوطه دانش و یملع هاي مهارت
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 هاآن به زیر در خالصه طور به که است فصل پنج شامل درس این اصلی محتواي
 : شود می ارهاش

 و سرامیک ،متداول(سنگ هاي پوش کف اجراي فصل این هدف: اول فصل
 .است نظري مباحث و یملع کار طریق از هنرجویان توسط داخلی فضاهاي آجر)در

 رنگیف توالت ،ایرانی توالت مانند بهداشتی لوازم نصب فصل این هدف: دوم فصل
 انجام و بازدید ،تمرین طریق از ملیع هاي کارگاه در هنرجویان توسط وان و

 .است مختلف هاي فعالیت
 آجر) و کاشی ،متداول(سنگ هاي دیوارپوش اجراي فصل این از هدف: سوم فصل

 و دبازدی ،تمرین طریق از کارگاه در هنرجویان توسط سنگی )پارتیشنجداساز( و
 .است مختلف هاي فعالیت انجام
 یپالستیک هاي فراورده با هنرجویان کردن آشنا بخش این از هدف: چهارم فصل
 به فصل این در. شوند می استفاده دیوارش و پوش کف عنوان به که است

 آموزش پلیمري هاي دیوارپوش و ها پوش کف از نمونه دو نصب روش هنرجویان
 .شود می داده

 سرستون و ستون اجراي با هنرجویان کردن آشنا بخش این از هدف: پنجم فصل
 .است مختلف هاي فعالیت انجام و تمرین ،آگاهی طریق از پلیمري
 هاي مهارت کسب و تدریس کیفیت ارتقاي مستلزم یادگیري کیفیت بهسازي

 و باشد اثربخش ،آموزش اینکه مگر افتد نمی اتفاق مهم این و است اي حرفه
 است هنرآموزان ةعهد بر این و رود باال خودانگیزي و خودفهمی ،خودآموزي میزان

 .سازند فراهم را الزم زمینۀ که
 داخلی معماري حوزة در داخلی تزیینات مجریان عنوان به آینده در شما هنرجویان

 عیتوض بر زیادي ثیراتتأ که بود خواهند افرادي یقیناً و ،شوند میکار به مشغول
 تدریسودارد بسزایی اهمیت شما مسئولیت اینرو از ،داشت خواهند کشور معماري

 امهبرن. یادگیري واحدهاي گرفتن یاد و دادن یاد براي ،دوجانبه است تالشی شما
 توانست خواهید شما و دهند می قرار شما اختیار در را مدونی برنامۀ. ،درسی ریزان

 هب نباید او. کنید آموزش درگیر را هنرجو ،آموزشی ايارهابز و فنون از استفاده با
 مهارت ،شما همراه باید بلکه ،شود اطالعات جادوي درگیر ،منفعل ةگیرند عنوان
 ،انسانی روابط ،مسئله حل ،ورزي خرد ،تفکر ،خود به اتکاي ،یادگیري هاي

 کار به خود زندگی در را آنها که حد بدان تا کند تجربه را مشارکت و همکاري
 و نوآوري و بدهید او به را تجربه و تمرین فرصت امکان حد تا بنابراین. گیرد
 هنهادین منظور به ،پیشنهادي نکات بهتوجه  از قبل. بگذارید ارج را او یتقخال

 همکاري ،کاري وجدان ،پذیري مسئولیت ،مداوم یادگیري به است الزم آنها شدن
 مذهبی هاي ارزش از پاسداري ،زیست محیط بهتوجه  ،جویی صرفه ،مشارکت و
 آموزش طول در را آنها و باشیم داشته اعتقاد. ...و قانون به احترام ،یقالخا و

 .دهیم قرار کار ۀسرلوح
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 کلیات 

 : شنهادىیپ نکات
 با ،میمفاه تیاهمو ضرورت ۀنیزم در ،يریادگی واحد هر سیتدر از قبل. 1

 .دیکن وگو گفت و بحث انیهنرجو
 انیهنرجو با شده هارائ يها فعالیت بهتوجه  با را يریادگی يها واحد محتواى. 2

 .دیده هارائ ها آن کمک با را کلى بندى جمع سپس ،دیکن مطرح
 اطالعات کسب براى کتاب بخش هر هاى قسمت از بعضى که نیا بهتوجه  با. 3
 را انیهنرجو ،ردیگ نمى صورت آن از ابىیارزش و است شده گرفته نظر در شتریب

 .کنند مطالعه را ها آن که دیینما قیتشو
 جینتا و کنند تالش عملى هاى فعالیت اجراى در تا دیینما بیترغ را انیهنرجو. 4

 .دهند قرار نظر تبادل و بحث مورد ،کالس در را کار
 مى نهادشیپ را ارىیبس عملى هاى نیتمر و ها فعالیت درس نیا که جا آن از. 5

 ىیاکار و کنند شرکت گروهى هاى فعالیت در که دیکن قیتشو را انیهنرجو ،کند
 از اى نمونه ،ضمن در. کنند ابىیارز ،یکالس يها گروه ریسا با را شانیها فعالیت

 آورى جمع اى پوشه در ىینها ةستفادا و ابىیارز براى را خود هاى فعالیت کلیۀ
 .ندینما
. ردیگ مى صورت انىیپا و مستمر صورت دو به يریادگی يواحدها ابىی ارزش. 6

 ،گروهى هاي فعالیت در مشارکت چون ىیها شاخص بهتوجه  با عملى ابىی ارزش
 گزارش تهیه ،انضباط و نظم تیرعا ،تیقخال ،مندى هعالق ،کار اجراى در مهارت

 هاى فعالیت اسبراس سال طول در هربخش شنهادهاىیپ و ناتیتمر براساس کار
 مستمر صورت به يریادگی يواحدها مباحث کلیۀ نظرى ابىی ارزش و شده انجام

 .ردیگ مى انجام یانیپا و
 شود مى درخواست شما از ،يریادگیهاي  واحد نیا مطالب تازگى بهتوجه  با. 7

 یمطالب تهیه براى را نهیزم و دیبگذار انیم در ما با را خود شنهادهاىیپ و نظرها
 .دیساز فراهم پربارتر و تر دیمف
 .نمایید آغاز موضوع با مرتبط امیپ کی با و خدا نام با را درس هر. 8
 يفضا و دیکن آماده قبل از را الزم ابزار و لیوسا ،یادگیري واحد بهتوجه  با. 9

 .دیکن مشخص را یآموزش
 .دیکن هتهی درس طرح ،هدف هر ياجرا يبرا. 10
 طرح مانند برانگیز تأمل فعالیت کی طرح با را درس يامحتو از قسمت هر. 11

 .کنید شروع ریتصو شینما و لمیف شینما ،سؤال
 .کنید استفاده انیهنرجو نظرات يبند جمع از سیتدر ۀادام يبرا. 12
 .کنید استفاده سیتدر فعال يها روش از میمفاه آموزش در. 13
 .دیکن نظارت شده مطرح يها فعالیت انجام بر ،درس يامحتو طرح از بعد. 14
 .دیریگ بهره آنها از و دیینما مراجعه سیتدر در شده ذکر منابع به. 15
 .دیینما تیهدا شده ذکر منابع از استفاده به را انیهنرجو. 16
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 داخلی معماري تحصیلی رشتۀ ورتضر و اهمیت
 ختلفم مراحل در که بوده سرپناه و مسکن تهیه ،بشر هاي نیاز ترین اصلی از یکی

 داده اسخپ زیبایی و کارایی ،یامنیت نیازهاي به ترتیب به اجتماعی رشد و تاریخی
 .است

 شرایط و ندهرد جانواران ،طبیعی بالیاي از را او نخستین هاي انسان مسکن
 .است داشته می نگه امان در يوج نامساعد
 اراتانتظ با را فضا این ،فرم و شکل و اندازه نظر از مسکن کاربرد بودن متناسب

 هاي مشغولیت و ها زیبایی درك و جمال بهتوجه . است هساخت هماهنگ بشر
 ةردیوا روي بر که طوري به گرفت شکل او نیاز اولین رفع با همزمان بشر ذهنی
 اتتجربی و ذهنیات ،آمال از هایی نقاشی انسان طبیعی هاي پناهگاه اولین داخلی

 شخص توسط ابتدا در نیاز مورد فضاهاي ساخت و تهیه. است هشد گر جلوه او
 مینۀز این در افراد تجربه کسب و تکنولوژي رشد با تدریج به اما گرفت می انجام
 داپی ضرورت بعدي هاي نسل و دیگران به آموزش و هتجرب انتقال به نیاز ،خاص

 .کرد
 با افرادي توسط نیاز مورد مناسب فضاهاي و مسکن ساخت و احیطر نیز امروزه
 فضاهاي مدیریت و ساماندهی. گیرد می صورت هحوز این در آموخته دانش و تجربه
 ،آن اصلی ارکان و (اقتصاد- پایدار معماري بهتوجه  با سازها و ساخت این داخلی

 و وزر به و کافی اطالعات با متخصص افرادي تربیت -محیطی) زیست و اجتماعی
 وهعال افراد این. سازد می ضروري را کشور فرهنگی و دینی هاي ارزش با متناسب

 و حفظ و منابع مدیریت در افراد اجتماعی و خصوصی زندگی کیفیت يارتقا بر
 .بود خواهند مؤثر زیست محیط نگهداري

 و داخلی معماري رشتۀ ،اي هحرف و فنی شاخۀ در رسمی آموزش ارائۀ بهتوجه  با
 هنرجویان تربیت ،داخلی معماري حوزة هاي کاردان و ماهر کارگر نبود آن تبع به

 .نماید می ضروري هرشت دراین را مستعد
 معماري حوزة مشاغلین آمار زمینه این در شده انجام هاي ریزي هبرنام و پژوهش
 .ندک می بینی پیش زمینه این در را اشتغال صعودي رشد ایران آمار مرکز داخلی

 اي هحرف -تحصیلی هدایت
 : است زیر موارد شامل اي حرفه - تحصیلی هدایت

 از بخشی که اي حرفه و شغلی اطالعات دادن قرار اختیار در طریق از هدایت-1
 ياحرفه ۀتوسع مسیر شامل دیگر هايبخش و دارد وجود هرشت درسی برنامۀ در آن
 .شود می محقق کارآموزي و بازدید طریق از
 هايآزمون کمک با و مشاوران توسط تحصیلی سال طول در که ايحرفه مشاوره-2

 .شد خواهد انجام استاندارد
 منظور به خاص سنجش ايهارابز با و مشاوران توسط که آموزشی هدایت-3

  دبع و متوسطه مقطع در عمودي و افقی تحصیلی مسیرهاي در فراگیران هدایت
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 يریادگی يواحدها یمعرف
 مستقل فصل 5 قالب در دهم سال در پلیمري و سرامیکی ،سنگی تزیینات درس

 نیز یادگیري واحدهاي دهی سازمان. شود می هارائ خطی صورت به و یکدیگر از
 مراحل و هستند خطی صورت به کاري تکالیف و شده انجام مستقل صورت به

 از عدب مهارت و یافته ساخت یادگیري تکالیف قالب در دانش ارائۀ صورت به کاري
. شود می آورده ترتیب به محتوا وسعت ۀحیط در یملع تمرین صورت به آن

 در قیتلفی صورت به نگرشی و ایمنی ،محیطی زیست ،فنی غیر هاي شایستگی
 .شود می ارائه مهارت و دانش

دکوراتور کف تزیینی سنگی، 
سرامیکی و آجري نصاب لوازم بهداشتی دکوراتور پارتیشن سنگی و 

دیوارپوش سنگی، سرامیکی و آجري

دکوراتور تزیینات پلیمري کف و 
دیوار

دکوراتور پارتیشن و ستون 
پلیمري

 
 انتظار مورد هاي شایستگی

 فنی هاي شایستگی
 سنگی کف اجراي-
 سرامیکی کف اجراي-
 پلیمري کف اجراي-
 سنگی دیوارپوش اجراي-
 آجري کف اجراي-
 کاشی پوش دیوار اجراي-
 پلیمري پوش دیوار اجراي -
 سنگی ةکنند جدا اجراي -
 بهداشتی لوازم نصاب -
 آجري پوش دیوار اجراي -
 پلیمري ستون سر و ستون اجراي -
 پلیمري) پارتیشن(ةجداکنند اجراي -

 فنیغیر هاي شایستگی
 N32 اطالعات دهی سازمان -
 N31 اطالعات آوري جمع -
 N58 مذاکره-
 N56 دیگران هاي رزشا به گذاشتن احترام-
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 N33اطالعات تفسیر-
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 یداخل فضاهاي در پلیمري و سرامیکی ،سنگی تزیینات: درس تفضیلی اهداف
 عرصه     
 عناصر

 خویشتن با رابطه
 خدا خلق با رابطه خدا با رابطه وجسم) روان ،(روح

 خلقت با رابطه ها) انسان (سایر

 و تفکر ،تعقل
 ورزي اندیشه

 ،استدالل ،تأمل(
 تجزیه ،استنباط

 ،توجه ،تحلیل و
 ،کشف ،نقد ،تدبر

 ،حکمت ،درك
 و یتقالخ

 پژوهش)

بات    به توجه  -3 ــ   در محاسـ
صالح  مقدار تعیین ستند  ،م  م

ــازي نات یتز اجراي در سـ   ی
   پلیمري و سرامیکی ،سنگی

سئولیت  درك-4   اجراي در م
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

 پلیمري
ــب به توجه  -5 نایی  کسـ   توا

کی        هــاي ی یز جراي  در ف   ا
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

 پلیمري

  با اي حرفه قخالا بهتوجه -3
  بودن ناظر و حاضــر  بهتوجه 

  ینــاتیتز اجراي در خــداونــد
  پلیمري و ســرامیکی ،ســنگی

   دینی هاي آموزه به وپایبندي
ــتفاده  اهمیت  درك-4   از اسـ

ــالح   هاي نعمت عنوان به مص
هی    ل جراي  در ا   ینــات  ی تز  ا
 پلیمري و سرامیکی ،سنگی

  در وتالش کار حکمت درك-5
جه   و دینی هاي  آموزه   به تو

  ،سنگی  یناتیتز اجراي در هاآن
  پلیمري ،سرامیکی

جه  -3 باط  به تو   کار  و مؤثر ارت
  ،سنگی  یناتیتز اجراي در تیمی

 پلیمري و سرامیکی
  به  خدمت   مثبت  ثیرأت  درك-4

تفــاده   خیرخواهی     و مردم  ــ  اسـ
  ینــات ی تز  اجراي  در کننــدگــان  

   پلیمري و سرامیکی ،سنگی
 و کار  موقع به  انجام  به توجه  -5

  در کارفرما   قبال  در قولی خوش
 سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز اجراي

   پلیمري و

  منابع مدیریت در پژوهش-3
  یناتیتز اجراي در مصــالح و

 پلیمري و سرامیکی ،سنگی
یل  ت-4 یت   به  ما عا   قوانین ر

ست  محیط حفظبا مرتبط   زی
 و سنگی  یناتیتز اجراي در

 پلیمري
  ريوانف کارگیريب بهتوجه -5

  حفظ با ســو هم نوین هاي
ــت محیط      اجراي  در زیســ

 ريپلیم و سرامیکی یناتیتز

 باور و ایمان
 ،تعبد ،(پذیرش
 قلبی) التزام

  مادام  یادگیري  پذیرش -3
مر     ع ل جراي  در ا  ینــات ی تز  ا
 پلیمري و سرامیکی ،سنگی

ــئولیــت پــذیرش-4   در مسـ
نگی    ینــات ی تز  اجراي  ــ   ،سـ

 پلیمري و سرامیکی
 و ابزار کارگیريب به التزام-5

یل     اجراي در مرتبط وســــا
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

 پلیمري

ــاور-3 ــه ب ــاري  ب ــزک ــی ــره  پ
  یناتیتز اجراي در ودرستکاري

  پلیمري و ســرامیکی ،ســنگی
   دینی هاي آموزه طبق

  از ادهفاســت به باور و ایمان-4
  به  محلی آورد بوم مصــــالح

  ياجرا در الهی نعمـت  عنوان
 و ســرامیکی ،ســنگی یناتیتز

 پلیمري
قه -5 نگ  به  عال  و کار  فره

  در دینی هاي آموزه در تالش
جراي  گی    ینــات ی تز  ا ن  ،ســـ

 پلیمري و سرامیکی

قاد -3 باط  به  اعت   کار  و مؤثر ارت
  ســنگی یناتیتز اجراي در تیمی

  پلیمري و سرامیکی
  مردم بــه خــدمــت بــه التزام-4

ــتفـاده  قبـال  در خیرخواهی   اسـ
  ینــات ی تز  اجراي  در کننــدگــان  

   پلیمري و سرامیکی ،سنگی
  وآرامش ایمنی حفظ به  باور -5

ــایگ و کارگاه محیط   در انهمسـ
 سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز اجراي

   پلیمري و

  مدیریت   به  گذاري  ارزش-3
نابع  ــالح و م   اجراي در مصـ

 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز
   پلیمري

  اب  مرتبط قوانین پذیرش -4
ست  محیط   وارزش ایمنی ،زی
ــیالاخــ هــاي   اجــراي در ق

 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز
   پلیمري

صال  بکارگیري به عالقه-5   حم
  درمباحث   نو هاي  اورين ف و

ــت   اجراي در محیطی زیسـ
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

 پلیمري
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 عرصه     
 عناصر

 خویشتن با رابطه
 خدا خلق با رابطه خدا با رابطه وجسم) روان ،(روح

 خلقت با رابطه ها) انسان (سایر

 علم

 معرفت (کسب
 بصیرت ،شناخت

 آگاهی) و

ــریــح-2 ــد تشــ   اجــراي رون
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

 سیستمی نگرش با پلیمري
نین    بیــان -4 ــا مرتبط    قوا   ب

نگی    ینــات ی تز  اجراي  ــ   ،سـ
 پلیمري و سرامیکی

  کارگیري به نحوة توضـیح -5
  اجراي با مرتبط وسایل و ابزار

 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز
 پلیمري

  قخالا مصــادیق توصــیف-3
فه  نات یتز اجراي در اي حر   ی
  رب پلیمري و سرامیکی  ،سنگی 
  دینی هاي آموزه اساس

  به آورد بوم مصالح از آگاهی-4
  اجراي در الهی نعمـت  عنوان

 و ســرامیکی ،ســنگی یناتیتز
   پلیمري

شریح -5   تالش و کار فرهنگ ت
  در دینی هاي آموزه براســاس

جراي  گی     ینــات ی تز  ا ن   ســـ
  پلیمري و امیکیسر

ــیف-3 باط  توصـ   کار  و مؤثر ارت
  ،سنگی  یناتیتز اجراي در تیمی

  پلیمري و سرامیکی
ــئولیت از هایینمونه بیان-4   مس

  انکنندگ استفاده  قبال در پذیري
  ،ســنگی یناتیتز یاجرای ايهارک

  پلیمري و سرامیکی
  وعن و مقدار بیان و بینی پیش-5

  رکا اجراي از پیش مصرفی مصالح
  یناتیتز اجراي در فرما کار براي

   پلیمري و سرامیکی ،سنگی

ــتفاد ثیرأت بیان-3   نهبهی ةاس
  اجراي در مصــالح و منابع از
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

   پلیمري
ین    بیــان -4 ن بط    قوا ــا مرت   ب

ــت محیط حفظ   نکات  زیسـ
  یقالخا هاي  ارزش و ایمنی

  ،ســـنگی یناتیتز اجراي در
 پلیمري و سرامیکی

  دارپای ۀتوسع اصول  تشریح -5
  ،ســـنگی ناتییتز اجراي در

  پلیمري و سرامیکی

 عمل
 ،تالش ،(کار
 ،عبادت ،اطاعت

 ،مجاهدت
 ،کارآفرینی

 )...  و مهارت

نات یتز اجراي-3 ــنگی ی   ،سـ
  شنگر با پلیمري و سرامیکی 
 سیستمی

 طمرتب قوانین کارگیري به-4
نات یتز اجراي با  ــنگی ی   سـ

 پلیمري و سرامیکی
ــایلو ابزار کارگیري به-5   س

ــا مرتبط      ینــات ی تز  اجراي  ب
 پلیمري و سرامیکی ،سنگی

مل -3 فه  قخالا به  ع   اي حر
ــنگی   ینــات ی تز  دراجراي    ،سـ

  براسـاس  پلیمري و سـرامیکی 
 دینی هاي آموزه

ستفاده -4 صالح  از ا  آورد بوم م
  اجراي در الهی نعمت عنوان به
ــنگی یناتیتز ــرامیکی س  و س

 پلیمري
  هاي زیبایی از برداري بهره-5

ینــات     اجراي  در خلقــت     تزی
 پلیمري و یسرامیک ،یسنگ

  کار و مؤثر ارتباط براي تالش-3
  ،سنگی  یناتیتز اجراي در تیمی

 پلیمري و سرامیکی
یت  -4 ــئول بال  پذیري  مسـ   درق

فاده  ــت ندگان   اسـ   ايه ارک  از کن
  یسرامیک  ،سنگی  یناتیتز اجرایی

   پلیمري و
ــالح و مواد مقدار  تعیین-5   مصـ

   کارفرمایان براي نیاز مورد

ــتفاده-3  و منابع از بهینه اس
فی  مواد  جراي  در مصــــر   ا

 و سرامیکی  ،سنگی  ناتییتز
 اسراف از پرهیز و پلیمري

ــه عمــل -4   مرتبط    قوانین    ب
ــا ــزی محیط    حفظ  ب  در تسـ

   سنگی ناتییتز اجراي
  توســـعه اصـــول به عمل-5

  تزیینــات اجراي در پــایــدار
   پلیمري و سرامیکی ،سنگی

 قالخا
 و عاطفه ،(تزکیه
 نفسانی) ملکات

تزام  -3 ل ل  ع  ا ــه یم   قخال ا ب
  یناتیتز اجراي در اي حرفه

   پلیمري و سرامیکی ،سنگی
  پذیري مســئولیت و تعهد-4
گاه    در نات یتز مجري جای   ی

 پلیمري و سرامیکی ،سنگی
تزام  -5 ل ل  ع  ا ــه یم تقــاء  ب   ار

طالعــات   نی    ا جراي  در ف   ا
 و سرامیکی  ،سنگی  یناتیتز

   پلیمري

  حرفه قخالا رعایت به التزام-3
  بودن نـاظر  بـه توجـه   بـا  اي

  ناتییتز ياجرا کار در خداوند
   پلیمري و سرامیکی ،سنگی

  وارزش الهی احکام بهتوجه  -4
   تزیینات اجراي در یقالخا هاي

  ارتقاي در اهتمام و ســعی -5
  رفهح ۀتوسع  و فنی شایستگی  

ــتعانت با اي   در خداوند از اس
 تزیینات اجراي

عهــد  -3 ــه ت نی     ب فری   براي  کــارآ
  نات ییتز اجراي کار  در دیگران
 پلیمري و سرامیکی ،سنگی

 و همکــاران   براي  خیرخواهی    -4
یان   رکارف    نات ییتز اجراي در ما

   پلیمري و سرامیکی ،سنگی
  محیط ایمنی حفظ بــه التزام-5

  ها همسایه حقوق رعایت و کارگاه
جراي  در گی    ینــات ی تز  ا ن ــ  ،سـ

  پلیمري و سرامیکی

ندي  پاي -3 یت    به  ب   مدیر
نابع   منظور به  حومصــــال م
ــت هاي آلودگی کاهش   زیس

  نــاتییتز اجراي در محیطی
 پلیمري و سرامیکی سنگی

  حمصال  از استفاده  به التزام-4
نات یتز اجراي در آورد بوم   ی

   پلیمري و سرامیکی ،سنگی
  الحمص گیري بکار به التزام-5
 محیطی زیست هاي اورينف و

  ،ســـنگی یناتیتز اجراي در
  پلیمري و سرامیکی

 19 
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 لیداخ فضاهاي در پلیمري و سرامیکی ،سنگی تزیینات: درس زمانی بندي بودجه
 : است زیر شرح به یادگیري واحد 12 شامل درس این

 
 نظري ساعت عملی ساعت ساعت کل یادگیري واحد نام ردیف
 8 12 20 سنگی کف اجراي 1
 8 12 20 سرامیکی کف اجراي 2
 8 12 20 آجري کف اجراي 3
 12 18 30 کف روي بهداشتی سرویس نصب 4
 8 12 20 سنگی پوش دیوار اجراي 5
 8 12 20 کاشی پوش دیوار اجراي 6
 8 12 20 آجري پوش دیوار اجراي 7
 12 18 30 سنگی ةکنند جدا اجراي 8
 12 18 30 پلیمري کف اجراي 9
 12 18 30 پلیمري پوش دیوار اجراي 10
 12 18 30 پلیمري ستون سر و ستون اجراي 11
 12 18 30 پلیمري ةکنند جدا اجراي 12

 
 : بود خواهد زیر شرح به همرحل شش الی سه شامل یادگیري واحد هر

 
 »سنگی کف اجراي « یادگیري واحد

 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف
 2 . /5 5/1 فضا کف 1ةرولو 1
 5/3 5/1 2 سازي کف بستر سازي آماده 2
 5 2 3 دلیل اجراي و کشی ریسمان 3
 7 3 4 سنگی کف نصب 4
 25/1 . /5 . /75 پرداخت و آوري عمل 5
 25/1 . /5 . /75 کار تحویل و اهارک کنترل 6

 
  

 برداشت یا تهیۀ نقشه از فضاي موجود - 1
                                                           



 سرامیکی کف اجراي
 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف

 2 . /5 5/1 فضا کف ةرولو 1
 5/3 5/1 2 سازيکف بستر سازي آماده 2
 5 2 3 دلیل اجراي و کشی ریسمان 3
 7 3 4 سرامیکی کف نصب 4
 25/1 . /5 . /75 آوري عمل 5
 25/1 . /5 . /75 کار وتحویل اهارک کنترل 6

 
 آجري کف اجراي

 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف
 2 . /5 5/1 فضا کف ةرولو 1
 5/3 5/1 2 آجري کف بستر سازي آماده 2
 5 2 3 دلیل اجراي و کشی ریسمان 3
 7 3 4 آجري قطعات نصب 4
 25/1 . /5 . /75 پرداخت و آوري عمل 5
 25/1 . /5 . /75 نهایی تحویل و اهارک کنترل 6

 
 کف روي بهداشتی سرویس نصب

 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف
 8 3 5 بستر سازي آماده 1
 8 3 5 توالت ۀکاس نصب 2
 7 5/2 5/4 توالت ۀکاس کردن تراز 3
 7 5/2 5/4 ریزي دوغاب 4

 
 سنگی دیوارپوش اجراي

 کل جمع نظري یلمع مراحل ردیف
 5/3 5/1 2 کارگاه سازي آماده 1
 5/3 5/1 2 کاري سفت کنترل 2
 5 2 3 نصب براي سنگ سازي آماده 3
 5 2 3 سنگ نصب 4
 3 1 2 پرداخت و آوري عمل 5
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 کاشی دیوارپوش اجراي
 کل جمع نظري یلمع مراحل ردیف

 5/3 5/1 2 کارگاه سازي آماده 1
 5/3 5/1 2 کاري سفت کنترل 2
 5 2 3 زیرسازي اجراي 3
 5 2 3 کاشی پوشش اجراي 4
 3 1 2 نهایی) (تحویل و سطوح پرداخت و کنترل 5

 
 آجري دیوارپوش اجراي

 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف
 5 2 3 کارگاه سازي آماده 1
 5 2 3 کاري سفت کنترل 2
 7 3 4 دیوار سطح آجرکاري اجراي 3
 3 1 2 نهایی پرداخت و کنترل 4

 
 

 سنگی )پارتیشن( جداکنندة اجراي
 کل جمع نظري یلمع مراحل ردیف

 3 1 2 کارگاه سازي آماده 1
 5 2 3 معماري از ناشی ةآمد پیش الزامات کنترل 2
 5/8 5/3 5  سنگی جداکننده ةنگهدارند ةساز اجراي 3
 5/8 5/3 5 نگهدارنده ةساز به سنگ نصب 4

 تحویل و سنگی جداکننده نهایی پرداخت 5
  نهایی

3 2 5 

 
 

 پلیمري کف اجراي
 کل جمع نظري یلمع مراحل ردیف

 3 1 2 فضا کف ةرولو 1
 5 2 3 سازي کف بستر سازي آماده  2
 5/8 5/3 5 پلیمري کف اجراي 3
 5/8 5/3 5 پرداخت و آوري عمل 4
 5 2 3 نهایی تحویل و کار کنترل 5
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 پلیمري دیوارپوش اجراي
 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف

 3 1 2 کارگاه سازي آماده 1
 5 2 3 کاري سفت کنترل 2
 5/8 5/3 5 زیرسازي اجراي 3
 5/8 5/3 5 پلیمري پوشش اجراي 4
 5 2 3 هایین تحویل و پلیمري سطوح پرداخت و کنترل 5

 
 پلیمري ستون سر و ستون اجراي

 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف
 3 1 2 کارگاه سازي آماده 1
 5 2 3 کاري سفت کنترل 2
 5/8 5/3 5 زیرسازي اجراي 3
 5/8 5/3 5 پلمیري ستون سر و ستون اجراي 4
 5 2 3 کار تحویل و نهایی پرداخت 5

 
 پلیمري ةجداکنند اجراي

 کل جمع نظري ملیع مراحل ردیف
 3 1 2 کارگاه سازي آماده 1
 5 2 3 معماري از ناشی ةآمد پیش الزامات کنترل 2
 5/8 5/3 5  ندهنگهدار ةساز اجراي 3
 5/8 5/3 5 پلیمري ةجداکنند و پرکننده اجراي 4
 5 2 3 ینهای تحویل و پلیمري ةجداکنند کلی پرداخت 5
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 : تدریس نوین هاي روش
 

 ... و فراگیران نس ،امحتو ،موضوع بهتوجه  با فراگیران به مطالب آموزش براي
 تدریس نوین هاي روش با آشنایی براي. دارد وجود مختلفی تدریس هاي روش

 .یدینماتوجه  1 نمودار به
 

 
 سیتدر نوین هاي روش -1 نمودار

 
  مشارکتی یا گروهی روش

 که است جمعی و فردي یادگیري براي شده توصیه راهبرد یک مشارکتی تدریس
 یگراند یادگیري مقابل در بلکه است مسئول خود یادگیري مقابل در فرد تنها نه

 هب اه گروه ةانداز و ترکیب در که انعطافی با تواند می آموز هنر و است مسئول نیز
 انهنرجوی تنها نه که طوري به ،یابد دست اثربخش تدریس یک به آورد می وجود

 این از و رسانده حداکثر به را دیگران و خود یادگیري بلکه کنند کار هم با بتوانند
 و سازد می پربار و جذاب را یادگیري ،گروهی هاي فعالیت. ببرند لذت یادگیري

 عاطفی و اجتماعی رشد در روش این. کند می کمک هنرجویان شناختی رشد به
 مینه و گیرند می یاد یکدیگر با تعامل در هنرجویان. است تأثیرگذار نیز آنان

 همکاري و همدلی و دهدمی افزایش را آنان عاطفی و اجتماعی هاي توانایی ،ارتباط
 .کند می تقویت آنان در را

روش هاي 
نوین 

تدریس

آزمایشی

همیاري

تدریس  
اعضاي تیم

ایفاي 
نقش

فهرست 
سؤاالت

گردش  
علمی

ذهن  
انگیزي مشارکتی

حل  
مسئله

بحث 
گروهی

پروژه

تلفیقی
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 تدریس نینو يهابا روش ییآشنا 

 ضروري ،زیر نکات بهتوجه  ،مشارکتی و گروهی هاي فعالیت درست اجراي براي
 : است

 تا دهید توضیح هنرجویان براي را کارگروهی و مشارکت اهمیت و ضرورت ابتدا -1
 .کنند مشارکت ،روش این اجراي در آگاهانه

 را کاري هاي گروه تعداد ،کالس در هنرجویان تعداد و درس موضوع بهتوجه  با -2
 هنرجو) 4 الی 2 گروه هر و گروه 4 یا 3(. کنید مشخص

 گزارشگر یک و کننده هماهنگ یک خود گروه براي بخواهید هنرجویان از -3
 نظارت و گروه در نوبت رعایت ،نظم ایجاد ،کننده هماهنگ ۀوظیف. کنند انتخاب

 مطرح مطالب یادداشت ،گزارشگر فۀوظی. است گروهی فعالیت درست اجراي بر
 نباید افراد این. است کالس در آن ارائۀ و گروهی کار از گزارش تهیه ،گروه در شده
 داشته را گزارشگر هم و کننده هماهنگ کار ۀتجرب باید هم هنرجو هر. باشند ثابت
 .دهید توضیح هنرجویان براي را مطالب این ،گروهی کار شروع از قبل. باشد

 یرتغی و نباشند ثابت گروه هر افراد که باشد اي گونه به هنرجویان بندي گروه -4
 : کنید استفاده زیر هاي روش از توانید می کار این براي. کنند

  اگر مثال عنوان به. اعداد اساس بر هنرجویان بنديتقسیم و شمارش -1-4
 بشمارند چهار تا یک از بخواهید هنرجویان از ،دهید تشکیل گروه چهار خواهیدمی

 با چهار و هم با سه ،هم با دو ،هم با یک هاي هارشم پایان در. کنند تکرار را آن و
 .دهند تشکیل را گروه یک هم
 از بخواهید آنان از و بنشانید کالس در تصادفی صورت به را هنرجویان -2-4

 .دهند تشکیل را گروه یک نفر چهار هر ،چپ یا راست سمت
 .دهید تشکیل هنرجویان تمایل و انتخاب اساس بر را ها گروه ،اوقات گاهی -3-4
 .کنید بندي گروه را آنها هنرجویان هاي توانمندي اساس بر ،شما خود گاهی -4-4
 متوسط ،قوي ،درسی نظر از هنرجویان گروه هر در باشید داشتهتوجه  روش این در
 .باشند هم با ضعیف و

. یدنکن بندي تقسیم ضعیف و متوسط ،قوي هنرجویان اساس بر را ها گروه هرگز  -5
 آموزشی مختلف هايطیف هنرجویان که است گروهی ،مشارکتی گروه بهترین

 و مدلیه و کنند کمک یکدیگر به بتوانند تا باشند هم با ،ضعیف) ،متوسط ،(قوي
 .شود ایجاد ها آن بین همکاري

 ،کار این با. دهند ارائه بندي گروه براي روشی بخواهید هنرجویان از گاهی -6
 .کنید می تقویت ،کارگروهی در را آنان ةانگیز و یتقخال

 ،نظم مانند کارگروهی قواعد از ايخالصه ،گروهی فعالیت اجراي هنگام -7
 کالس تابلوي روي را...  و همکاري ،نوبت و احترام رعایت ،پذیريمسئولیت
توجه  ،کارگروهی اجراي هنگام و دهید نشان را آن دیگر روش هر با بنویسیدیا
 .کنید جلب آن به را هنرجویان

 تدریسی هر اما است کوچک هاي گروه در تدریس راهبرد یک مشارکتی تدریس
 قیتل مشارکتی تدریس تواند نمی لزوماً گیرد می صورت گروه از استفاده با که
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 تا و دارد را خود به مخصوص هاي روش و الزامات مشارکتی تدریس زیرا. گردد
 گفت توان نمی نگیرد انجام درست صورت وبه خود جاي در الزامات این که زمانی

 .است پذیرفته صورت مشارکتی تدریس
 گروهی رفاقت ،همکاري ،مشارکت ۀزمین ایجاد ،انآموز هنر اصلی ایفوظ از یکی

 همین هب دقیقاً مشارکتی تدریس وجودي ۀفلسف. است هنرجویان میان صمیمیت و
 هاي ویژگی جمله از فردي هاي ویژگی برخی وجود خاطر به ،اگرچه. است منظور
 جادای هنرجویان میان فنیو علمی رقابت...  و خانوادگی ۀزمین ،شخصیتی ،هوشی
 تبدیل از که است این اي هحرف آموز هنر یک عنوان به ما ۀوظیف اما ،شد خواهد
 رهن آمد قبل در که طوري همان بلکه. کنیم جلوگیري شخصی رقابت به شدن
 موفقیت ،هنرجویان که نماید هدف این به معطوف را خود تالش تمام باید آموز
 که نندک پیدا اعتقاد شعار این به واقع در وبدانند دیگران موفقیت به منوط را خود

 است صورت این در. کنیم)) می پیدا نجات همگی یا و شویم می غرق ((همگی یا
 .گرفت خواهند را دیگرهنرجویان دست ،تر قوي هنرجویان که
 جویانهنر بندي گروه معناي به مشارکتی یادگیري نظران صاحب برخی اعتقاد بھ

 گروه اياعض همگونی نا اندازه هر عکس بر بلکه ،نیست مشابه هاي توانایی براساس
 ویکردر کارایی باشد بیشتر تحصیلی پیشرفت و هوش ،فرهنگ ،زبان ،نژاد نظر از

 .بود خواهد بیشتر مشارکتی یادگیري
  گروه ياعضا ترکیب و گروه هر عضو هنرجویان تعداد
 هاي درگروه هنرجویان بندي گروه ،مشارکتی تدریس در هنرآموز وظیفۀ اولین

 تیایسب ،هنرجویان بندي گروه در که است این است مهم که آنچه اما. است کوچک
 از نتوانیم است ممکن وگرنه شود حاصل نتیجه حداکثر تا نمود رعایت را قواعدي
 هرگروه ةدهند تشکیل اعضاي. کنیم پیدا دست خود دلخواه نتایج به گروه تشکیل

 وجوانانن با کودکان تحمل ۀآستان. دنکن می پیروي "لتحم ۀآستان " علمی قانون از
 به نسبت کمتري لتحم ۀآستان کودکان. است متفاوت کامالً بزرگساالن و

 تعداد با توانند نمی واحد زمان یک در ،شوند می خسته زود. دارند بزرگساالن
 گروه رد باید لذا. نمایند حفظ مدتی تا را آن و ساخته برقرار رابطه افراد از بیشتري

 ،گروه هر اعضاي تعداد یعنی. داد قرارتوجه  مورد را عامل این ،هنرجویان بندي
 وهگر اعضاي تعداد ،کمتر فراگیران سن چه هر. دارد آنها سن با مستقیمی ۀرابط
. باشد تربیش تواند می نیز گروه اعضاي تعداد ،باالتر فراگیران سن هرچه و کمتر نیز

 آموزان دانش ،نفر 3 تا2 ابتدایی ةدور آموزان دانش گروه اعضاي تعداد ،است بهتر
 7 تا 4 باالتر و دوم متوسطه ةدور آموزان دانش و نفر 4 تا 3 اول متوسطه دوره
 .باشد نفر
 : است الزامی زیر نکتۀ دو رعایت گروه اعضاي ترکیب موارد در
 تعیین را گروه اعضاي خود هنرجویان دهید اجازه است ممکن که جایی تا: الف 

 اياعض درتعیین که دارد حق آموز هنر نشد انجام درستی به کار این اگر اما. کنند
 .کند دخالت گروه
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 طیف سه ازهر هنرجویانی ،گروه هر در که باشد داشتهتوجه  باید آموز هنر: ب
 د؛ننماین عمل اینگونه هنرجویان اگر. باشند داشته حضور قوي و متوسط ،ضعیف

 .دهد سامان سرو را آنها ،دیگر هاي روش از استفاده با تواند می آموز هنر
 فکري بارش یا انگیزي ذهن روش
 ،روش این در. است مشارکتی و قخال آموزش هاي روش از یکی انگیزي ذهن

 در را خود نظرات آزادانه هنرجویان و شود می مطرح کالس در پرسشی یا مسئله
 ارائه کالس در داًمجد و بندي جمع مطالب ،پایان در و کنند می بیان آن مورد
 .شود می

 انهنرجوی در را قخال و منطقی ،انتقادي تفکّر ویژه به شناختی رشد ،انگیزي ذهن
 و ورزي جرأت و کند می کمک آنان عاطفی و اجتماعی رشد به و کند می تقویت
 .دهد می افزایش را ها آن نفس به اعتماد
 : است زیر نکات رعایت مستلزم روش این اجراي

 براي. کنند شرکت گو و گفت در آزادانه تا شود داده فرصت هنرجویان ۀهم به -1
 ،یزهانگ ایجاد با بلکه ،نکنید مجبور گویی پاسخ به را آنان ،هنرجویان مشارکت

 .کنید تشویق گو و گفت در شرکت به را ها آن
 نچنی نپذیرفتن زیرا ،بپذیرید را آن ،نداد ارائه را درستی پاسخ هنرجویی اگر -2

 هنگاماما ؛نکنند شرکت گو و گفت در هنرجویان که شود می سبب هایی پاسخ
 نادرست نظرات اصالح به ،هنرجویان از بردن نام بدون پایانی بندي جمع

 .بپردازید
 .کنید رعایت ،روش این اجراي در را هنرجویان ۀهم مشارکت نوبت و نظم -3
 قرار آنان اختیار در و کنید بندي جمع و اصالح را هنرجویان نظرات ،پایان در -4

 هنرجویان از گروه یک ةعهد به بار هر را نظرات بندي جمع توانید می. دهید
 .دهید ارائه را خود اصالحی نظرات و دهید قرار

 محتواي حسب بر ،هنرجویان از گروه یک بار هر نیز را جلسه نظرات بندي جمع -5
 .دهند ارائه کالس در...  ،نمودار ،بروشور ،پوستر صورت به ،آن
 : مغزي بارش اساسی ةقاعد چهار

 به اعضا تمام است الزم و است قاعده مهمترین این: ممنوع ذهن به انتقال. 1
 ضمن. کنند موکول جلسه خرآ به را پیشنهاد ارزیابی و بررسی و کردهتوجه  آن

 .است ممنوع نیز پیشنهادها آمیز تبعیض ۀمالحظ اینکه
 کس وهیچ دارند نظر اظهار حق هنرجویان همۀ: واسطه بی و نظرآزاد اظهار. . 2

 به بخشیدن تأجر براي قاعده این. کند نظر اظهار دیگري شخص جاي به نباید
 به ،کند می خطور آنها ذهن به که است یپیشنهادهای هارائ براي کنندگان شرکت
 اظهار شهامت و جسارت باید اعضا تمام مغزي بارش ۀجلس یک در دیگر عبارت

 داشته ممستقی انتقاد بعضاً و ارزیابی از ترسی آنکه بدون و باشند کرده پیدا را نظر
 رت جسورانه پیشنهاد چه هر. کنند بیان را خود نظر و پیشنهاد بتوانند ؛ باشند
 .است جلسه تر موفق اجراي ةدهند نشان باشد
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 هايادپیشنه وجود لحتماا ،باشد بیشتر نظرات تعداد چه هر: کمیت بر کیدأت. 3
 زيمغ بارش روش اجراي موفقیت. شود می بیشتر آنها بین در سازتر کار و مفید

 نای روش این در. دارد مستقیم ۀرابط جلسه در شده مطرح هايپیشنهاد تعداد با
 حطر وجود لحتماا باشد بیشتر هاپیشنهاد تعداد چه هر که شود می عنوان گونه

 .است بیشتر کیفی پیشنهاد
 سبتن ،پیشنهاد ارائۀ بر عالوه توانند می اعضا: هاپیشنهاد بهبود و تلفیق. 4 

 می اعضا به را امکان این مغزي بارش روش. کنند اقدام خود پیشنهاد بهبود به
. شندبخ بهبود را خود ۀاولی پیشنهاد ،دیگران پیشنهادهاي شنیدن از پس که دهد

 و کرده تلفیق دیگر پیشنهاد چند با را خود پیشنهاد میتوانند همچنین نهاآ
 .آورند دست به را تري کامل و بهتر پیشنهاد

 سؤاالت فهرست روش
 درتق برانگیختن موجب تا شود می تهیه مختلف سؤاالت از فهرستی ،روش این در

 فرد رتصو قدرت انداختن کار به براي راهی تکنیک این. گردد فرد روتص و تفکّر
 .است شده شناخته

 می که را اي مسئله یا موضوع ابتدا: است گونه این به عمل ةشیو ،روش این در
 ةباردر را سؤاالتی سلسه سپس؛کنید می مشخص ،کنید فکر آن ةبار در خواهید

 .کنید می مطرح مسئله یا موضوع آن از مرحلۀ هر
 .است هنرجویان قیتالخ افزایش ،روش این قوت نقطۀ

 )مسئله حل( اي مسئله روش
 براي فراگیران کردن آماده نوعی ،است تدریس فعال هاي روش از یکی روش این

 می تنظیم اي گونه به یشآموز هاي فعالیت ،روش این در. ستا واقعی زندگی
 مندي عالقه با او و شود ایجاد اي مسئله )هنرجو( فراگیرنده ذهن در که شوند
 می اجرا گروهی یا فردي صورت به روش این. کند می تالش مسئله حل براي
 .دارد فرق کامالً سنتی هاي روش با و شود
 یک ،بدهی ماهی یک فردي به اگر«: گوید می که است معروف المثل ضرب یک
 یک غذاي ،بیاموزي گیري ماهی او به اگر اما ،اي کرده تأمین را او غذاي ةوعد
 مقتضاي به تا دهیم یاد هنرجویان به باید بنابراین » اي کرده تأمین را او عمر

 به را خود ةبالقو نیروهاي و دهند تعمیم را خود هاي آموخته و اطالعات ،زمان
 .کنند تبدیل مطلوب ايارهرفت به زندگی ةگستر در و برسانند فعلیت
 : است زیر مراحل داراي الگو این اجراي

 روشن؛ و دقیق صورت به تدریس مورد ۀمسئل یا مشکل کردن مشخص. 1
 متعدد؛ هاي حل راه وجوي جست. 2
 متعدد؛ هاي حل راه بررسی. 3
 مناسب؛ حل راه انتخاب. 4
 مناسب؛ حل راه اجراي. 5
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 .آمده دست به نتایج پیگیري. 6
 اصل این در همه اما ،ست متفاوتی هاي مدل داراي مسئله حل روش هرچند
 قدرت هرچه و یابند دست شان اهداف به دهد می یاد هنرجویان به که اند سهیم

 نیازهاي ،یابد افزایش هنرجویان در مطلوب هاي حل راه گزینشِ و گیري تصمیم
 که شرایطی. بود خواهند تر موفق و کنند می رفع تر راحت را خود ةروزمر

 ركد قدرت ،مسئله بهتوجه : از اند عبارت باشد داشته باید ،روش این در فراگیرنده
 اهر تنظیم قدرت ،مسئله حل براي آمادگی ،مسئله هاي ویژگی تشخیص ،مسئله

 مورد در قضاوت ،آنها تحلیل و اطالعات گردآوري قدرت ،لیحتماا هاي حل
 .مسئله کاربرد و تعمیم و شده گردآوري اطالعات

 اب فراگیرنده هرگاه که گردد تنظیم اي گونه به باید آموزشی شرایط و محیط
 حل راه ،رویدادها تمامی براي تفکّر طریق از و کند درك را آن ،شود مواجه مشکل

 .نماید وجو جست مناسبی
 و تجربه با آموزان هنر به و بیشتر زمان به ،دیگر هاي روش به نسبت ،روش این

 به رنف بیست از بیش با نیز کالس در آن اجراي. دارد احتیاج تحقیق روش با آشنا
 .خواهد می زیادي امکانات و است پذیر انجام سختی
 یم مرتبط انیهنرجو یواقع یزندگ با را مدرسه يها فعالیت روش نیا نیهمچن
 نهمچنی. است آنان در یعلم تفکّر جادیا يبرا یتیترب يها روش نیبهتر از و سازد
 ،پژوهش ۀیروح و شود یم درس به آنان یعیطب ۀعالق ختنیبرانگ باعث روش این

 يریادگی به روش نای. ندک یم تیتقو آنان در را تیمسئول احساس و يانتقادگر
 نآنا يها ییتوانا و استعدادها شدن شکوفا باعث و گردد یم منجر زین آنان داریپا

 .شد خواهد
 نقش ایفاي روش
 سهم هنرجویان اجتماعی و فردي شخصیت تکوین در که هایی روش از یکی

 هاي نقش ایفاي ازکوچکی  ۀنمون زیرا" است نقش ایفاي روش" ددار زیادي
. آزماید می زندگی ۀعرص در را هنرجویان ،ها روش ۀبقی از بهتر و است زندگانی

توجه  مورد واجتماعی شخصی بعد دو از ،تدریس الگوي یک عنوان به ،روش این
 .دارد قرار
 یشخو وجود مفهوم تا شود کمک یادگیرندگان به که است برآن سعی ،الگو این در
 مثبت نکات و دنبیاب دنکن می زندگی آن در که اجتماعی فضاي درون در را

 روشن ،اجتماعی هاي گروه از گرفتن کمک با ،انخودش دربارة را خود تصورات
 به که شود می مهیا انسان رفتار از اي زنده ۀنمون ،نقش ایفاي جریان در. دنکن

 عاطفی ارتباط و حواس تمرکز چون و گیرد می قرار هنرجو اختیار در ابزاري مثابه
 .انجامد می مؤثرتر و بهتر یادگیري به است زیاد روش این در

 : گیرد می صورت زیر مراحل طی الگو این اجراي
 طرح و گروه سازي آماده ،مسئله با هنرجویان کردن آشنا با( گروه کردن آماده. 1

 )تفکّر برانگیختن براي سؤال
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  ،کنندگان شرکت انتخاب. 2
  ،آرایی هحنص. 3
  ،تماشاگران کردن آماده. 4
  ،بازي اجراي. 5
  ،بحث و ارزشیابی. 6
  ،ارهدوب اجراي. 7
  ،ارزشیابی و بحث. . 8
 .تجارب تقسیم. 9 
 ،ها نگرش از و دهند بروز را خود احساسات انهنرجوی ندک یم کمک روش نیا

 را ئلهمس حل يها مهارت و ها نگرش ،ندیجو سود خود يها برداشت و ها ارزش
 ،کنند یبررس را یدرس مواد ،مختلف يها راه از ،دهند گسترش و آورند دست به
 درمان یخجالت انیهنرجو یبرخ ییرو کم و سازند فراهم را یگروه بحث ۀنیزم

 شافزای ،فراگیران در یدرون ةانگیز و شوق و شور ایجاد به روش این نیهمچن. شود
 ارزش قبول و جدید تفکر طرز و ها نگرش تقویت ،آنان یحرکت یروان يها مهارت

 انیهنرجو یسازمانده و مدیریت قدرت تقویت و انیهنرجو توسط یاجتماع يها
 .ندک یم کمک آنها یشغل ةآیند بهبود و درکالس
  تیم اعضاي تدریس

 بین را درس موضوع ،یادگیري مدیر ،آید می بر طرح عنوان از که گونه همان
 العهمط دقت به را خود ۀیافت اختصاص متن ،عضو هر ،کند می تقسیم تیم اعضاي

 هم جوهنر هر یعنی ،کند می تدریس خود تیم اعضاي رايب را آن و کند می
 صورت این غیر در ،باشد تقسیم قابل باید متن. یادگیرنده هم و است هنرآموز

 مختلف هاي قسمت به دمجد سازماندهی با را درس موضوع باید یادگیري مدیر
 .کند تقسیم

 می برگزار ها بخش تمامی از جامع آزمون ،اعضا توسط بخش هر تدریس از بعد
 ودخ کار نرجویانه و گرفته قرار هنرجویان اختیار در سؤاالت کلید سپس و شود

 : دهند می پاسخ سؤال دو این به و کنند می ارزیابی را
 تدریس دیگران به و اند گرفته یاد خوب را موضوع حد چه تا کدام هر - الف

  ؟ اندکرده
  دارند؟ پیشنهادهایی چه تیم در خود کار بودن مؤثر براي - ب
 و شوند مسلط شده تعیین بخش به تا شود می کمک هنرجویان به طرح این در
 .کنند تدریس دیگران رابراي آن يمؤثر طور به

. شوند استفاده زمان هم است ممکن تیم کارایی و تیم اعضاي تدریس هاي طرح
 ار مختلفی هاي مهارت ،ها رشتۀ در تنوع ایجاد ضمن تواند می هم نوبتی ةاستفاد
 .دهد آموزش

 هنرجویان نمرات تحلیل و بررسی ،دارد وجود طرح این در که یتوجه قابل ۀنکت
 خود بخش به مربوط االتؤس در هنرجو هر که است طبیعی. است السؤ هر در
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 ضااع دیگر عملکرد بررسی در سؤاالت دیگر ةنمر ولی ،باشد داشته باالتري ةنمر
 .است تأمل قابل نیز تدریس فرآیند در

 گروهی بحث
 دربارة منظم و سنجیده گویی و گفت ،گروهی بحث شیوة به تدریس روش 

 این در. است بحث در کنندگان شرکت مشترك عالقۀ مورد و خاص موضوعی
 مسأله یک مختلف ابعاد ،کالمی هاي فعالیت در فعال شرکت با هنرجویان ،روش

 دست به تري عمیق شناخت آن به نسبت پایان در و دهند می قرار بحث مورد را
 یاتنظر به وباید دارند نظریاتی نیز دیگران که کنند می درك همچنین. آورند می

 می را دیگران ايه حرف به دادن گوش و کردن استدالل. گذاشت احترام آنان
 روابط ،گروهی بحث طریق از همچنین. گردند می آرا لتحم ۀروحی داراي و آموزند
 ارزیابی و تحلیل هنرآموز اصلی وظیفۀ ،روش این در. کنند می تمرین را گروهی
 تواند می او البته. است شده گفته مطالب صحت و سازمان ،منطق ،بحث جریان
 از ای برسد بست بن به بحث که جا هر و باشد داشته را بحث ةکنند هدایت نقش
 مراقب باید چنین هم. کند هدایت اصلی مسیر به را آن ،شود خارج اصلی مسیر
 .ندهند اختصاص خود به را بحث ،بخصوصی افراد که باشد

 ارةدرب فراگیرانو داد هارائ متفاوت و مختلف نظرات ،آن ةدربار بتوان که یموضوع -
 ۀموردعالق موضوع ،کنند کسب بتوانند یا باشند داشته را الزم اطالعات ،آن

 .باشد بحث در کنندگان شرکت مشترك
 به فظّمو خود ،آموز هنر یا کتاب از استفاده از بیش هنرجویان ،روش این در

 به هنرجویان که است صورتی در این و هستند ها حل راه و اصول ،نتایج یافتن
 ... و مهندسی ،طبیعی علوم ،ریاضیات چون موضوعاتی. باشند مند عالقه موضوع

 ،تاریخ ،اجتماعی علوم چون علومی عوض در و ندارند کارآیی گروهی بحث براي
 لیتقاب روش این با شناسی جامعه و شناسی روان و سیاسی علوم ،فلسفه ،اقتصاد
 هستند مند عالقه آن به کمتر هنرجویان که موضوعاتی دربارة. دارند تدریس
 وجود هب حساسیت آنها در و کند عالقه ایجاد هنرجویان در نوعی به باید هنرآموز

 روش مطلوب اجراي ،دیگر عبارت به...  و فیلم یک پخش ،سؤال طرح مانند آورد
 از که هنرآموزي. دارد هنرآموز شخصیت به بستگی زیادي اندازه تا گروهی بحث
 را بحث طوري و دباش داشته گیري تصمیم قدرت باید کند می استفاده روش این

  . نشود کشیده بیراهه به موضوع که کند هدایت
  گروهی بحث روش اجراي مراحل 

 ریزي هبرنام و آمادگی: اول مرحلۀ
 : موضوع انتخاب -1

 کلمات قالب در باید ،هدف با آنها ارتباط و گروهی بحث روش عناوین و موضوعات
 .شود بیان روشن و صریح جمالت و
 سطح است الزم ،گروهی بحث شروع از قبل: مشترك هاي زمینۀ کردن فراهم -2

 .شود یکسان موضوع دربارة انهنرجوی اطالعات
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 ،راگیرانف نشستن و گرفتن قرار ترتیب: ارتباطی هاي شبکه آرایش نحوة نتعیی -3
 .است مؤثر ارتباط نوع در
 هرکدام. . و ارزیاب یا ناظر ،میهمان شخص ،هنرجویان ،گروه رهبر اساس این بر

 .باشند داشته را خود مخصوص جایگاه باید
 گروهی بحث اجراي روش: دوم مرحلۀ

 : گروهی بحث روش در هنرآموز وظایف -1
  امکانات کردن فراهم: الف
 ،مقدمه عنوان تحت ،بحث شروع در است موظف هنرآموز: بحث در تشرک: ب

 تا بحث جریان در را خود نقش باید و دهد شرح را گروهی بحث ضوابط و هدف
 .دهد کاهش شنونده یک حد
  بحث هدایت و کنترل: ج
 : یگروه بحث جریان در هنرجویان وظایف -2 

 دربارة باید هنرجویان. بیاموزد آنان به دقت هب را هنرجویان نقش باید هنرآموز
 ،نکنند صحبت یکدیگر با ،نکنند قطع را دیگران حرف ،کنند مطالعه قبل از موضوع

 حتماً هاآن نظر که باشند نداشته انتظارو کنند گوش دیگران هاي صحبت به کامالً
 .شود پذیرفته

 و شوند سهیم یکدیگر تجربیات و عقاید در توانند می افراد ،روش این اجراي با
 و مدیریت قدرت و یابد می کاهش خجالتی افراد هراس ،کنند ارزیابی را خود

 روشن هنرجویان براي تالش و مشارکت مفهوم. شود می تقویت انیهنرجو رهبري
 هاي دیدگاه به پایان در هنرجویان ،شود می فعال و پویا فراگیران ذهن ،شود می

 و راهنما نقش آموز هنر روش این در چنینهم. رسند می توافق مورد مشترك
 لکس تدریس و یافته افزایش هنرجویان ةانگیز و عالقه ،دارد را کننده کنترل
 هنرجویان هاي توانایی توان می ها بحث و اارهرفت ةمشاهد با ،شد نخواهد کننده

 می را همدیگر وبهتر شده تقویت هنرجویان بین دوستی عواطف ،سنجید را
 رشد شناختی هاي توانایی سایر ،دشو می تقویت رآناند انتقادي تفکر ،شناسند

 و آموزش و یابد می پرورش کالمی هاي مهارت و گفتن سخن توانایی ،یابد می
 .گردد می استوار منطقی توجیه و استدالل بر یادگیري
 همیاري

. دارند شرکت درس تدریس در هنرآموز جاي به هنرجویان کلیۀ روش این در 
 هب درسی مطالب و مفاهیم انتقال در هنرجویان مشارکت روش این اصلی ویژگی

 دکارآم باعث گروه افراد تفاوت ،همیاري طریق از یادگیري در. باشد می ینسایر
 است این روش این طریق از یادگیري هاي هدف از یکی. شود می یادگیري شدن

 تنرف باال موجب طریق این از و کنند کار کسی هر با بگیرند یاد هنرجویان که
 شود می هاآن به تجاربی انتقال و مثبت ارتباط ایجاد ،فراگیران تحصیلی پیشرفت

 ريیادگی روش. دارند نیاز آن به سالم شناختی و روانی ،اجتماعی توسعۀ براي که
 به هنرجویان ترغیب. است متفاوت کامالً همیاري روش با مشارکتی طریق از
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 رسید مطالب یادگیري در یکدیگر به کمک منظور به کوچک هاي گروه در فعالیت
 ،شوند موفق همیار هاي گروه اینکه براي. هاست روش این تمامی مشترك فصل

 ،باشد داشته نظر زیر را هنرجویان همه رفتار: کند رعایت باید را چیز سه هنرآموز
 رايب برند می کار به هنرجویان که را اي اجتماعی هاي مهارت از حاصل نتایج
 در ،ضروري هاي مهارت آموزش براي مناسب مواقع در و دهد توضیح آنان
 .کند مداخله هاگروهکارِ

 : کرد بیان توان می چنین را یاري هم هاي روش از بعضی
 هنرجویان تیمی پیشرفت هاي گروه -1
. شوند می تقسیم نفري چهار یادگیري هاي گروه به هنرجویان ،روش این در

 ارائۀ از پس. شوند می همگن. .... ...و یتجنس ،کارایی سطح نظر از هنرجویان
 ،اعضا تک تک یادگیري از اطمینان حصول منظور به هنرآموز توسط درس

 هنرجویان تمامی پایان در و پردازند می گروهی درون هاي فعالیت به هنرجویان
 کتشر نمایند کمک یکدیگر به آنها در توانند نمی که انفرادي هاي آزمون در باید
 ردعملک تا شود می مقایسه آنها قبلی نمرات میانگین با هنرجویان نمرات. ندینما

 ،یاتریاض نظیر موضوعاتی تدریس در روش این گردد تعیین آنان پیشرفت میزان و
 .گیرد می قرار استفاده مورد اجتماعی علومو زبان

 تیمی مسابقه و رقابت -2
 با است قبلی روش مشابه کامالً ،روش این در گروهی کار و هنرآموز تدریس روش

 .کنند می شرکت مسابقات در آزمون در شرکت جاي به هنرجویان که تفاوت این
  تیم از گرفتن یاري با انفرادي یادگیري -3
 متفاوت کارایی سطح در که هنرجویانی از نفره چهار هاي تیم نیز روش این در

 نامهگواهی اند داشته مطلوب عملکرد که هایی تیم به و شوند می تشکیل هستند
 .میزدآ می در فردي آموزش با مشارکتی یادگیري روش این در و شود می اعطا

  مختلف هاي بخش به موضوع تقسیم -4
 است شده تقسیم مختلف هاي بخش به که درس موضوع روي کار براي هنرجویان

 به توان می را نامه زندگی مثال براي. دهند می تشکیل نفره شش هاي تیم
 ،اه موفقیت نخستین ،زندگی نخستین هايسال قبیل از گوناگونی هايبخش

 نديبتقسیم این در. کرد تقسیم تاریخ در آن نقش و عمر هايسال ةباقیماند مسائل
 .شود می تقویت سایرین در ،ها تیم ۀهم کار و مطالب بهتوجه  ةانگیز

  گروهی پژوهش -5
 آن طبق که است کالس ةادار براي عمومی طرح یک حقیقت در گروهی پژوهش

 با. کنند می فعالیت مشارکتی ریزي برنامۀ در کوچک هاي گروه در هنرجویان
 تقسیم کوچکتر هاي بخش به را آن گروه هر ،مطالعه مورد مطالب عنوان انتخاب

 از یک هر مرحلۀ آخرین در و کند می مطالعه اعضا از یکی را بخش هر و کردهمی
 ۀبقی به گروهی کارِ یک صورت به خودرا هاي یافته و ها آموخته ۀمجموع ها گروه

 .دهد می هارائ کالس
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  تیمی کارایی طرح -6
 ارزیابی تیمی بحث از قبل را خود دانش ،تیم اعضاي از یک هر روش این در

 وختهآم است قرار که سؤال سري یک به فراگیر هر ،لیهوا مرور یک از بعد و کندمی
 حثب یکدیگر با ها پاسخ از یک هر مورد در تیم اعضاي سپس دهد می پاسخ شود
 پاسخ نبهتری مورد در باید تیم اعضاي که آنجایی از. برسند توافق به تا کنند می
 را خود اطالعات تا کنند می پیدا را فرصت این کنندگان شرکت ،برسند توافق به
 ها اسخپ کلید ،روش این در. دهد توضیح را دالیلشان و کنند بدل و رد یکدیگر با

 ندبتوان تیم ياعضا تا دده توضیح را جواب هر بودن نادرست و درست دلیل باید
 گیزهان ایجاد فراگیران در طرح این در. آورند دست به پاسخ بهترین از عمیقی درك

 کرف صورت این به دیگران چرا که است این در فراگیر ذاتی کنجکاوي. شود می
 ار تیم اعضاي دیگر تا سازد می مشتاق را فراگیر همچنین طرح این ؟کنند می

 .دهد قرار تأثیر تحت حتی یا و نموده مند عالقه
 علمی گردش روش

 آموزشی معین هاي هدف بهتوجه  با که است یجامع ۀمطالع براي گاهی روش این
 از استفاده در مسئله لینوا. شود می تنظیم و احیطر شاگرد و هنرآموز طرف از

 تواند می روش ینا. ستا علمی گردش کیفیت و ظرفیت ،ارزش میزان روش این
 هک باشیم داشته انتظار اگر. شود اجرا ماه یک تا ساعت یک از زمانی ةمحدود در
 رد تا بپردازیم احیطر به اجرا از قبل باید ،شود حاصل خوبی نتایج روش این از

 ،دروس ۀهم براي روش این. برسیم بیشتري اطمینان به آموزشی هاي هدف کسب
 یمال هاي هزینه تغذیه و بیمه و آمد و رفت نظر از همچنین. ندارد اجرایی قابلیت
 .نیست صرفه به مقرون شرایطی در جز که دربردارد زیادي

 .است ضروري علمی وگردش دبازدی براي ریزيهبرنام در هدف کردن مشخص
 )پروژه( طرح واحد روش
 مسئله یک از عبارت عموم نزد در. م 1900 سال تا ) طرح( پروژه ۀکلم مفهوم
 ايگسترده مفاهیم شامل بعدها ولی. داشت عملی جنبۀ صرفاً که بود مهم و وسیع

 .شد عملی و نظري هاي فعالیت از
. ستا زیاد آن تجربی جنبۀ و دارد تربیتی ارزش طبیعی هاي موقعیت در روش این
 در روش این. کند می تقویت اي شایسته نحو به را نظر مورد هاي مهارت زیرا

 پیشرفته درجوامع دارد اساسی نقش فراگیران زندگی اساسی هاي مهارت کسب
 بکس براي افراد شخصیت تکوین »تربیت و تعلیم هاي هبرنام ازاهداف یکی«

 زيریهبرنام مدیریت قدرت ارتقاي « هزمین این در. است زندگی اساسی هايمهارت
 انتخاب ،اهداف این به نیل جهت ودر آید می حساب به مهم محورهاي از »کنترل و

 .آورد خواهد فراهم را مناسب هاي هزمین ،تدریس فعال هاي روش
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 ،پروژه دادن انجام براي و کرده فراهم را هالزم ماتمقد انیهنرجو ،روش این در
 طبق پردازندو می سازماندهی به آن صحیح اجراي براي و نمایند می ریزي هبرنام

 .رسانند می اتمام به و کنند می عوراشر شده واگذار موضوع زمانی برنامۀ و اهداف
 از خارج يها تیموقع در آن قرارگرفتن استفاده مورد ،روش نیا در مهم ۀنکت

 .ستا یواقع یزندگ يفضا در یعنی ،کالس
 پروژه روش هاي ویژگی

 با آن ارتباط اول پروژه در ولی است هنرجویان کار واحد مانند پروژه روش -1
 .شود می معین گیرد قرار مطالعه مورد باید که عواملی

 .شود می اي همرحل کنترلو نظم موجب کار بودن همرحل به همرحل-2
 وسمحس کامالً و زیاد بسیار هنرجویان پیشرفت و است عمیق بسیار یادگیري -3

 .است
 صحیح رابطۀ هنرآموز و آنها بین و کنند می پیدا نفس به اعتماد هنرجویان -4

 .شودمی برقرار آموزشی
 انضباط« ،»مسؤلیت احساس« ،»تعاون« ،»همکاري«مانند اجتماعی ايهاررفت -5
 .شود می تقویت هنرجویان در مخالف عقاید تحمل و صبر »فعالیت« ،»اارهک در
 .آموزند می را پژوهش و تحقیق رتهايامه -6
 .کند می بروز هنرجویان در گوناگون هاي توانایی-7
 .نیست تحمیلی و شود می انجام رغبت و میل با آموزشی فعالیت -8
 اجراي ضمن در هنرجویان بودن فعال دلیل به تربیتی هاي دشواري از بسیاري -9

 .رود می بین از روش این
 : از است عبارت پروژه روش مراحل

 شناسیروان اصول از استفاده با باید هدف و موضوع: هدف و موضوع تعیین  .1
 .شود تعیین هنرجویان مندي عالقه و
 هنرجویان به سپس ،شود می مشخص طرح وگو گفت و بحث با: طرح ارائۀ  .2

 .دهند می احیطر فرصت
 ،هنرجویان و است نیاز مورد و الزم وسایل ساختن آماده هنرآموز نقش: اجرا  .3
 زمان در را آن تا گیرند می برعهده را یفعالیت ،توانایی و مندي عالقه بهتوجه  با

 .دهند ارائه شده تعیین
 لتکمی و اصالح در سازنده انتقادات و صحیح ارزشیابی: ارزشیابی و قضاوت .4

 .دارد بسزایی تأثیر پروژه
 و یعمل ۀجنب و پروراند یم انیهنرجو در را يریپذ تیمسئول روحیۀ نیهمچن

 دکن می تیتقو را آنان یدرون زهیانگ ،دهد یم قرار شانیها فعالیت محور را ییاجرا
 .دهدیم شیافزا آنان در را نفس به اعتماد و
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 : تلفیقی آموزش روش
 ابراینبن. سازد می فعال و پرانگیزه یادگیري براي را محیط ،تلفیقی آموزش روش
 اربسی ،است اورينف سریع پیشرفت عصر که ،امروز ۀجامع نیازهاي تأمین براي

 ،درسی موضوع یک از استفاده با تا دهد می فرصت روش این. ستا ضروري
 اب و آوریم دست به آن مختلف ابعاد پیرامون را اي گسترده و گوناگون اطالعات

 ورط همان بنگریم؛ کل یک صورت به را یادگیري و یاددهی ،اطالعات این تلفیق
 آن به که تلفیقی آموزش روش. است فراوان واقعی زندگی در آن مصداق که
 می ارک انجام درگیر مستقیماً را فراگیرنده گویندمی نیز »اي هرشت میان برنامۀ«

 بررسی مورد گوناگون ابعاد از را مفاهیم ،گوناگون هاي روش از استفاده با و کند
 در که هایی محدودیت دلیل به ،کودکان به مفهوم یک آموزش در. دهد می قرار

 آموزشی هاي ریزي هبرنام براي کوتاه تمرکز و زمان مدت ،موضوع کامل درك
 ،یکودک به خواهیم می که زمانی زیرا. است الزم تلفیقی روش از استفاده. ،دارند

 نمایش و صدا ،حرکات ،اعداد آموزش بین باید ،دهیم آموزش را ساعت مثال طور به
 موزشآ در آن کارگیري به و چندگانه هوش بهتوجه  ،امروزه. کنیم ایجاد تلفیق هنر
 .ستا ضروري تلفیق این بهتر

 آزمایشی روش
 ماًمستقی روش این در. است استوار اکتشافی یادگیري اصول بر روش این اساس
 شاگردان تا شود می فراهم شرایطی و یتقعمو بلکه شود نمی داده آموزش چیزي

 وشر این. کنند کشف را مسئله جواب و بپردازند پژوهش به آزمایش طریقِ از خود
 سایر و روانشناسی و تجربی علوم موضوعات براي و نیست خاصی امکانات نیازمند

 .است مفید روشی ،علوم
 مؤثر و مطلوب یروش بزرگساالن و کودکان آموزش در یشیآزما روش نیبنابرا
 مهم نکته چند به دیبا اما. دارد یآموزش يها روش در يا ژهیو گاهیجا و است

 : داشتتوجه 
 ؛)قیدق محل و مواد ،لیوسا( شده تعیین يها هدف ياجرا يبرا ابزار و فضا انتخاب

 و تجربه با هنرآموز یآمادگ س؛یتدر گام به گام ياجرا يبرا حیصح يزیرهبرنام
  و بحث جلسات و يضرور نکات حیتوض( سؤاالت به ییگوپاسخ يبرا خبره
 .)شیآزما از بعد گو وگفت

 در هزندیبرانگ اریبس عامل یک و دهد یم شیافزا را يریادگی کیفیت روش نیا
 افاکتش يروین تیتقو و يکنجکاو حس يارضا يبرا. است یآموزش يها فعالیت

 يریادگی نکهیا به نظر. است دیمف اریبس شاگردان يانتقاد تفکّر پرورش و اختراع و
. است مؤثرتر و تر ثبات با آن يریادگی ،شده حاصل میمستق تجارب قیطر از

 اعتماد آنها در و دهد یم شیافزا انیهنرجو در را قیتحق و مطالعه ةزیانگ نیهمچن
 ابذج رانیفراگ يبرا را یآموزش يها فعالیت نکهای ضمن. کند می جادیا نفس به
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 تدریس نینو يهابا روش ییآشنا 

 تباالس اریبس ،ها روش ریسا به نسبت ،آن يریادگی بازده و دینما یم نیریش و
 .شود یم آن ییکارآ از مانع یزمان تیمحدود و امکانات به نداشتن یدسترس اما

 درس طرح
 هنرآموزان است الزم ،باشدمی تدریس گشاي راه درس طرح ارائۀ کهاین به نظر

 در ریزيهبرنام به یادگیري –یاددهی فرآیند ترمطلوب چه هر اجراي براي محترم
 امانج تدریس براي است الزم که هاییفعالیت کلی طور به. بپردازند زمینه این

 : شودمی خالصه زیر بخش سه در شود
 تدریس از قبل هايفعالیت الف)

  ،آموزشی احیطر  -1
  ،آموزش کلی هايهدف تعیین -1-1
  ،ساز توانمند هايهدف تعیین -2-1
  ،درس نیازهايپیش تعیین -3-1
  ،تشخیصی ارزشیابی سؤاالت تنظیم -4-1
  ،محتوا بهتوجه  با تدریس مراحل تعیین -5-1
  ،تدریس) (روش تدریس الگوي تعیین -6-1
  ،رسانه تعیین -7-1
  ،ارزشیابی نظام تعیین -8-1
 .آموزشی متناسب محیط ایجاد بینیپیش -2

 تدریس ضمن هايفعالیت ب)
  ،درس آغازین هايفعالیت -1
  ،درس ارائۀ هايفعالیت -2
  ،درس تکمیلی هايفعالیت -3
 .درس پایانی هايفعالیت -4

 تدریس از بعد هايفعالیت ج)
  هنرجویان پیشرفت میزان بررسی -1
 و روش ،محتوا نظر از هاهدف به رسیدن در تدریس موفقیت میزان بررسی-2

 .رسانه
 هارائ آموزشی ۀجلس یک براي پیشنهادي درس طرح جدول نمونه یک خاتمه در
 .گردد تکمیل محترم هنرآموزان ۀتجرب و رتبح بهتوجه  با تواند می که شود می
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  آموزشی جلسه یک براي پیشنهادي درس طرح نمونۀ

مشخصات 
 کلی

 نام درس: شمارة طرح درس
 نام واحد یادگیري:

 تعداد هنرجو پایه: موضوع درس:

 کالس: صفحات:
 مدت اجرا: ناریخ اجرا منطقه:

 دقیقه
 هنرآموز    واحد   

 استادکار مدرسه:

س
دری

ز ت
ل ا

 قب
اي

ت ه
الیع

ف
 

 هدف کلی:
 اهداف توانمند ساز:

 تعیین پیش نیازهاي درس:-3
 تنظیم سؤاالت ارزشیابی:-4
 روش هاي تدریس:-5
 رسانه هاي آموزشی:-6

 آموزشی:ابزارهاي 

فع
س

دری
ن ت

ضم
ي 

 ها
ت

الی
 

 ت هاي آغازین:الیفع-1
 پیام روز

 زمان به دقیقه غیاب، بازدید تکالیف و..) و ت هاي اولیه:(سالم و احوالپرسی، حضورفعالی
  ارزشیابی تشخیصی:

 
 آماده سازي (زمینۀ سازي):

 زمان به دقیقه انتظارات

 ت هاي ارائۀ درس:الیفع
 هنرآموز هايفعالیت 

 ي فراگیران هافعالیت
 گروهی)-(فردي

 زمان به دقیقه انتظارات

 فعالیت هاي تکمیلی درس:
 جمع بندي

  

   هافعالیتت هاي پایانی درس:نتیجه گیري و انجام فعالی 

س
در

از 
د 

 بع
اي

ت ه
الیع

ف
 

   ارزشیابی تکوینی(مرحله اي):
 فردي: تعیین تکلیف-

 گروهی:
 منابع مرتبط با درسمعرفی سایر -

 موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم:-
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 تدریس نینو يهابا روش ییآشنا 
 نمونۀ طرح درس تکمیل شده براي یک جلسه آموزشی

خمش
ات

ص
 

لی
ک

 

تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمري : درس نام درس طرح ةشمار
 در فضاهاي داخلی

شایستگی اجراي کف : یادگیري واحد نام
 سرامیکی

 : درس موضوع
 اجراي کف سرامیکی 

 تعداد 10: پایه
 هنرجو

 : کالس 41الی  36: صفحات

 : اجرا مدت اجرا ناریخ : منطقه
 دقیقه 90 دقیقه

   هنرآموز    واحد 
 استادکار : مدرسه

ت
عالی

ف
 

اي
ه

 
بل

ق
 از 

س
دری

ت
 

 اجراي کف پوش سرامیکی: کلی هدف
 تعیین فضاي اجراي کف پوش سرامیکی-1: ساز توانمند اهداف

 کف پوش سرامیکی با توجه به اصول و مقررات آن اجراي -2
 اجراي زیرسازي -ویژگی هاي کف سازي -تعریف کف سازي: درس نیازهاي پیش تعیین-3
 کف پوش سرامیکی چه ویژگی هایی دارد و براي کدام فضاها مناسب است؟ -1: ارزشیابی سؤاالت تنظیم-4
 است؟ونه گاصول و مقررات اجراي کف پوش سرامیکی چ-2
 کارعملی –مشارکتی : تدریس هاي روش-5
 فیلم و کتاب درسی -عکس: آموزشی هاي رسانه-6
 -تیکیچکش الس -پیمانه -سرند -تی -دستکش -ریسمان بند کشی -استانبولی -کمچه -ماله -فرز -متر -تراز: آموزشی ايارهابز

 سیمان سفید. -پودر سنگ -آب -ماسه

ت
عالی

ف
 

اي
ه

 
من

ض
 

س
دری

ت
 

 : آغازین هاي فعالیت-1
 .استفاده از وسایل و ابزار موجب دقت و سرعت اجرا می گردد روز پیام

 )و گروه بندي تکالیف بازدید ،غیاب و حضور ،احوالپرسی و (سالم: اولیه هاي فعالیت
 هنرجویان

 به زمان
 10:  دقیقه

 5 کف سرامیکی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟: تشخیصی ارزشیابی
 چسبآماده سازي کنترل زیرسازي و ساخت مالت یا 

 : سازي) زمینۀ( سازي آماده
 به زمان انتظارات

 20:  دقیقه
 : درس ارائۀ هاي فعالیت
 :  هنرآموز هاي فعالیت

 توضیح و نظارت بر انجام کار
 هنرآموزان در زمان انجام

  فراگیران هايفعالیت
 گروهی)-(فردي

ري با رعایت اگذدلیل، کنترل شیب -تراز سازي-1
 اجراي سرامیک سطح-2 شیب

 به زمان انتظارات
 30:  دقیقه

 : درس تکمیلی هاي فعالیت
  بندي جمع

بررسی متن کتاب و مالحظه 
 روش اجراي تصویري

10 

 10 اهفعالیتنتیجه گیري و انجام  : درس پایانی هاي فعالیت 

ت
الی

فع
 

اي
ه

 
عد

ب
 از 

س
در

 

 5  بررسی و تعیین اشکاالت اجراي کف سرامیکی: اي) همرحلتکوینی( ارزشیابی
 عکس یا گزارش در اجراهاي خوب و یا مشکل دار از اجراي کف پوش هاي سرامیکی: فردي تکلیف تعیین-

 بازدید گروهی از اجرا هاي کف پوش هاي سرامیکی: گروهی
 هاي مربوط CDکاتالوگ ها و :  درس با مرتبط منابع سایر معرفی-
 اجراي سرامیک متن کار: الزم اقدامات و آینده جلسه موضوع-
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جدول پیشنهادي بودجه بندي محتواي درس تزیینات سنگی، سرامیکی 
 و پلیمري در فضاهاي داخلی

 ردیف زمان عنوان کار فعالیت ها هاي تحقیقی و ترسیمیفعالیت

با  سازيبررسی چند نمونه از اجراي کف
 ي متفاوت در ساختمان هاهاکاربر

 تعریف کف سازي و ویژگی هاي آن -
 انواع کف سازي از نظر موقعیت-

 1 هفته اول کلیات کف سازي

ارائه عکس و یا گزارش از زیرسازي و عایق کاري 
 کف

 اجراي زیرسازي
اجراي عایق کاري کف و مراحل اجراي عایق 

 کف
 2 دوم هفته کلیات کف سازي

 چند کف سنگی با عملکرد هاي متفاوتبررسی 
 کنترل زیرسازي 
 کنترل زیرسازي 

 3 سوم هفته اجراي کف سنگی

 ترسیم جزئیات اجرایی
 تهیه مالت

 دلیل گذاري نهایی و دوغاب ریزي
 4 چهارم هفته اجراي کف سنگی

توجه به کف پوش هاي سرامیکی محیط زندگی 
 خود و گزارش معایب و مشکالت آنها

 ن فعالیت هامباحث نظري و تدویتدریس 
 کنترل زیرسازي و دلیل گذاري

 5 پنجم هفته اجراي کف سرامیکی

 ترسیم جزئیات
بررسی و کنترل فعالیت ها و نتیجه گیري 

 شیب بندي
 اجراي فرش کف و دوغاب ریزي

 6 ششم هفته اجراي کف سرامیکی

توجه به کف پوش هاي آجري در محیط زندگی 
 طریق عکس یا فیلمو اجراهاي خوب از 

 فعالیت ها تعیینتدریس مباحث نظري و 
 کنترل زیرسازي و دلیل گذاري

 7 هفتم هفته اجراي کف آجري

 ترسیم جزئیات
 کرم گذاري و فرش کف –اجراي دلیل 

 اجراي فرش کف آجري و دوغاب ریزي 
 8 هشتم هفته اجراي کف آجري

 هاي اجرا شده و تهیه چک لیستبررسی نمونه
 معرفی لوازم بهداشتی 

 مراحل اجراي کف شور 
کلیات نصب لوازم 

 بهداشتی
 9 نهم هفته

بررسی چند نمونه اجراي لوازم بهداشتی در 
 سرویس بهداشتی

 اجراي شیب بندي و عایق کاري و کف شور 
اجراي نصب لوازم 

 بهداشتی
 10 دهم هفته

 نصب سنگ توالت ترسیم جزئیات
اجراي نصب لوازم 

 بهداشتی
 11 یازدهم هفته

بررسی دیوار پوش هاي سنگی با توجه به عملکرد 
 نمادر فضاهاي داخلی و 

معرفی انواع دیوار پوش و معرفی دیوارپوش 
 سنگی

 ها وکلیات دیوار پوش
 پارتیشن ها

 12 دوازدهم هفته

ا ههاي سنگ و مصالح فروشیمراجعه به فروشگاه
 و جمع آوري سنگ ها به عنوان نمونه

زیرسازي و تعیین دیوار مبنا و نصب قرنیز 
 یسنگ

 13 سیزدهم هفته دیوار پوش سنگی

 14 چهاردهم هفته دیوار پوش سنگی نصب سنگ روي دیوار ترسیم جزئیات
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 ردیف زمان عنوان کار فعالیت ها هاي تحقیقی و ترسیمیفعالیت
بررسی دیوار پوش هاي کاشی با توجه به کاربري 

 فضا
مراحل اجراي کاشی کاري دیوار و دوغاب 

 ریزي و کنترل زیرسازي
 15 پانزدهم هفته دیوار پوش کاشی

 16 شانزدهم هفته دیوار پوش کاشی برش و نصب کاشی رسم جزئیات
بررسی ابعاد و استاندارد هاي آجر با مراجعه به 
کارخانه هاي آجر و توجه به دیوار پوش هاي 

 آجري

روش هاي  -معرفی آجر و استانداردهاي آن
اجراي  -اجراي دیوارپوش هاي آجري

 خشک
 17 هفدهم هفته دیوار پوش آجري

 18 هجدهم هفته دیوار پوش آجري اجراي نصب آجر رسم جزئیات
بررسی دیوارپوش هاي سنگی داخلی و پارتیشن 

 هاي سنگی
روش هاي اجراي پارتیشن سنگی و آماده 

 سازي زیرسازي آن 
 19 نوزدهم هفته پارتیشن سنگی

 نصب پالك هاي سنگی روي پارتیشن رسم جزئیات
پارتیشن دیوار پوش و 
 سنگی

 20 هفته بیستم

بررسی نمونه هاي موجود در کف پوش ها و 
 دیوارپوش هاي پلیمري

هاي پوش ها و دیوارمعرفی کف پوش
 پلیمري و کنترل زیرسازي

کلیات اجراي تزیینات 
 پلیمري کف و دیوار

هفته بیست و 
 یکم

21 

در مورد کف پوش هاي پالستیکی تحقیق شود و 
 انواع آن مشخص گردد

 اجراي کف پلیمري اجراي کف پوش پلیمري 
هفته بیست و 

 دوم
22 

هاي اپوکسی و بررسی بررسی عملکرد کف پوش
 موارد اجرا شده

 اجراي کف پلیمري اجراي کف پوش پلیمري (اپوکسی)
هفته بیست و 

 سوم
23 

د رتهیه لیستی از دیوارپوش هاي پالستیکی و موا
 موجود در منطقه

هاي پلیمري و آماده  معرفی انواع دیوارپوش
 سازي محل نصب و کنترل دیوار

پوش  اجراي دیوار
 پلیمري

هفته بیست و 
 چهارم

24 

هاي بررسی و تحقیق در مورد انواع دیوارپوش
 پلیمري و مشخص نمودن عملکرد و زیبایی آنها

نصب دیوارپوش پلیمري (نصب قطعات و 
 نصب ابزارها)

پوش  اجراي دیوار
 پلیمري

هفته بیست و 
 نجمپ

25 

 جمع آوري کاتالوگ و تحقیق در مورد انواع آنها 
هاي معرفی انواع ستون نما و سرستون

 ینییهاي تزپلیمري و تهیه آنها و ویژگی
 آنها

کلیات اجراي 
پارتیشن و ستون 

 پلیمري

هفته بیست و 
 ششم

26 

 نصب ستون و سرستون هاي پلیمري رسم جزئیات
اجراي ستون و سر 

 ستون پلیمري
بیست و  هفته

 هفتم
27 

ها و تحقیق در مورد آوري کاتالوگ کارخانهجمع
 هاي مختلف ها با عملکردانواع پارتیشن

هاي پلیمري و نوع و معرفی انواع جداکننده
 عملکرد آنها و آماده سازي محل نصب

اجراي پارتیشن هاي 
 پلیمري

هفته بیست و 
 هشتم

28 

 پلیمرينصب پارتیشن  رسم جزئیات و اتصاالت
اجراي پارتیشن هاي 

 پلیمري
هفته بیست و 

 نهم
29 

ساعته  8توان یک جلسۀ در صورت نیاز می 15و  7، 5، 3توجه: به ردیف هاي 
 اضافه کرد.
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 : اول فصل

 آجري و سرامیکی ،سنگی کف اجراي
 

 سنگی پوش کف اجراي: 1 یادگیري واحد

 
 : مقدمه
 سنگ از گذشته درخشان هاي تمدن از مانده جا به و شاخص آثار از بسیاري
 هاي بخش در آن از گیري بهره دلیل ،ماده این باالي مقاومت. اند شده ساخته
 به مربوط ساختمان در سنگ کاربرد هاي نمونه اولین. است ساختمان مختلف
 مصر اهرام و انگلیس 2سالزبري در م) پ 3100( 1استونهنج. است نیایشی بناهاي

 .هستند دست این از هایی نمونه م) پ 2700(
 اربردک. است شده استفاده باال بسیار اورينف با سنگ از جمشید تخت مجموعۀ در

 .دارد ساله هزار هفت اي پیشینه ایران در سنگ
 : عملکرد استاندارد

 ايفض یک کف بتواند فراگیرنده رود می انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس
 با فنی استانداردهاي و ها نقشه مطابق مربع متر 5 تقریبی مساحت به را داخلی
 .نماید اجرا محیطی زیست نکات و ایمنی رعایت

 : استانداردها
 55 و 92 هايهشمار هاي نشریه و ساختمان ملی مقرراتو دوازدهم  پنجم مبحث

 .کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان
 استانداردهاي سازمان ملی استاندارد ایران

1. Stonehenge 
2 Salis bury 

                                                           



 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 : تدریس در ضروري هاي توصیه
 حثب و پاسخ و پرسش با که مستقیم غیر و فعال تدریس روش از شود می توصیه
 است هنرجویان یادگیري افزایش در مؤثر هاي روش از یکی و است همراه گروهی
 استفاده تدریس روش این از ،دانشی بخش تدریس براي ابتدا در. شود استفاده

 همراه به و کرده استخراج گروهی هاي بحث از استفاده با را آموزشی نکات و کنید
 .نمایید ارائه کالس در کنید اضافه مباحث به خود باید که مواردي
 .کند کمک مطالب بهتر درك به تواند می فیلم و عکس از استفاده

 از محیطی زیست الزامات و کار محیط بهداشت ،ایمنی بهتوجه  که آنجایی از
 طور به موارد این عملی فعالیت هر آغاز از قبل ،است برخوردار سزایی به تاهمی
 .وندش نیاز مورد ایمنی تجهیزات از استفاده به ملزم هنرجویان و شده تبیین کامل

 نشریه و ساختمان ملی مقررات 12 و 5 مباحث از فصل این موضوعات تدریس در
 شود می پیشنهاد. است شده استفاده ریزي برنامۀ و مدیریت سازمان 55 و 92

 هنرجویان هاي آموخته تعمیق و درسی مباحث تکمیل براي هنر آموزان محترم
 .کنند همطالب آنان از کنفرانس یا تحقیق قالب در را فوق منابع از مطالبی

 ،شود می انجام گروهی صورت به هنرجویان عملی هاي فعالیت اکثر که آنجایی از
 عموضو این ها فعالیت ارزشیابی در ،گروهی کار روحیۀ پرورش تحقق منظور به لذا
یآموزش صورت به ی(کارگاهی)عمل کار اجراي اینکه بهتوجه  با. بگیرد قرار نظر مد 

 .کرد استفاده سیمان ماسه مالت جاي به ماسه از توان می ،شود می انجام
 طتوس فصل هايفعالیت تمام از ،مشخص فُرمت با نویس گزارش یتاهم بهتوجه  با

 .شود لحاظ نیز پایانی ارزیابی در فعالیت این و شود هتهی گزارش هنرجو
 ترجیحاً مناسب مقیاس با ترسیمات این ،ترسیمی جزئیات ترعمیق درك براي

 .شود انجام کارگاهی هاي فعالیت اجراي از پس و 1: 10 
 فعر به نسبت هنرآموز به ارائه و جزئیات ترسیم از پس ،شود خواسته هنرجویان از

 کار یک در را آنها نهایی تأیید از پس و کرده اقدام ترسیم در لیاحتما اشکاالت
 .دهد قرار دقیق صاتخمش و تاریخ با همراه پوشه

مشابه هنرجویان می توانند براي گزارش نویسی واحدهاي یادگیري از جدولی 
 .جدول زیر استفاده کنند
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 : موضوع اجراي کارگاه 

 کارگاه گزارش روزانه
 : تاریخ 

 
 : خالصه پیشرفت کار و عملیات انجام شده -1
 
 
 

 : ي وشرایط ج-2
 : سانتی گراد                         وضعیت جوي درجه .........دماي متوسط

 
 : نیروي انسانی-3

 نفر .......نفر      مربی .....نفر                      تعداد افراد گروه ............سرپرست گروه
 

 : مصالح و لوازم، وضعیت -4
 
 

 تعداد، ساعت: ماشین آالت و مشغول به کار-5
 
 

 : نواقص و اشکاالت اجرایی -6
 
 
 

  : کنترل کیفی، پیشنهاد ها-7
 

 امضاء                                                                                       
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 : ایمنی تجهیزات و ابزار
 .ماسک ،دستکش ،ایمنی کفش ،ایمنی کاله
 : نیاز مورد تجهیزات و ابزار

 ونیايگ ،کمچه ،ماله ،بیل ،استانبولی ،تراز ،الستیکی چکش ،کار ریسمان ،شمشه
 .)، متر، بیل، فرغون، تی، سرند، پیمانهسنگ(فرز برش دستگاه ،ایینب

 : نیاز مورد مصالح
 سنگ پودر ،آب ،سنگ ،سیمان ،ماسه

 : ها فعالیت
 دست با را آنها روي و بریزید ظرف یک در را فلزي یا اي شیشه گوي تعدادي 

 .نیدک مقایسه باشید ریخته خاك ،ها گوي بین که زمانی با را نتیجه و دهید فشار
 و لغزند می هم روي ها گوي ،اول حالت در ها گوي بر دست فشار کردن وارد با

 خاك ها گوي به که دوم حالت در کند می جا به جا مقداري را آنها ما دست فشار
 کرده پر را خالی فضاهاي و شده ها گوي میان هاي حفره وارد خاك ،کنیم اضافه

 .کند جا به جا را ها گوي تواند نمی راحتی به دست فشار و
 هنرجویان توسط ریز دور وسایل با خواب کف نصب و کاري عایق اجراي در، 

 ،فاضالب مجراي به عایق شدن وارد ،همپوشانی رعایت بر تأکید چون مواردي
 .گیرد قرار نظر مد ها گونی اجراي جهت و اجرا مراحل ترتیب
 وشپ کف با فضاهایی در رنگی حاشیۀ اجراي ،فضا زیبایی بر عالوه شما نظر به 

 دارد؟ دلیلی چه سنگی
 کار وسط در سنگ هاي اندازه اساس بر مدول یک ،سنگ اتالف از جلوگیري براي

 برش از ناشی اتالف کمترین که کنند می اجرا طوري را حاشیه و گرفته نظر در
 .شود ایجاد ها سنگ کردن هارقو منظور به

 : افزایی دانش
 از گذشته در. هستند ساختمانی و معدنی مواد ترین ارزش با ردیف در ها سنگ

 دو به ها سنگ امروزه. شد می استفاده ساختمان مختلف هاي بخش در ماده این
 متقسی شده کار هاي سنگ و سنگ) قلوه مانند ( ،طبیعی هاي سنگ یکل دستۀ

 تندهس کارشده یا طبیعی حالت به مصرف موقع در ها سنگ نهایی شکل. شوند می
. شوند یم تقسیم ینیتزی و باربر گروه دو به نیز ساختمان در باربري نقش نظر از و

 لیک طور به. دارند با هم را ینیتزی و باربر نقش ها سنگ ،موارد از اي هپار در البته
 ،ساییدگی برابر در پایداري ،استحکام خاطر به ها ساختمان در سنگ مصرف
 .است رایج آن کردن تمیز قابلیت و زیبایی
 ،یمکانیک و شیمیایی ،فیزیکی هاي ویژگی نظر از پروژه هر در مصرفی هاي سنگ
 دستور ،ها نقشه در آنچه با ظاهري هاي مشخصه دیگر و رنگ ،ضخامت ،اندازه
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 دبای ،است شده ذکر پیمان در که مدارك سایر و خصوصی فنی صاتخمش ،هاکار
 .باشد یدهرس کارفرما تأیید به قبالً باید نما و ایینب هاي سنگ نمونۀ. باشد منطبق

 دهش مشخص اندازة از کمتر نباید باربر ایینب هايکار براي ها سنگ فشاري تاب
 کمتر مربع متر سانتی بر کیلوگرم 150 از نباید صورت هر در و باشد نقشه در

 و ودهب پایدار بندان یخ برابر در باید سرد هاي اقلیم در مصرفی هاي سنگ. باشد
 .باشد دارا را مربوطه استانداردهاي به مخصوص ضوابط

 باید ضربه و سایش برابر در سنگ پایداري ها پله و شد و آمد پر هاي کف در
 شکل بهترین به و یکنواخت باید سنگ نماي سطح. باشد مصرف محل با متناسب
 هاي شنق و ها رگه که نحوي به باشد شده صیقلی یا چکشی ،اي تیشه ،کلنگی
 .باشد مشخص خوبی به آن طبیعی

 ضخامت حداقل و باشد داشته پریدگی لب نباید سنگ مرئی خطوط و سطوح 
 حداقل. است متر میلی 150 ها این مانند و جدول ،پله ،دار ریشه نماي هاي سنگ

 پالك ،متر میلی 40 درپوش و ها پله کف در مصرفی پالك هاي سنگ ضخامت
 دور قرنیز هاي سنگ براي و متر میلی 20 نما پالك ،متر میلی 30 پوش کف

 .باشد می متر میلی 10 ها اطاق
 ،800 خاکستري و سفید هاي مرمر ،1000 ها گرانیت فشاري تاب حداقل

 متخلخل آهکی هاي سنگ ،200 متراکم آهکی هاي سنگ ،600 رنگین مرمرهاي
 .است شده استاندارد مربع متر سانتی بر کیلوگرم 50ها توف و

 ،هاپله و هادیوار داخلی سطوح پوشش در مصرف براي مناسب هايسنگ
 داخلی هايدست انداز و هاکف

 
 مصرف محل مناسب سنگ نوع

 هاي سنگ ،مرمرها ،مرمر شبه مرمرین آهکی هاي سنگ
 . همشاب هاي سنگ و کربناتی کنگلومراهاي ،2ها توف ،1گچی

 هادیوار داخلی سطح پوشش

دست  و هاکف ،هاپله . البرادوریت و گرانیت ،مرمر
 داخلی هايانداز

 
 زيکفسا در ساروج یا آهک گل ،گل مالت همراه به الشه و قلوه سنگ از گذشته در
 کلش به آجر با ترکیب در اوقات گاهی. است شده می استفاده سنگی دیوارسازي و

 .کردند می فرش آن با را ها کوچه و سرسراها کف ،دار نقش
 هب دیوار و کف هاي پوشش اجراي در ،دگرگونی و رسوبی ،آذرین هاي سنگ انواع

 50 تا 6 از هایی ضخامت به را سنگ ضخامت منظور این براي و رسند می مصرف

  مصرف منحصراً در کارهاي غیر باربر است 2و. 1
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 به را ها آن سطح و برند سنگ)می ابعاد و مصرف محل بهتوجه  (با متر میلی
 .دهند می آرایش چکشی یا اي تیشه ،صیقلی صورت
 انواع از رسوبی هاي سنگ و دیوریت و گرانیت نوع از بیشتر آذرین هاي سنگ

 هک شیست و مرمر سنگ از. باشند می سنگ ماسه و مرمریت ،تراورتن ،آراگونیت
 .شود می استفاده ساختمانی هايکار در نیز هستند دگرگونی نوع از
 وبترط نفوذ از تا باشد داشته رنگ خود پوشش به نیاز سنگ سطح که صورتی در
 آینده در ها آن نگهداري و شود حفظ ها آن طبیعی نماي ،شود جلوگیري آن به

 .ودش می استفاده آن کردن اندود براي شفاف سیلیکون قشر یک ،باشد تر آسان
 : و دوغاب مالت

 : کشی بند مالت •
 هاي مالت در خاکستر و رنگی و سفید سنگ گرد و سنگ نرمه ،سنگ خاك

 .شوند می مصرف بندکشی
 مالت گل آهک •

 و آجرکاري ،کردن فرش براي گذشته در است آبی مالتی چون آهک گل مالت
 مالت ترین رایج سیمان ماسه مالت امروزه اما. است بوده متداول کاري سنگ
 .است ساختمانی هايکار در مصرف مورد

 پرکننده مادة و پرتلند سیمان ،مالت این چسبانندة مادة: سیمان ماسه مالت •
 .است ماسه ،آن
 پس مالت این. است لیهوا سنین در ویژه به خوبی مقاومت داراي آبی مالت این

 مویی هاي ترك ها بندکشی و بزرگ سطوح در و شود می جمع ،شدن خشک از
 .دارد می بر درشت و
 

 می متالشی مالت مدتی از پس زیرا کرد اضافه گچ آن به نباید مالت این کردن زودگیر براي
 . شود می ها دانه به سیمان نچسبیدن باعث ها شن اطراف در رس خاك وجود. شود

 توجه 

 
 

 صورت در زیرا کرد استفاده گچ از نباید سیمانی هاي مالت گیري شمشه براي
 .شود می متالشی مالت نهایت در و شده ترکیب یکدیگر با رطوبت وجود

 صورت به تواندمی ویژگی این. است آن مهم هايویژگی از یکی ؛ مالت کارایی
 ایینب مصالح هايحفره و ها سوراخ داخل به نفوذ و ماله زیر مالت پخش قابلیت
  اهانب اما است دشواري کار آن آزمایشگاهی دقیق گیرياندازه. شود تعریف

 بآ نگهداري مناسب قابلیت و خوب کارایی. دهند تشخیص ماله با را آن توانندمی
 .است مؤثر بسیار کار نهایی کیفیت در مالت یک در

 رقیق براي و است 1: 5 سیمان ماسهمالت  حجمی نسبت: سیمان ماسه دوغاب •
 .شود می استفاده بیشتري آب از آن شدن
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 چهچنان. شود خودداري سفید سیمان مصرف از مالت تهیه در که داشتتوجه  باید
 پودر ،ماسه جاي به باید ،شود استفاده سفید سیمان از مالت ساختن در اجباراً
 .رود کار به شیشه) (سنگ کوارتز
 : اجرایی نکات

 درجه 5 از مواد از یک هر حرارت درجه یا کار محیط دماي که مواقعی در
 کافی سایلو اینکه مگر ،باشد نمی مجاز سنگ با ایینب انجام ،باشد کمتر سلسیوس

 .رود کار به مصرفی مواد کردن گرم یا محل نمودن عایق براي مجاز و
 رد شده مشخص نوع از سیمان ماسه مالت باید سنگ با ایینب در مصرفی مالت
 باید دباش نشده مشخص مصرفی مالت نوع که صورتی در. باشد جزئیات و ها نقشه

 نمود پخش طوري باید را مالت. شود استفاده 1: 5 سیمان ماسه مالت از حداقل
 دنبای مالت آب مقدار. نگردد آغاز آن گیرش ،سنگ با شدن پوشیده از قبل که

. زندب بیرون سنگ درزهاي اطراف از روان مالت ،سنگ نصب با که باشد زیاد آنقدر
 اطراف شدة سخت مالت. کند پر را ها سنگ بین خالی فضاي تمامی باید مالت

 اج به جا سنگی قطعه که صورتی در. گیرد قرار مجدد استفادة مورد نباید ،کار
 پاك راکامالً شده جا به جا سنگ و شده فرش هاي سنگ اطراف مالت باید ،شود
 .گردد آوري جمع قبلی مالت و کرده
 دهخیسان آب در لزوم صورت در و شده تمیز کامالً نصب از قبل سنگ هر است الزم
 بست و قفل طریقۀ و آنها نصب جزئیات ،ها سنگ دادن قرار ترتیب و ترکیب. شود

 .باشد نظارت دستگاه دستورات و ها نقشه مطابق باید ،آنها نمودن
 پالك هاي سنگ مورد در. شود آغشته مالت به نباید فرش حین در سنگ سطح

 با مالت بیشتر چسبندگی براي توان می ،است صیقلی ها آن زیرین سطح که
 .نمود ایجاد سنگ پشت در هاییشیار ،مخصوص هاي ماشین وسیله به ،سنگ

 مترمیلی 5 از گاه هیچ و بوده مساوي کامالً باید ي میان سنگ هابندها ضخامت
 .نباشد بیشتر مترمیلی 20 از و کمتر

 سنگ نقشۀ ،نصب از قبل باید ،باشد دار ریشه کف هاي سنگ که صورتی در
 ستگاهد تصویب به آن بودن صیقلی یا داري تیشه و بندکشی اندازة و نوع ،چینی
 رد بادي ماسه پخش با یا و مالت با توان می را دار ریشه هاي سنگ. برسد نظارت

 .کرد فرش آن زیر
 : سنگ الشه با کف فرش

 و انتخاب میزان هر به توان می را ها سنگ درز و فواصل ،سنگ الشه با فرش در
 یدبا ها سنگ جانبی سطوح. است آزاد کامالً نیز ها سنگ رنگ و اشکال. کرد اجرا
 ضخامت از و متغیر ها آن ضخامت که هار بغل هاي سنگ از استفاده. باشد قائم
 .نیست مجاز باشد کمتر نظر مورد
 ساخته 5: 1 سیمان ماسه مالت با درزها ،سنگ الشه با فرش کردن سنگ از پس
 یکش بند و پر ،مناسب هاي سنگدانه و رنگی سیمان یا معمولی سیمان از شده
 .شود می
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 هانگس الشه بین ،مالت سطح ،باشد داشته ساب به نیاز فرش سطح که صورتی در
 افص کامالً ساییدن از پس کف که نحوي به ،باشد سنگ از بلندتر حدودي تا باید

 .شود تراز و
 بندي دانه هاي سنگ با موزاییکی مالت از توان می سیمان ماسه مالت جاي به

 .نمود استفاده مختلف هاي رنگ به درشت یا ریز شده
 : پلهسنگ 

 می استفاده متر سانتی 4 ضخامت به پالك سنگ ازبراي پله  داخلی فضاهاي در
 .شوند می اجرا و تهیه یکپارچه صورت به معموالً ها سنگ این ،شود
 در .شود می کلنگی یا اي تیشه ها پله کف ،افراد خوردن سر از پیشگیري براي

 شیار ردیف 3 اقلحد باید ،نشود اي تیشه پله کف اگر ساختمان خارج یا داخل
 تهیه مخصوص هایینوار یا و گردد خوردن سر مانع تا شود تعبیه پله در (چفت)

 طتوس باید پله سنگ صاتخمش و شکل. شود چسبانده پله سنگ روي در و شده
 .شود تأیید نظارت دستگاه

 : پله سنگ نصب
 خط زا پس ،باشد ضربی تاق آن گاه تکیه و پالك سنگ از پله قرنیز و کف چنانچه

 کار ار قرنیز ابتدا. شود می انجام باال سمت به پایین از نصب ،دیوار روي پله کشی
 جلوگیري براي. کنند می پر (دوغاب) سیمان ماسه مالت با را آن پشت و گذاشته

 گیرش از پس که شود می استفاده آن پاي در گچ کمی از قرنیز سنگ لغزش از
 .شود تمیز و آوري جمع کامل طور به باید مالت

 روز 3 گذشت از پس اقلحد پالك هاي سنگ یا دار ریشه هاي سنگ خصوصدر 
 شیبندک و ها پله کردن تمیز و اضافی مصالح آوري جمع به نسبت توان می نصب از

 .نمود اقدام آنها
 ماسه مالت روي پله کف سنگ سپس پس از اطمینان از تراز و قائم بودن قرنیز

 .شود می نصب متر سانتی 3حداقل  ضخامت به سیمان
 برطرف براي توان می. باشد داشته شیب جلو سمت به % 1 حدود باید پله سنگ
 .کرد تعبیه آن در چفت 3 تا 2 یا کرد گرد را آن پله جلوي تیزي کردن
 رد اشکالی نظارت دستگاه اگر و باشد تکه یک پله کف هاي سنگ است بهتر

 اختیکنو کامالً درزها، باید بیند نمی پله کف در سنگ تکه چند یا دو از استفاده
 .شوند اجرا

 
استانداردهاي ایرانی در خصوص سنگ هاي مورد استفاده در ساختمان برخی از 

 : به شرح زیر است
روش آزمایش مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل : 449استاندارد شماره  -

 جوي
روش هاي تعیین میزان جذب آب و تاب مصالح سنگی : 578استاندارد شماره  -

 در برابر یخبندان
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وش هاي تعیین تاب گسیختگی فشاري و خمشی مصالح ر: 617استاندارد شماره  -
 سنگی

بلوك هاي سنگ هاي طبیعی براي برش به منظور : 618استاندارد شماره  -
 استفاده در نما، کف و تزیینات

 هاي آزمون تاب سایشی سنگ که روي آن روش: 619استاندارد شماره  -
 .آمد می شودرفت و

 اب فشاري مصالح سنگی روش تعیین ت: 665استاندارد شماره  -
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 سرامیکی پوش کف اجراي: 2 یادگیري واحد

 
 : مقدمه

 همزمان آجر با را آن پیدایش زمان که است ساختمانی مصالحی از یکی سرامیک 
 ةانداز از بیش دیدن حرارت نتیجه نخستین هاي سرامیک واقع در. اند دانسته
 تبدیل جوش آجر به رسیده ذوب مرحلۀ به شرایط این در آجرها زیرا ،بود آجرها

 .کردند می پیدا آب دض تخاصی و شدند می
 : عملکرد استاندارد

 میکیسرا پوش کف بتواند فراگیرنده رود می انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس
 استانداردهاي و ها نقشه مطابق مربع متر 5 تقریبی مساحت به را داخلی فضاي یک
 .نماید اجرا محیطی زیست نکات و ایمنی رعایت با فنی

 : استانداردها
  هايویژگی عنوان با ایران استاندارد سازمان ملی 4289 شمارة استاندارد-

 .(سرامیکی) گروهی موزاییکی هايکاشی
 .ایران استانداردسازمان ملی  25 هارشم نشریۀ

 
 و 92 هاي هشمار هاي نشریه و ساختمان یمل مقرراتو دوازدهم  پنجم مبحث-

 .کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55
 : تدریس در ضروري هاي توصیه

 یادگیري واحد با یادگیري واحد این آموزشی مراحل زیاد هاي شباهت بهتوجه  با 
. ردک استفاده مستقیم غیر و فعال تدریس روش از توانمی سنگی پوش کف اجراي
 مواردي همراه به و کرده استخراج گروهی هاي بحث از استفاده با را آموزشی نکات

 .نمایید ارائه کالس در کنید اضافه مباحث به خود باید که
 .کند کمک مطالب بهتر درك به تواند می نیز فیلم و عکس از استفاده
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 از محیطی زیست الزامات و کار محیط بهداشت ،ایمنی بهتوجه  که آنجایی از
 طور به موارد این عملی فعالیت هر آغاز از قبل است برخوردار سزایی به اهمیت

. وندش نیاز مورد ایمنی تجهیزات از استفاده به ملزم هنرجویان و شده تبیین کامل
 بستر روي را کارگاهی تمرین اجراي توان می ،سنگ اجراي یادگیري واحد مانند
 .کرد اجرا اي ماسه

 رقرا نظرمد هنرجویان از یک هر مشارکت میزان گروهی هاي فعالیت ارزشیابی در
 .بگیرد

 توسط واحد یادگیري هايفعالیت تمام از ،جدول گزارش کارگاهی از استفاده با
 .شود لحاظ نیز پایانی ارزیابی در نویسی گزارش و شود هتهی گزارش هنرجو

 حاًترجی مناسب مقیاس با ترسیمات این ،ترسیمی جزئیات تر عمیق درك براي
 .شود انجام کارگاهی هاي فعالیت اجراي از پس و 1: 10 
 رفع به نسبت ،هنرآموز به ارائه و جزئیات ترسیم از پس شود خواسته هنرجویان از

 ارک یک در را آنها ،نهایی تأیید از پس و کرده اقدام ترسیم در لیاحتما اشکاالت
 .دهند قرار دقیق صاتخمش و تاریخ با همراه پوشه
 : ایمنی تجهیزات و ابزار
 ماسک ،دستکش ،ایمنی کفش ،ایمنی کاله
 : نیاز مورد تجهیزات و ابزار

 گونیاي ،کمچه ،ماله ،بیل ،استانبولی ،تراز ،الستیکی چکش ،کار ریسمان ،شمشه
 .، متر، بیل، فرغون، تی، سرند، پیمانهسرامیک و کاشی برش دستگاه ،ایینب

 : نیاز مورد مصالح
 سنگ پودر ،آب ،سرامیک ،سیمان ،ماسه

 
 فعالیت

 ضاف این کف بخواهیم که صورتی در. بگیرید رادرنظر متر4×3 ابعاد به فضایی 
 الگویی چه بپوشانیم30×30 ابعاد به هایی سرامیک از بندي رنگ دو از استفاده با را

 باشد؟ ها سرامیک برش به نیاز کمترین که کنید می پیشنهاد
در صورتی که از الگوي شطرنجی با دو نوع رنگ بندي استفاده شود نیاز به برش 

در الگوي هایی که یک باند رنگی با فاصله یا چسبیده به دیوار . کمتري خواهد بود
اجرا می شود در صورتی که ضخامت باند متناسب با طول و عرض فضا تعیین شود 

 .نیز کمترین پرت مصالح را خواهیم داشت
در الگوهاي زاویه دار که معموالً به صورت ترکیبی از طرح شطرنجی و اریب اجرا 

شود باید دقت کرد سرامیک ها از قسمت قطر برش داده شوند تا نیمۀ دیگر  می
 .آنها قابل استفاده باشد
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 و خاك روي در خشک و مرطوب فضاهاي در سرامیکی سازي کف جزییات مقایسۀ
 . ها تفاوت و ها شباهت استخراج

 ها شباهت ها تفاوت

 خاك بستر روي اجرا اجرا مراحل تعداد

 بلوکاژ از استفاده رطوبتی عایق از استفاده

 بندي شیب بتن از استفاده رطوبتی عایق زیر اي لیسه سیمان اجراي

 سیمان ماسه مالت روي ها سرامیک اجراي رطوبتی عایق روي اي لیسه سیمان اجراي

 
 نیز طبقات در خشک و مرطوب فضاهاي در سرامیکی سازي کف جزئیات مقایسه

 .شود می انجام صورت همین به
 افزایی دانش

 ... و اداري ،آموزشی ،مسکونی هايفضا در که متداول هايسرامیک از غیربه
 ابعاد به سرامیک نوعی صنعتی هايساختمان کف براي ،شودمی استفاده

 .شود می ساخته متر میلی 40تا30 ضخامت به و مترمیلی 100×200
 ربراب در سرامیک گیري قرار امکان که هایی مکان در نیز اسید ضد هايسرامیک از

 .شود می استفاده دارد وجود اسید
 ،ویژگی این که باشد نقش و برجستگی داراي است ممکن ها سرامیک رویه سطح
 .شود می آن روي افراد خوردن لیز از مانع
 هک ها سرامیک این. دارد نام موزاییکی سرامیک ،شده تولید هايسرامیک از یکی

. وندشمی تولید لعاب بدون یا لعابدار صورت به هستند عمتنو هايرنگ و هانقش در
 چسب کرافت کاغذ از اي ورقه با و است میلیمتر 6 ها سرامیک نوع این ضخامت

 .شوند می داده قرار یکدیگر کنار متر میلی 600*300 اندازه به دار
 آن روي ،مالت گرفتن از پس و داده قرار مالت از بستري روي هارا سرامیک این

 پر را آنها درز دوغاب با سپس و شود جدا آن کاغذ تا کنند می خیس آب با را
 گوش هشت و گوش شش ،مستطیل ،مربع اشکال در ها سرامیک این. کنندمی

 .شوند می تولید
 .شود می انجام چسب یا سیمان ماسه مالت وسیلۀ به کف در ها سرامیک نصب

 ،نصب از قبل است ضروري شود انجام چسب با ها سرامیک نصب که صورتی در
 یوبیمع سطح صورت این غیر در. گردد تراز و یکدست کامالً و شده کنترل فضا کف
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 ترك یا شده کنده خود جاي از مدتی از پس ها سرامیک که شود می ایجاد
 .دارندبرمی
 سیمان ماسه مالت روش این در سرامیکی کفسازي زیر سطح کردن تراز براي
 .شود می استفاده اي لیسه

 ضخامت به 1: 5 یا 1: 6 سیمان ماسهمالت  قشراز یک با کاري سرامیک سازي زیر
 خاك و سیمان با ماله تخته اندود قشر یک چنین هم و متر سانتی 2 متوسط

 سازي زیر براي مصرفی مالت مقدار. شود می انجام متر میلی 5 ضخامت به سنگ
 .است مربع متر در لیتر 7 ،افت احتساب با
 

 ینا در زیرا، باشد کرده آغاز را خود گیرش )نباید مالت رویه( اندود، سرامیک چسباندن هنگام
 .شد خواهد جدا بعداً و نچسبیده آن به کامالً سرامیک صورت

 

 توجه 

 
 
 

 : کشی بند
 مورد کشی بند براي که سنگ پودر و سیمان دوغاب در اختالط هاي نسبت

 آب لیتر 480 و سنگ پودر گرم کیلو 960 ،سیمان گرم کیلو400 ،است استفاده
 .باشد می

 هاسرامیک اندازة به بندها کردن پر براي سنگ پودر و سیمان دوغاب میزان
 فضاي حجم از بیشتر ههموار کشی بند براي شده مصرف دوغاب. دارد بستگی

 باقی ها سرامیک درزهاي کردن پر از پس دوغاب مقداري و است بندها خالی
 براي مصرفی دوغاب حجم. ندارد مجدد مصرف و شود پاك باید که ماندمی

 پیشنهاد مربع متر هر در لیتر یک میزان به دورریز احتساب با کاري سرامیک
 کرد استفاده هایی رنگ از سرامیک بارنگ متناسب توان می کشی بند در. شودمی
 .بیفزاید سرامیک زیبایی به که
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 مختلف فضاهاي براي مناسب و متداول هاي کفپوش

 ردیف فضا کاربري پوش کف

 (روي 1 موزاییکی سرامیک ،1سرامیک ،موزاییک ،سنگ
 کفپوش ،نساجی مواد ،پالستیکی مواد ،سیمانی) مالت

 موزاییک) یا سیمانی سازي زیر چوبی(روي

 مسکونی
 اداري
 تجاري

1 

 مواد موزاییکی سرامیک ،سرامیک ،موزاییک ،سنگ
 2 آموزشی  2وچوب -2نساجی مواد ،پالستیکی

 و 3الکتریسیته هادي هاي کفپوش عالوه به آموزشی مانند
 3 بهداشتی الستیکی فرش

 سرامیک موزاییکی سرامیک و سرامیک ،موزاییک ،بتنی
 4 صنعتی 5فلزات و 4اسید ضد

 5 هنري بتن و آجر اضافۀ به آموزشی مانند
 مواد ،موزاییکی سرامیک ،سرامیک ،موزاییک ،بتن

 6 ورزشی قیري مواد ،نساجی مواد ،پالستیکی

 7 محوطه قیري مواد و آجر ،بتن ،موزاییک ،سنگ

 
 : سرامیک مالت گیرش حین در هاي مراقبت

 ربۀض آن به نباید سرامیک نصب از پس روز سه تا حداقل که باشید داشتهتوجه 
 درجۀ +5 از نباید شده سرامیک که فضایی حرارت درجه و شود وارد مکانیکی

 .شود کمتر گراد سانتی
 

، شیک بند مالت هاولی گیرش از پس نیاز درصورت کاري سرامیک مالت مقاومت افزایش براي
 . داد آب سرامیک به نوبت چند توان می

 توجه 

 
 

 در آشپزخانه، آبدارخانه، روشویی و توالت. 1
 در سالن کنفرانس و نظایر آن. 2
  اتاق هاي عمل و قسمت هاي وابسته. 3
 اسیديدر صورت مواد شیمیایی . 4
 سردخانه. 5

                                                           



 مترمیلی 3 متوسط طور به عموماً و مترمیلی 5 تا 2 سرامیک قطعات بین فاصلۀ
 تخته اندود داخل در سرامیک رفتگی فرو. شد خواهند پر دوغاب طتوس که است
 .است مترمیلی 1 ايماله

 
. شود انجام ها سرامیک نصب از پس ساعت 24 باید دوغاب با ها سرامیک فواصل کردن پر

 در. دگیر می صورت سیمان ماسه مالت با آهکی شفته یا بتنی کفهاي روي ها سرامیک نصب
 ايه چسب از باید شود نصب قیري مواد و چوب، گچ مانند سطوحی روي سرامیک که صورتی

 ساختمانی مصالح از برخی مخصوص هاي چسب زیر جدول در. شود استفاده معدنی یا آلی
 : است آمده

 

 توجه 

 

 
 براي که اجسامی برابر در چسب مقاومت

 و اند مناسب چسباندن
 چسبیدن کیفیت

 گیرش شرایط
 در موجود شکل

 بازار
 چسب نوع

 سرما گرما نم وارفتگی

 خوب نسبتاً خوب ضعیف
 نسبتاً
 خوب

 ،چوب ،الستیک ،چرم
 شیشه براي و سرامیک

 خوب تقریباً نیز
 عادي دماي

 التکس امولسیون
 محلول یا

 الستیک
 طبیعی

 
 مالت تنساخ براي است بهتر شود می استفاده بندها پوشش براي رنگی یا سفید سیمان از اگر
 . کرد استفاده ماسه جاي به شیشه) سنگ (پودر کواتز پودر از

 توجه 

 
 

 سنگ پودر و خاك، گچ، آهک مصرف از باید سرامیکی پوش کف نصب براي مالت ساختن در
 . کرد خودداري

 توجه 

 
 

 1: 10تا 1: 6 نسبت کوارتز و سفید سیمان کردن مخلوط براي نسبت بهترین
 .است کوارتز و سیمان

 

 60 



 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 آجري پوش کف اجراي: 3 یادگیري واحد
 

  
 

 مقدمه
 دیگري برابر دو آن ابعاد از کدام هر اندازة که است شده پخته رس خاك ،آجر

 دولتی هاي فرمان و احکام گذشته در. است آگور بابلی واژة معرب ،آجر کلمۀ. است
 .شد می دوامش افزایش سبب امر همین ،پختند می سپس و نوشته آن روي را

 کنار خاك شدن پخته از رود می گمان اما نیست مشخص آجر پیدایش تاریخ
 ساخت براي آجر از. باشند برده پی آن وجود به زمینی پز و پخت هاي اجاق

 که همانطور. است شده استفاده کسرا اقت ،چغازنبیل معبد ،بابل برج چون بناهایی
 یساختمان مادة این گیري کار به و ساخت پیداست آثار این جغرافیایی موقعیت از
 .است بوده متداول بسیار خاورمیانه محدودة در

 عملکرد استاندارد
 و شهنق از استفاده با بتواند فراگیر رود می انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس

 را مترمربعی 6 تا5 مساحت به داخلی فضاي یک آجري پوش کف اجراي ،مصالح
 .دهد انجاممطابق استانداردهاي موجود 

 استانداردها
  ،ساختمان ملی مقرراتپنجم و دوازدهم  مبحث -
  ،کشور ریزي وبرنامۀ مدیریت سازمان 55 ،92 نشریۀ - 
 .ایران استانداردسازمان ملی  7 هارشم استاندارد -

 تدریس ضروري هاي توصیه
 کف و خارجی ،داخلی نماهاي در آجر کاربرد از زیبایی هاي نمونه ما کشور در

 هایی نمونه جویان هنر در یادگیري انگیزه ایجاد براي است بهتر ،دارد وجود سازي
 (بهتر. شود طرح زیر هاي مثال مانند هایی پرسش یا شود ارائه کالس در آنها از

 شوند) انتخاب هنرجویان زندگی منطقه بناهاي از هانمونه است
 پالك هاي سنگ و سرامیک مانند مصالحی شدن متداول از قبل شما نظر به-1

 است؟ شده استفاده کف پوشش در مصالحی ازچه
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 ضاف پوش کف به ،اید داشته تاریخی و قدیمی اماکن از که هایی بازدید در آیا-2
 اید؟ کردهتوجه 

 نره مشارکت و پاسخ و پرسش روش از شود می توصیه نظري محتواي تدریس در
 .شود استفاده جویان

 تقسیم هنفر 4 یا3 هاي گروه به را جویان هنر بخش این کارگاهی کار انجام براي
 .کنید
 ویا مالت کردن درست بدون را کارگاهی تمرین ،آجري پوش کف اجراي براي

 مالت ریختن و ساختن اینکه بهتوجه  با. دهید انجام خشک ماسه روي بر دوغاب
 انجوی هنر اشتباه از پیشگیري براي شود نمی انجام آموزشی تمرین در دوغاب و

 کار واقعی شرایط در آن انجام بر کارگاهی کار و تدریس خالل در خصوص این در
 .کنید تأکید

 دبای که هایی فعالیت ،شود می آغاز یادگیري واحد این تدریس که اي جلسه در
 در ات شود تشریح کامالً شود انجام مجازي فضاي یا محیط در پژوهش و تحقیق با

 .باشد ارزیابی و ئهاار قابل کالس در آن نتایج بعدي جلسات
 تحویل و کرده تکمیل را کارگاه هفتگی کار گزارش فرم یک هاه گرو از کدام هر

 ابیارزشی به نسبت آنها یعمل کار ارزیابی و گزارش بررسی از پس آموز هنر ،دهند
 .نماید اقدام یعمل کار

 رد یا انفرادي صورت به هنرآموز صالحدید با درس محتواي تحقیقی هايفعالیت
 الگوهایی از االمکان یتح هنرجویان نس بهتوجه  با. شود انجام گروهی کار قالب

 الگوهاي و آجرها از استفاده با. نباشد آجر کردن تکه به نیاز که شود استفاده
 .رساند اقل حد به را کارگاه در آجر برش توانمی مدوالر

 : تجهیزات و ابزار
انبولی، ، استایینب وگونیاي تیشه ،ایینب تراز ،شمشه ،کار ریسمان ،بیل ،فرغون

 چکش الستیکی، ماله، ابزار بندکشی، متر (رزین و فرچه در صورت نیاز)
 : مصرفی مصالح

 .آب، پودر سنگ ،سیمان ،ماسهشن،  ،). .... ،ختایی ،(فشاري آجر
 .شود انتخاب آموز هنر نظر مورد الگوي و طرح بهتوجه  با آجر نوع *

 .شود می استفاده آب و سیمانماسه،  از ،مالت تهیه صورت *در
 فعالیت

به نظر شما باریک بودن درز هاي میان قطعات آجر سبب چه اشکالی در کار می 
 شود؟
  از آنجاییکه بندکشی نقش مهمی در استحکام نهایی کف آجري دارد، در این

 .به درون درزها رفته و پس از مدتی آجرها لق می شوند صورت دوغاب کمتري
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 : افزایی دانش
 عمل از آن آهکی ماسه نوع و شده) داده شکل (گل خشت پختن از آجر رسی نوع

 آهک و سیلیسی ماسه همگن مخلوط فشردن (حاصل آهکی ماسه خشت آوردن
 وكبل همانند نیز بتنی آجرهاي. آید می دست به زیاد فشار تحت بخار با قالب) در

 .شود می تهیه سیمانی هاي
 از آهکی ماسه آجرهاي و بوده کلسیم هاي سیلیکات از عمدتاً رسی آجرهاي
 یکاتسیل جنس از خمیري توسط که اند شده تشکیل سیلیسی ریز هاي سنگدانه
 ندتسه خاکستري رنگ به معموالً رسی آجرهاي. اند چسبیده یکدیگر به کلسیم

 .کرد تولید نیز دیگر هاي رنگ به را هاآن مناسب رنگ افزودن با توان می ولی
 برجستگی و گودي ،انحنا که برجسته و گود ،معوج و کج ،دار ترك آجرهاي مصرف

 بیشتر ها آجر کل %20 از آنها تعداد اینکه بر مشروط نکند تجاوز میلیمتر 5 از آنها
 .است مجاز ،نشود

 
 وششپ که کردتوجه  باید باشند داشته رنگ خود پوشش به نیاز آجري سطوح که صورتی در

 . نشود کف آجر سطح شدن لیز باعث
 توجه 

 
 

 : رسی آجر معایب
 شود می زنده آهک به تبدیل کوره در ،خشت اولیۀ مواددر  آهک سنگ: آلوئک

 آهک به شدن تبدیل وبا کند می جذب را مالت آب ،آجر از استفاده هنگام و
 .شود می آجر ترکیدن باعث ،شکفته

 در و است نیتراتی و کلروري ،سولفاتی ،کربناتی هاي سفیدك شامل: سفیدك
 .شود می ایجاد دارد وجود آنها خاك در ها نمک این که آجرهایی
 حداقل به آن ضایعات تا شود انجام بادقت آجرباید انواع نقل و حمل و بارگیري

 اب آنها تماس از و شوند (انبار) دپو پوشیده سر و تمیز محلی در باید آجرها. برسد
 .شود جلوگیري برف و یخ ،رطوبت ،مضر مواد ،خاك
 : آهکی ماسه آجر و رسی آجر با پوش کف اجراي هاي روش

 : آجري کفپوش اجراي-1
 روي و کرده فرش ،باتارد یا آهک ماسه ،سیمان ماسه مالت از بستري روي را آجر
اي بر. نمایند می بندکشی سیمان ماسه مالت یابا و ریزند می سیمان دوغاب را آن

توان از قطعات آمادة الستیکی به عنوان ایجاد درزهاي یکسان در میان آجرها می
 15 تا 10 ،عرضی و طولی هايبند پهناي چینیهره در. فاصله نگهدار استفاده کرد

 مترمیلی 20 تا 10 بین عرض ،آنها مانند و ختایی و قزاقی آجرهاي در و مترمیلی
 .شود انجام ساده یا و حصیري ،جناقی صورت به تواند می آجرها فرش. است
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 ماسه مالت یا بادي ماسه از بستري روي را آجرها این: آهکی ماسه آجر اجراي-2
 بادي ماسه با سیمان دوغاب را آن روي و کرده فرش ،باتارد یا اهک ماسه ،سیمان

 .شود پر آجرها بین ي درزها و ها چشمه تا ریزند می پودر و سنگ خاك یا
 

 ردیف فضا کاربري پوش کف

 مواد ،مورائیکی سرامیک ،سرامیک ،موزائیک ،سنگ
 بتن و آجر ،چوب ،نساجی مواد ،پالستیکی

 1 هنري

 2 محوطه قیري مواد ،آجر بتن ،موزائیک ،سنگ
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 : مدو فصل

 نصب لوازم بهداشتی 
 

 نصب سرویس بهداشتی روي کف : 4 یادگیري واحد
 

 
 

 مقدمه
 که شده باعث انسان استفادة مورد هاي ساختمان در فضاها از اي دسته عملکرد

 در اجرا و احیطر موقع در آن براي یخاص اجرایی تدابیر با بهداشتی تجهیزات
 اتجزئی و احیطر که هستند فضاهایی از حمام و توالت ،آشپزخانه. شود گرفته نظر

 .شود انجام دقیق نظارت و استاندارد هاي دستورالعمل مطابق باید آنها اجرایی
 : عملکرد استاندارد

 شهنق از استفاده با بتواند فراگیر رود می انتظار گیري یاد واحد این اتمام از پس
مطابق استاندارد و اصول بیان شده در کتاب  را ایرانی توالت سرویس نصب ،ومصالح
 .دهد انجامدرسی 

 : استانداردها
  ،ساختمان ملی مقررات پنجم و دوازدهم مبحث -
  ،کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55و92 نشریۀ -
 عایق« عنوان تحت ،ایرانسازمان ملی استاندارد  211-1345 شمارة استاندارد -

 .»قیر وسیلۀ به ساختمان کاري
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 : تدریس هاي توصیه
 اجراي نحوة خصوص در هادستورالعمل و استانداردها رعایت زیاد تاهمی بهتوجه  با

 نتظارا مورد نتایج و اجرایی مهم نکات شود می توصیه ،فرنگی و ایرانی هايسرویس
 .شود انجام عملی کار و تدریس حین در استانداردها بهتوجه  عدم صورت در
 ردعملک در شود می انجام سرویس نصب از قبل که هایی سازي زیر که آنجایی از

 اهداف از مراحل صحیح اجراي بر تأکید ،داردزیادي  ثیرتأ استفاده مورد فضاي
 .شود می محسوب یادگیري واحد این آموزشی
 انجام در گروهی کار و ها فعالیت نتایج بندي جمع در گروهی بحث از استفاده
 افزایش و هنرجویان هاي آموخته تعمیق در مهمی نقش ،عملی هاي فعالیت
 .داشت خواهد عملی کار اجراي در آنها مهارت

 با هماهنگ کامالً کارگاهی محیط آوردن فراهم دارد امکان اینکه بهتوجه  با
 یجادا با توان می ،نباشد توالت)میسر کاسه نصب حفرة (وجود واقعی کارموقعیت 

 اجرا آن رادر توالت کاسه نصب و سبد تعبیه بتوان که جعبه یک احیطر یا حفره
 .داد انجام را بخش این آموزش ،کرد

 
 تجهیزات و ابزار
 الستیکی، متر، بیل، استانبولی چکش، شمشه، تراز

 : مصالح
(در  .، شن، چسب، لوله پلیکا، پارچه تنظیفماسه، ایرانی توالت، کاسه توالت سبد

 عایق رطوبتی، سیمان سفید، پودر سنگ و رنگدانه): صورت نیاز
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  فعالیت
 اردمو بهتوجه  با. کنید بررسی را بهداشتی هاي سرویس فضاهاي از نمونه چند 

 .کنید پر را آن و کرده تهیه لیستی چک ،شده ارائۀ
 

 مواد ارزیابی نکات
 وسیله با باید ها چارچوب و توالت کاسه دور ،کفشویها اطراف سرامیک
 . باشد یکنواخت درزها که نحوي به شده بریده مناسب

 سازي کف الگوي

 32ویا30 ،22فرنگی توالت فاضالب لوله مرکز تا شده کاشی دیوار بدنه فاصلۀ
 30حداقل دیوار تا ایرانی توالت فاضالب لوله مرکز فاصله. باشد متر سانتی
 سانت 38 از دیگري هرمانع یا مجاور دیوار از آن محور فاصله و متر سانتی
 . نباشد کمتر

 هاي دیوار از فاصله
 مجاور

 سرویس جهت . باشد قبله جهت خالف سرویس جهت

 سرویس نمایی جا . آالت شیر و روشویی از مناسب فاصله رعایت

 نصب فاصلۀ. است سانتیمتر18 ویا 16 گرم و سرد آب شیر دو بین فاصلۀ
 لوله ،سانتیمتر50تا45 حدود ایرانی توالت براي شده تمام کف تا شیرآالت

 متر 65/1تانک فالش آب ورود

 آالت شیر تعبیه محل
 شیر نصب ارتفاع و

 آالت

 . آن عملکرد کنترل
 اجراي و عملکرد

 سیفون
 تهویه عملکرد . آن عملکرد کنترل

 از تر باال متر سانتی 2تا1 حدود آستانه باید باشد آستانه داراي چارچوب اگر
 . باشد کف

 درب آستانۀ

 در احتماًالً که هایی آب تخلیۀ منظور به ،شور کف سمت به باید بندي شیب
 . شود انجام شود می جاري کف

 شیب اجراي

 عایق عملکرد کنترل . رطوبت نظر از امکان صورت در پایین طبقه سقف و جانبی دیوارهاي بررسی

 : افزایی دانش
 کاري عایق آزمایش

 آزمایش را آن باید ،آن روي محافظ قشر اجراي از قبل و کاري عایق اتمام از پس
 و روها آب تمامی باید ،آن نظایر و ها سرویس کف کاري عایق آزمایش براي. کرد
 گل و کهنه پارچه ،پالستیکی هاي ورقه مانند مصالحی با موقتاً را هاي شو کف

 ،نقطه باالترین از متر سانتی 5 حدود ارتفاع به را عایق روي و نمود مسدود رسی
 در ضعفی نقطه چنانچه ،داشت نگه حال همین به ساعت 24 مدت به و بست آب

 در ولی ،کنند می اجرا را عایق محافظ قشر و باز را آب جلو ،نشد مشاهده عایق
 .شود طرف بر عایق نقص باید سقف زیر در زدگی نم بروز صورت
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 زا توان می ها کف در قیراندود هاي مشمع و گونی و قیر عایق از استفاده بر عالوه
 .کرد استفاده هم پالستیکی هاي عایق

 التح در. است ممکن صورت دو به کف کاري عایق در پالستیکی مواد از استفاده
 الیه این ،پوشانند می اپوکسی رزین از قشري با را سازي کف بتن روي اول

 كتر و اجزاء جایی جابه مقابل در ولی ،دارد زیرسازي با بسیارخوبی چسبندگی
 به اتیلن پلی نازك هاي ورقه از استفاده دیگر حالت. است حساس خوردگی
 مترسانتی 10 حداقل ها ورقه پوشانی هم میزان. است متر میلی 15/0 ضخامت

 آنها یپارگ باعث زیرسازي ناصافی یا و ضربه تا کرد دقت باید نصب موقع و است
 انتومی هم مذاب و خالص قیرهاي ،قیري ماستیک یا ماستیک آسفالت از. نشود
 .کرد استفاده کف بندي عایق براي
 یا مسی هاي ورقه با ،طبقات کف و بام در انبساط درزهاي رطوبتی کاري عایق

  انجام الستیک و ماستیک انواع نظیر يمواد با مواردي در و گالوانیزه فوالدي
 .گیردمی

 فرنگی سرویس نوع دو معرفی
 اشیک از قبل باید فرنگی توالت از نوع این نصب براي: wallhang فرنگی سرویس

 دستگاه ،کاشی اجراي از پس. کرد نصب را آن سازة ،کاري عایق اجراي و کاري
 .گیرد می قرار دیوار داخل در دستگاه نوع این فاضالب. شود می نصب آن روي

 

 
 

 اما گیردمی قرار زمین روي سرویس نوع این: back to wall فرنگی سرویس
 شودیم تعبیه تانک فالش دیوار داخل در. شودمی تعبیه دیوار داخل در آن سیفون

 .شود می انجام کف اجراي از پس سرویس نصب و
 .هستند موجود روکار و توکار صورت دو به بازار در متداول هاي وان
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  بهداشتی لوازم نصب خصوص در مهم هاي توصیه

 رد مقاوم مهرة و پیچ با باید شود می وصل آنها به زیر از فاضالب لولۀ که بهداشتی لوازم
 . شوند محکم کف به خوردگی برابر

  متصل فاضالب شبکۀ به دیوار یا کف در که بهداشتی لوازم فاضالب خروجی صالات
 . باشد بند آب کامالً باید ،شودمی

 و هاولهل به آنها وزن که باشد چنان باید ،شوند می نصب دیوار به که بهداشتی لوازم صالات
 . نشود وارد صاالتات

 طوحس کردن تمیز و آنها سطوح کردن تمیز که شوند نصب نحوي به باید بهداشتی لوازم
 . باشد سرمی آسانی به اطرافشان دیوار و کف

 . شوند نصب مجاور دیواري سطوح موازات به و تراز باید بهداشتی لوازم
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 : سوم فصل

 ،گیسن هايدیوارپوش و سنگی (پارتیشن) جداکننده

 آجري و کاشی
 سنگی پوش دیوار اجراي: 5یادگیري واحد

 
 مقدمه
 سنگ از استفاده با تاریخی هاي دوره از مانده جا به ارزشمند بناهاي از بسیاري
 دهش باعث بنا اصلی سازة عنوان به سنگ اجراي صحیح تکنیک. اند شده ساخته

 دوران تا بشر پیشرفت هاي یادگاري از جمشید تخت و مصر اهرام چون آثاري تا
 شنق سنگ ،جمشید تخت مانند ساختمانی مجموعۀ یک در. بماند برجا پا معاصر

 رنق از قبل سنگ از استفاده. است داشته همزمان را ینیتزی و اي سازه عنصر یک
سنگ  اما ،داشته تعمومی ها کاخ و همگانی ،مذهبی هاي ساختمان ساخت در 20

 یم گرفته کار به کننده پر و پوشانده مصالح عنوان به وسیعی طیف در امروزه
 می محسوب سنگ امتیازات از بودن اقتصادي و سازگاري ،دوام ،زیبایی. شود

 .شوند
 عملکرد استاندارد

 و قشهن از استفاده با بتواند فراگیر رود می انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس
 6تا5 حدودداخلی به مساحت  فضاي یک سنگی پوش دیوار اجراي ،مصالح

 .دهد انجاممطابق استاندارد و اصول بیان شده در کتاب درسی  را مترمربعی
 استانداردها

 .ساختمان ملی مقرراتپنجم و دوازدهم  مبحث
 .کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان55و92 هشمار هاي نشریه
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 تدریس ضروري هاي توصیه
 هاي سنگویژگی هاي  خصوص در نکاتی ،یک واحدیادگیري در جو هنر

 نای مباحث از هایی قسمت بودن مشترك به هتوج با. است فراگرفته ساختمانی
 یگروه بحث و پاسخ و پرسش با توان می ،است گرفته فرا آنچه با یادگیري واحد
 از را جدیدي آموزشی نکات ،آموخته قبالً آنچه از هاییبخش آوري یاد بر عالوه
 .کرد استخراج گروهی هاي بحث

 و هپیچید نکات از بسیاري تدریس حین در آموزشی تصاویر و ها فیلم از استفاده
 رد را نکاتی ها فیلم یا تصاویر که صورتی در ،کند می روشن رامحتوا  وسلمنام

 رغی هاي شایستگی سایر و محیطی زیست هاتتوج ،کار بهداشت ،ایمنی خصوص
 .کنید هاشار آنها به تدریس حین در ،کنند می بیان فنی

 مدیریت سازمان 92و55 نشریۀ و ساختمان یمل راتمقر 12و5 مباحث از استفاده
 لزوم صورت در ،شد خواهد درسی مباحث شدن تکمیل باعث کشور ریزيبرنامه و

 نصب هاي روش در تفاوت به هتوج با. بگیرید بهره شده ذکر موارد از توانید می
 هايروش از هایی نمونه خود اطراف محیط در بخواهید جویان هنر از ،سنگ
 .کنند پیدا پوش دیوار عنوان به را سنگ خشک و تر اجراي
 نیاز مورد تجهیزات و ابزار

اقول، ش ،کمچه ،ماله ،بیل ،استانبولی ،تراز ،الستیکی چکش ،کار ریسمان ،شمشه
 فرز، فرغون، متر، انبر

 نیاز مورد مصالح
 .خاك رس، مفتول، توري، میخ، بندکشی پودر ،آب ،پالك سنگ ،سیمان ،ماسه

 ها فعالیت
 ساختمانی هاي سنگ فروش یا تولید هاي نمایشگاه و ها فروشگاه به مراجعه با 
 داخلی فضاهاي در پوش دیوار عنوان به راکه هایی سنگ ،اینترنتی هاي سایت و

 ،ابعاد ،شفافیت ،رنگ ،دوام نظر از را آنها صاتمشخ ،کرده پیدا روند می کار به
 بر ها سنگ انتخاب کنید سعی. کنید بررسی ... و احتمالی هاي تخلخل و هارگه

 .باشد شما زندگی موقعیت اساس
 معادن اساس بر ها سنگ انتخاب ،است شده هاشار ها فعالیت متن در همانطورکه

 مقایسۀ براي. شود انجام جویان هنر سکونت محل اطراف مناطق یا منطقه سنگ
 تهیه زیر جدول مشابه جدولی بخواهید ازهنرجویان ،ها سنگ هاي ویژگی بهتر
 .شود کامل جدول داخل موارد جویان هنر سکونت اقلیم مطابق و کنند
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 سنگ نام جو هنر منطقۀ اقلیم دوام رنگ ابعاد رگه قیمت

در مقایسه با 
سنگ هاي 

 مناسبموجود 
 ندارد

30*30 
40*40 

 گل ،طوسی
 ،اي پنبه

 صورتی
 باال

 و گرم
 مرطوب

 و معتدل
 مرطوب

 سرد
 و گرم

 خشک
 گرانیت

          

          

 
 افزایی دانش

 نشأم نظر از هاسنگ. است آن پیدایش منشأ ،سنگ هايبندي تقسیم ازانواع یکی
 .دنشو می تقسیم دگرگونی و رسوبی ،آذرین دستۀ سه به پیدایش
 زمین پوستۀ زیر مذاب مواد شدن سخت از ها سنگ نوع این :آذرین هاي سنگ

 داراي خود اطراف هاي سنگ با مقایسه در ماگما. آیند می وجود به ماگما نام به
 .شود می باال سمت به آن حرکت باعث دلیل همین و بوده کمتري مخصوص وزن

 تقسیم دستۀ سه به آذرین هاي سنگ ،آن انجماد و ماگما خروج نحوة براساس
 . شوند می

 گرانیت هاي سنگ
 سطح از زیاد فاصلۀ در ماگما
 می سرد آهستگی به وزمین 

 شود

 تمام و درونی آذرین
 بلوري

 هاي سنگ
 آذرین

 ،پرفیرگرانیت
 یرپرف ،پرفیرزینیت

 دیوریت

 شود می سرد کندي به ماگما
 به شدن سرد از قبل اام

 سردترزمین و فوقانی طبقات
  رسد می

 (همراه بیرونی آذرین
 بلوري) هاي دانه با

 ...  و پوکه
 طرف به سرعت به ماگما
در  و کرده حرکت زمین سطح

 . شود می سردهواي آزاد 
 فشانی آتش آذرین

 
 دنش نشست (ته شیمیایی دستۀ دو به ها سنگ نوع این :رسوبی هاي سنگ

 تقسیم جانداران) اجساد و گیاهان شدن (انباشته زیستی و آب) در محلول مواد
 دریاها در ها سنگ فرسایش ار حاصل مواد کردن رسوب از ها سنگ این. شوند می
 .آید می وجود به

 : از اند عبارت رسوبی هاي سنگ هاي ویژگی ترین مهم
 .شوند می دیده موازي هاينوار صورت به زمین روي و بوده الیه الیه-
 .باشند می فسیل داراي عموماً-
 .اندشده متصل هم به چسبنده اي هماد با رسوبی هايسنگ دهندة تشکیل اجزاي-
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 (مطابق جدول سختی مواد). هستند 5 از کمتر سختی داراي معموالً-
 .هستند جنس هم بلورهاي داراي-

 و ساختمان تغییر باعث که است فرایندي دگرگونی :شده دگرگون هاي سنگ
 ،رایندف این یط. شود می دیگري سنگ به آن تبدیل و سنگ شناسی کانی ترکیب

 هايگسن. کنند می تغییر ساز دگرگون عوامل اثر بر بلکه شوند نمی ذوب ها کانی
 .ستنده آذرین یا رسوبی هاي سنگ فیزیکی و شیمیایی تغییرات حاصل دگرگونی
 سنگی هاي نماسازي

 وحهل شکل به پالك سنگهايو  منظم ،منظم غیر سنگهاي از استفاده با سازي نما
 .شود می انجام سنگ

 موزائیکی الشه و موزائیکی الشه ،الشه سنگ: از اند عبارت منظم غیر هاي سنگ 
 .شده درز

 و اي تیشه ،اي کوبه باد ،تراش سر بادبربادبر، : از اند عبارت منظم هاي سنگ
 .صیقلی
 بريسنگ هايکارخانه در سنگ بزرگ هايبلوك برش حاصل ؛ پالك هايسنگ
 مترسانتی 2تا3 حدود ضخامت و دلخواه هندسی اشکال به سنگ قطعات این. است
 پالك هايسنگ. شودمی انجام اي ویژه هايدستگاه با آنها صیقل و خورده برش

 .هستند آزاد طول و سانتیمتر 40 هاي عرض داراي معموالً
 منظم غیر هايسنگ با سازي نما در مهم نکات

 تگیپیوس تا باشد سنگ استحکام حد در باید ،مالت استحکام سازي نما نوع این در
 ،مانسی ماسه مالت از منظور بدین. گردد تأمین دهنده تشکیل اجزاي یکپارچگی و

 .شود می استفاده آهک ماسه و باتارد
 درزهاي و شود خودداري ممتد درزهاي ایجاد از باید سازي نما نوع این اجراي در

 .گیرد قرار هم امتداد در متوالی هاي رج در قائم
 : منظم هايسنگ با سازي نما در مهم نکات

 ایدب فوقانی و تحتانی سطوح. هستند نما در یمستطیل سطوح داراي ها سنگ این
 سنگها شدن خرد موجب ها همواري نا و نبوده موضعی نیرو انتقال تا باشند صاف
 .نشود ظاهر ها سنگ نماي در پریدگی لب و نشود

 : سنگ) پالك(لوحه هاي سنگ با سازي نما
 .است سانتیمتر 2 نما در سنگهااین  ضخامت حداقل -
 ،شود می استفاده حرارتی عایق نقش ایفاي براي سنگ صفحات از که مواردي در-

 هجدار دو دیوار نقش تا باشد سانتیمتر2 حداقل باید دیوار از صفحات فاصلۀ
 .گردد) می حرارتی تبادل مانع دوجدار بین ایفاشود(هواي

 در منفذ چند و باشد نزن زنگ فوالد جنس ازي اتصال ها بقال باید حالت دراین
 .گردد تعبیه ها سنگ پشت در تعریق از جلوگیري براي کار باالي و زیر
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 2 آنها ضخامت حداقل و مربع مترسانتی 1800 پالك هايسنگ مساحت حداکثر
 حرارتی عایق نقش ایفاي براي ها سنگ ضخامت که مواردي در. است مترسانتی

 .باشد مترسانتی 2 حداقل باید دیوار از ضخامت فاصلۀ ،شود می استفاده
 : گیرد می صورت روش دو به پالك سنگهاي نصب
 : اي طره کايات-الف

 
 

 .شود می استفاده گاه تکیه 2 از حداقل سنگ کايات براي
 : جانبی کايات-ب

 
 هب دارد قرار سنگ پشت که فلزي مهار وسیلۀ به سنگ لوحه هر وزن روش این در

 .شود می منتقل دیوار
 : مصنوعی سنگ با سازي نما

 و رزین استر پلی و طبیعی مقاوم هاي سنگ خرده از مخلوطی مصنوعی سنگ
 حدود و اجرا شیوة ،ها سنگ این صاتمشخ و ابعاد که است دیگر شیمیایی مواد

 .است پالك هاي سنگ مانند آنها رواداري
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 سنگی نماهاي اجرایی نکات
 یا یچکش ،اي تیشه ،کلنگی وجه بهترین به و یکنواخت باید سنگ نماي سطوح
 .باشد مشخص خوبی به آن طبیعی نقش و ها رگه که نحوي به ،باشد صیقلی
 مترمیلی150اینها مانند و جدول ،پله ،دار ریشه نماي هاي سنگ ضخامت حداقل

 ریز بلورهاي از و بوده یکنواخت بافت و ساخت داراي و متراکم باید سنگ. است
 هايسنگ مصرف. باشد زیاد المقدور یحت آن خلوص درجۀ و باشد شده تشکیل

 نمونۀ و شده ذکر هانقشه و صاتمشخ در که است مجاز صورتی در استاندارد غیر
 .برسد نظارت دستگاه تصویب به قبالً آنها

 
 مصرف محل مناسب سنگ نوع

 ،ها توف ،گچی هاي سنگ ،مرمرها ،مرمر شبه ،مرمرین ،آهکی سنگهاي
 . مشابه هاي سنگ و کربناتی کنگلومراهاي

 داخلی سطوح پوشش
 هادیوار

 داخلی اندازهاي دست . البرادوریت ،گرانیت ،مرمر

 
 رد آنها داري نگه و طبیعی نماي حفظ و سنگ به رطوبت نفوذ از گیري جلو براي

 .شود می کشیده آن روي شفاف سیلیکون قشر یک ،طول زمان 
 

 فضا کاربري دیوارپوش
 کاغذ ،پالستیکی مواد ،لعابی کاشی ،موزاییک سرامیک ،سرامیک ،سنگ
 . وچوب گچی تخته ،وسیمانی گچی اندودهاي انواع ،دیواري

 ،اداري ،مسکونی
 تجاري

 کاغذ ،پالستیکی مواد ،لعابی کاشی ،موزاییک سرامیک ،سرامیک ،سنگ
 آموزشی . وچوب گچی تخته ،وسیمانی گچی اندودهاي انواع ،دیواري

 کاغذ ،پالستیکی مواد ،لعابی کاشی ،موزاییک سرامیک ،سرامیک ،سنگ
 بهداشتی . وچوب گچی تخته ،وسیمانی گچی اندودهاي انواع ،دیواري

 کاغذ ،پالستیکی مواد ،لعابی کاشی ،موزاییک سرامیک ،سرامیک ،سنگ
 ،آجر ،بتن ،وچوب گچی تخته ،وسیمانی گچی اندودهاي انواع ،دیواري

 . موزاییک
 هنري

 اياندوده انواع ،لعابی کاشی ،موزاییک سرامیک ،سرامیک ،سنگ ،بتنی
 ورزشی . وسیمانی گچی
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  کاشی پوش دیوار اجراي: 6 یادگیري واحد
 

  
 مقدمه

 نآ در لعابدار هاي آجر از استفاده چغازنبیل معبد شناسی باستان هاي کاوش در
 .است رسیده اثبات به زمان

 اننش که است مانده جا به هخامنشیان دورة از زیبایی برجسته نقش هاي کاشی
 نبوغ مصادیق نیز صفویه دورة در. دارد ایران در کاري کاشی صنعت قدمت از

 زمان گذشت که شود می دیده ها کاخ و عمومی و مذهبی بناهاي در کاشی کاربرد
 .است نکرده کم را آنها وزیبایی کارایی

 عملکرد استاندارد
 گويال از استفاده با بتواند فراگیر میرود انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس

ت به مساح داخلی فضاي در را کاشی پوش دیوار اجراي ،ابزار و مصالح ،کاري کاشی
 .دهد انجاممتر مربع  2-3حدود 

 استانداردها
 .ساختمان ملی مقررات پنجم و دوازدهم مبحث
 .کشوري ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 ،92نشریۀ

 گذاري عالمت، ها ویژگی، (تعاریف 3992شمارةلعابی)،  (کاشی35شمارة استاندارد
ها)، کاشی سطح کیفیت و ابعاد (تعیین 3993شمارةها)، کاشی بنديرده و

 .ها)، سازمان ملی استاندارد کاشی آب جذب (تعیین3994شمارة
 

 : تدریس ضروري هاي توصیه
وجه ت با. شود انجام کارگاه در بایستی یادگیري واحد این مطالب از زیادي بخش

 تمهیدات چسب)باید از استفاده یا کاشی پشت ریزي دوغاب (روش اجرا نوع به
 .باشد شده فراهم الزم
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 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 اجراي از قبل که است اقداماتی مهمترین از کاري کاشی رج لیناو زیر کردن تراز
 نظارت هنرجویان کار به قسمت این در کنید سعی ،گیرد انجام باید دیوارپوش

 و پرسش با را نظري مطالب گذشته گیري یاد واحدهاي همانند. باشید داشته
 ايهگروه قالب در و گروهی صورت به نیز عملی کار. کنید ارائه و بندي جمع پاسخ

 .شود انجام نفره 4 یا3
 ،منطقه هر درمعماري کاري کاشی شاخص هاي نمونه شناساندن براي است الزم

 مورد کالس در آن نتایج و شده انجام است شده احیطر کتاب در که یفعالیت
 .گیرد قرار بررسی

 ره پایان در جویان هنر توسط نیز کاشی پوش دیوار اجراي کارگاه از گزارش تهیۀ
 .شود و جدول مربوط به آن تکمیل شود انجام کارگاه روز

 
 ابزار و تجهیزات

بیل، استانبولی، کمچه، ریسمان کار، شاقول، تراز، دستگاه برش کاشی و سرامیک، 
 پالستیکی، زیرپایی در صورت نیازفاصله نگهدار متر، چکش الستیکی، 

 مصالح
کاشی، ماسه، سیمان، آب، چسب کاشی(در صورت انتخاب روش چسبی)، توري 

 سیمی، میخ، پودر سنگ
 فعالیت

 ارتند ازکاشی ها از نظر کیفیت به سه دسته تقسیم می شوند که عب : 
کاشی هاي کامالً سالم که از فاصله یک متري هیچ گونه خال : کاشی درجه یک

 .یا پریدگی و نقصی در سطح لعاب دار و کنارة آنها مشاهده نشود
کاشی هایی که از نظر شکل ظاهري یکی از معایب زیر را داشته : کاشی درجه دو

 : باشند
خال  2-1لعابدارشان، کنارة سطح  الف) کاشی هایی که در فاصلۀ دو سانتی متري

 .متر) وجود داشته باشدمیلی 5/0(به قطر حداکثر 
هایی که در کنارة سطح لعابدارشان فقط یک لکۀ لعاب نگرفته (حداکثر ب) کاشی

 .متر) وجود داشته باشدمیلی 2×3به ابعاد 
هایی که در سطح لعابدارشان فقط یک خال (به قطر کاشی: کاشی درجه سه

میلی متر)،  2×5متر)، یا فقط دو لکۀ لعاب نگرفته (حداکثر به ابعاد میلی 3حداکثر 
متر)، یا در یکی از چهار لبه شان میلی 5/0خال (به قطر حداکثر  3یا  2یا فقط 

متر)، یا یک لب پریدگی (حداکثر میلی 3×10یک لعاب نگرفتگی (حداکثر به ابعاد 
ب پریدگی در یکی از چهارگوشه (حداکثر به ابعاد متر)، یا یک لمیلی 3×5به ابعاد 

میلی متر) وجود  5/0متر)، یا در سطح لعاب یک خال (حداکثر به قطر میلی 2×2
 .داشته باشد
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  با رولوة سطح دیوار می توان متناسب با اندازه هاي موجود از اندازه هایی که
رد مناسب استفاده کنیاز به برش کمتري براي استفاده داشته باشد با باندهاي 

 ) .(البته در هر صورت باید تغییر الگو با تأیید کارفرما و دستگاه نظارت باشد
  ،با ضربه زدن به سطح روي کاشی می توان به پر بودن فضاي پشت آن پی برد

بوده و که در پشت کاشی فضاي خالی باشد صداي آن کامالً مشخص زمانی
 .استاصطالحاً پوك 

 افزایی دانش
 کاري کاشی در چسباننده مصالح

 سیمان دوغاب-
 سطوح روي سانتیمتر10*10 ابعاد به لعاب بدون یا دار لعاب کاشی چسباندن براي
 از ها بند کردن پر براي و 1: 5 حجمی نسبت با سیمان ماسه دوغاب از ،قائم

 .شود می استفاده سنگ پودر و سیمان دوغاب
. /75و33 ترتیب به مربع متر هر براي سنگ پودر و سیمان ماسه دوغاب مقدار
 سطوح روي مترسانتی15*15 ابعاد به لعاب بدون یا لعابدار کاشی براي. است لیتر
 دوغاب از بندها کردن پر وبراي 1: 5 حجمی نسبت به سیمان ماسه دوغاب از ،قائم

 .شود می استفاده سنگ پودر و سیمانی
 مورد کشی بند براي که سنگ پودر و سیمان دوغاب در اختالط هاي نسبت

 آب لیتر 480 و سنگ پودر گرم کیلو960 ،سیمان گرم کیلو400 ،است استفاده
 .باشد می

 رنگ یکنواختی آن به که مخصوصی ةماد یا آب دافع ةماد با توان می را دوغاب
 .نمود مخلوط ،دو هر با یا و بدهد
 ماسه دوغاب از ،قائم سطوح روي سانتیمتر 25×25 کاشی با کاري کاشی براي

 می استفاده سنگ پودر و سیمان دوغاب از ها بند کردن پر براي و 1: 5 سیمان
 مربع متر هر در سنگ پودر و سیمان دوغاب و سیمان ماسه دوغاب میزان. شود

 تاس مالتی کاري کاشی براي دوغاب بهترین. بود خواهد لیتر. /75و33 تیب تر به
 اريک کاشی براي مالت ساختن در. شسته کامالً ماسۀ و پرتلند سیمان مخلوط از

 .رود کار به سنگ پودر و خاك ،گچ ،آهک نباید
 مخصوص هايچسب-
 و مخصوص مایع هايچسب از سرامیک و کاشی چسباندن براي موارد بعضی در
 دونب آن مانند و گچ یا بتن روي غالباً مایع هايچسب. کنندمی استفاده بطانه یا

 مواد و اسید ،آب مقابل در معموالً مواد نوع این. روند می کار به دیوار تراشیدن
 بخصوص شیمیایی مواد نوع چندین از معموالً هابطانه. باشندمی مقاوم نفتی

 یدتأی به باید قبال ،برداري بهره و اجرا نوع و کار طرز حال هر در. اند شده ترکیب
 .برسد نظارت دستگاه
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 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 کاري کاشی کار) زیر کردن سازي(آماده زیر
 شاقول و تراز لحاظ به هادیوار وضع باید ،ها دیوار کاري کاشی به اقدام از قبل

 در واشکاالتی نواقص چنانچه و شود کنترل زوایا بودن قائمه همچنین و بودن
 .نمود مرتفع نظارت دستگاه نظر مطابق را آن باید ،باشد داشته وجود زیرسازي

 زا پوششی نباید ،است شده گرفته نظر در کاري کاشی براي که سطوحی روي
 داشته وجود سیمان و ماسه از غیر دیگري مالت نوع هر یا گچ، خاك و گچ ،کاهگل

 سیمان ماسه از غیر مالتی ،دیوار آجرهاي کشی بند در شده مصرف مالت اگر. باشد
 مالت با دیوار سطح ،کاري کاشی به اقدام از قبل ساعت24 حداقل است بهتر ،باشد

 گلنم طریق به سیمان) 1 و ماسه 10 یا ،سیمان 1 و ماسه 6 نسبت (به سیمان
 مواقعی براي فوق موارد. شود پوشانده میلیمتر 5تا3 ضخامت به مالت) (پاشیدن

 .شود می انجام ریزي دوغاب با کاري کاشی که است
 فقط ،شود زنجاب که داد قرار آب در زیادي مدت ،نصب از قبل نباید را کاشی
 کاري کاشی در هابند عرض. برد کار به و برده فرو آب در را کاشی است کافی

 پر مالت وسیله به ها بند تا باشد میلیمتر 3یا2 باید همیشه استخرها و ها حوض
 نحوي به باید و بوده سانتیمتر 3 متوسط طور به کاشی و دیوار بین فضاي. شود

 ،آجر خرده ریختن. بپوشاند را کاشی پشت سطح کامالً مالت که شود پر مالت از
 پشت به اینها مانند رود)و می کار به کاشی چسباندن براي غالباً (که رس گل

 .است ممنوع ،کاشی
 باید حتماً ،دارد قرار دیوار بدنۀ در کاري عایق که آن مانند و دستشویی ،امحم در

 تپش کاري عایق. شود محکم دیوار به کامالً و نصب ،سیمی توري کاري عایق روي
 سیمان مصرف از مالت تهیۀ در است بهتر. باشد خورده چروك نباید کاري کاشی
 استفاده سفید سیمان از مالت ساختن در اجبار به چنانچه. شود خودداري سفید
 براي نسبت بهترین. رود کار شیشه)به کوارتز(سنگ پودر ،ماسه جاي به باید ،شود

 یک تا کوارتز پودر 6 و سیمان 1 نسبت کوارتز و سفید سیمان کردن مخلوط
 یخ معرض در که اماکنی در را دیواري کاشی. باشد می کوارتز پودر10 و سیمان
 .برد کار به نباید ،گیرند می قرار زدگی

 
 کاشی چسب از استفاده با کاشی نصب

، فصا کامالً دیوار سطح باید ،کاشی مخصوص چسب از استفاده با کاري کاشی در
 تفادهاس با کاشی نصب به اقدام از پیش دلیل همین به باشد شاقولی و دست یک

 نصب ،رویه شدن خشک از پس و کرده آماده کامالً را سطح سیمان ماسه اندود از
 .گیرد می انجام کاشی

 سیمان ماسه از آستري روي بر را هاکاشی توانمی ،خمیري چسب از استفاده با
 و خشک کامالً کاشی چسباندن از قبل توجه داشته باشید. چسباند سرعت به

 .باشد کثیفی گونه هر و غبار و گرد از عاري
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 کشند می سیمان ماسه اندود روي بر کوچک حوسط در و شیاردار مالۀ با را چسب
 چسب کاشی پشت متداول هاي اجرا در. کنند می نصب آن روي را ها کاشی و

 .شود می زده
 هب کشی بند خمیر از استفاده با ها کاشی نصب از ساعت 48 از پس را کشی بند

 .دهند می انجامیا ابزار بندکشی  ماله وسیله
 بدون را جدید هاي کاشی ،مخصوص چسب کمک به کاشی چسباندن روش با

 یا افتاده هاي کاشی ولی. چسبانند می آنها روي قبلی هاي کاشی کردن جدا
 .کرد پر سیمان ماسه مالت با را ناحیه آن و درآورده باید را شکسته
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 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 آجري پوش دیوار: 7 یادگیري واحد

  
 مقدمه

 ،کاري سفت جمله از بنا مختلف هاي بخش در که است مصالحی دسته آن از آجر
 .دارد کاربرد ساختمان داخلی و خارجی نماي ،ضربی طاق ،چینی تیغه

 ایجاد داخلی هاي درفضا دلپذیر و گرم محیطی ،آجري هاي دیوارپوش از استفاده
 .میکنند

 رضهع بندي رنگ و شکل ،نظرابعاد از بیشتري عتنو با امروزه باستانی مصالح این
 داده قرار مجریان و احانطر روي پیش را متنوع هاي طرح ایجاد امکان و شود می

 .است
 جامع مسجد ،شرف رباط مانند ایران معماري در چینی آجر از هاییشاهکار
 پذیري فرم دهندة نشان مدائن ایوان و سلطانیه گنبد ،یزد جامع مسجد ،اصفهان

 .است ساختمانی ةماد این باالي قابلیت و
 عملکرد استاندارد

 يالگو از استفاده با بتواند فراگیر میرود انتظار واحدیادگیري این اتمام از پس
 مساحت به چسب با را داخلی فضاي در آجر با سازي نما اجراي ،مصالح و آجرکاري

 .دهد انجام مربع متر3-2 حدود
 استانداردها

  ساختمان یمل راتمقر پنجم و دوازدهم مبحث
 .کشور ریزي برنامه و تمدیری سازمان 55و92 نشریۀ

 .ایران سازمان ملی استاندارد 7 شمارة استاندارد
 تدریس ضروري هاي توصیه
 ،دارد 3 یادگیري واحد محتواي به هایی مشابهت یادگیري واحد این نظري مطالب
 کف آجرهاي هايویژگی اما هستند شبیه نیز واحد دو این در استفاده مورد مصالح

 نروش از پس کنید سعی. هستند متفاوت یکدیگر با ابعاد و مقاومت نظر از نما و
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 توسط نفره 4 و 3 هاي گروه قالب در و کارگاه در عملی کار ها تفاوت این شدن
 مناسب سازي زیر با دیواري است ممکن اینکه بهتوجه  با. شود انجام هنرجویان

 نای در ،نباشد فراهم هم آن کردن اي لیسه امکان و باشد نداشته وجود کارگاه در
 دینب. کنید استفاده هستند آب ضد که آماده گچی صفحات از توانید می صورت
 دیوار به عمودي(شاقول) کامالً صورت بهبستر آجرکاري  دیوار است الزم منظور
 ارک نهایی کیفیت در اول ردیف آجرهاي بودن تراز که آنجایی از. شود پیچ اصلی
 هماس از استفاده با را رج لینوا زیر سطح بخواهید هنرجویان از دارد زیادي تأثیر

 ضخامت با پالك آجرهاي از کار به بخشیدن سرعت براي. کنند تراز کامالً گچ و
 .کنید استفاده ). /8تا 2/1کم(

 ابزار و تجهیزات
تراز، متر، شاقول، کمچه، استانبولی، سطل، بشکه، بیل، ماله، شمشه مالت، دستگاه 

 ضروري بودنبرش آجر، چکش الستیکی، تیشه(به برخی از ابزار در صورت 
 .زیرسازي نیاز می باشد)

 مصالح
 سیمان در صورت نیاز به زیرسازي) آجر، چسب مخصوص، (مالت ماسه

 افزایی دانش
 سنگدانه از آهکی ماسه آجر و آلومینیوم هاي سیلیکات از عمدتاً رسی آجرهاي

 به لسیمک سیلیکات جنس از خمیري توسط که است شده تشکیل سیلیسی هاي
 ولی است خاکستري رنگ به معموالً آجر این دلیل همین به اند چسبیده یکدیگر

 .کرد تولید نیز دیگر هاي رنگ به را آن مناسب رنگ افزودن با توان می
 می دتولی نازك قطعات و خالی تو ،دار سوراخ ،توپر مستطیل مکعب اشکال به آجر
 .شود می استفاده داخلی فضاهاي سازي نما برايآن  نازك نوع از که شود

 ،بلوك تیرچه هاي سقف ،کننده جدا هاي تیغه ،باربر هايدیوار ساختن در آجر از
 .شود می گیري بهره ها ساختمان داخلی و خارجی نماهاي و ضربی اقت

. شود می تهیه نسوز هاي خاك از معموالً ساختمان در استفاده مورد ،نسوز آجر
 درجه1580 گرماي باید معمولی هاي آجر صاتمشخ بودن دارا بر عالوه آجر این
 وزنس آجر مقاومت. کند تحمل افتادن شکل از و شدن خمیري بدون را لسیوسس

 ماين در مصرف براي مناسب آجر. باشد مربع سانتیمتر بر گرم کیلو 160 حداقل
 آهکی ماسه نازك قطعات ،آهکی ماسه آجر ،قزاقی و ماشینی رسی آجر ،ساختمان

 .است رسی و
 ها مالت و آجر نصب مصالح
 هدوجدار هايدیوار در که فلزي هاي بست و صاالتات و نازك هاي آجر نصب مصالح

 در آن هاي قسمت تمام یا و باشد نزن زنگ فلز باید رود می کار به نظایرآن و
 .بگیرد قرار آجر پشت دوغاب یا مالت داخل
 نهاآ روي بر شفاف سیلیکون قشر یک از آجري سطوح طبیعی نماي حفظ براي

 به کار پشت وآجرهاي نما ي آجرها چنانچه آجري هاي نما در. شود می استفاده
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 شوند می چیده راسته و کله صورت به نما آجرهاي باید ،شوند اجرا همزمان طور
 پشت و نما آجرهاي بین الزم پیوستگی ،وارده هايبار تحمل در مشارکت ضمن تا

 .شود فراهم کار
 بدون آجري نماهاي خصوص در هایی توصیه یکل طور به 55 شمارة نشریۀ در

  :شود می هاشار آنها به زیر در که است شده ارائه خارجی یا داخلی نماي بر تأکید
 آجر با نماسازي
 قائم امتداد از نما انحراف ،شوند اجرا شاقولی کامالً باید هادیوار ،آجري درنماهاي

 قائم امتداد از انحراف. کند میلیمترتجاوز 6 از نباید متر3 ارتفاع به هرطبقه براي
 نماسازي در بندها پهناي رواداري. باشد بیشتر میلیمتر 30 از نباید ارتفاع کل در

 مالت اجراي براي آجري هاي نماسازي در. شود اختیار میلیمتر 1 برابر باید ،آجري
 کشی ریسمان و دیوار انتهاي دو در مالت شمشه از استفاده ،یکنواخت ضخامت با

 ،شوند می ساخته چوب از معموالً که ها نبشی این ضخامت. است الزامی آنها بین
 حالت از عرضی بندهاي مجاز انحراف حداکثر. شود اختیار بندها ضخامت برابر باید

 میلیمتر 12 و متر 6 تا طول به هايدیوار براي میلیمتر 6 ،دیوار سطح در افقی
 براي قائم امتداد از مجاز انحراف اکثرحد. بود خواهد تر طویل هايدیوار براي

 هاییدیوار براي و میلیمتر 6 ،متر 6 تا ارتفاع به هاییدیوار مورد در عمودي بندهاي
 .است میلیمتر 12 ،بیشتر ارتفاع با

 تأمین براي باید ،شوند چیده باربر هاي قسمت اجراي از پس نما آجرهاي چنانچه
 حالت این در. شود استفاده فلزي صاالتات از باربر هاي قسمت و نما پیوستگی

 .رددگ اتخاذ مناسب اي سازه تدابیر باید ،بنا اسکلت به سازي نما بار انتقال براي
 گري آجر با نماسازي
 ابعاد در تغییري هیچگونه که فشاري آجرهاي از استفاده با گري آجر با نماسازي

 هادیوار. پذیرد می صورت ،باشد نشده حاصل داري تیشه یا و تراش وسیلۀ به آنها
 دودح از نباید ،قائم وضعیت از انحراف میزان و گردند اجرا شاقولی و قائم کامالً باید
 .نماید تجاوزآجر  اتلیک قسمت در شده ذکر

 ساب آب و تراش آجر با نماسازي
 سطح از نازکی قشر ،شده پرداخت نماي و یکدست ابعاد به دستیابی منظور به

 می پرداخته چوبی تختۀ روي بر شده نصب سمبادة با و داري تیشه ،فشاري آجر
 ولی ،است آجر ضخامت نصف حدود عمال آجرها نوع این جانبی تراش میزان. شود

 میزان و زوایا صحت. باشد کمتر کشی بند عمق از نباید تراش میزان حال هر در
 رهاآج تراش در. شود کنترل تراشی آجر گونیاي وسیلۀ به باید ،جانبی هاي تراش

 .شود تهیه نبش و راسته ،هکل مصارف براي آجر قسم سه که شود دقت باید
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 ،شوند می اجرا داري تیشه بدون که آهکی ماسه و رسی آجرهاي با نماسازي در

 براي شده مقرر هاي رواداري و بوده یکنواخت رجها تمام در باید مالت ضخامت
 .شوند رعایت کامالً قائم و افقی بندهاي ضخامت و امتداد

 تزیینی آجرهاي با نماسازي
 نیز لعاب داراي است ممکن ،هستند متفاوت ضخامتهاي داراي که آجرها نوع این

 آجر به راسته و هکل روش به باید آجرها ایناجراي آنها در نماهاي خارجی . باشند
 در. نمود استفاده فلزي هايمهار از باید صورت این غیر در ،شوند صلمت کار پشت

 هب دیوار و نموده ایفا نیز را حرارتی عایق نقش آجري نماي باشد قرار که صورتی
 اسکلت به آن وزن اي سازه تدابیر اتخاذ با باید ،گردد اجرا هدوجدار صورت

 5 اقلحد هاگیره تعداد و اجرایی هاي نقشه طبق هامهار. شود منتقل ساختمان
 .بود خواهد مربع متر در عدد
  کشی بند
 طور هب آن توزیع و موضعی و سطحی انقباض و انبساط پذیرش نقش ،کشی بند

 هاي قشر به آب و رطوبت ورود از ممانعت. دارد را ساختمان نماي در یکنواخت
 بند مالت رو ازاین. شود می محسوب کشی بند هاي نقش از نیز دیوار داخلی
 جادای مانع تا باشد برخوردار کافی تراکم از و بوده مایه پر و دانه ریز باید کشی

 .شود دیوار عمق به رطوبت انتقال و مویی جاذبه خاصیت
 مینه به شود میآن  زیبایی افزایش سبب نما در نهایی کار عنوان به کشی بند

 .داشت خواهد همراه به را خوبی نتیجۀ بندکشی صحیح و دقیق اجراي دلیل
 و مالت از ها بند عمق از مترمیلی15 حدود معموالً آجري هاي نما خصوص در

 التم بهتر چسبندگی براي و شده پاك غبار و گرد و ایینب مصالح ریزهاي خرده
 .شود می تمیز زبر سیمی برس با کشی بند

 حداقل .کند نفوذ بندها فُرج و خلل در کامالً که باشد چنان باید مالت پذیري نفوذ
 میلی 1 ها سنگدانه قطر اکثرحد و مالت مکعب متر در گرم کیلو400 سیمان عیار
 .باشد 4 به1 باید نسبت این ،حجمی اختالط صورت در بود خواهد متر

 توان یم رنگی سیمان یا کشی بند پودرهاي از استفاده با را کشی بند مالت رنگ
 و بودن قلیا ضد. است سیمان وزن درصد ده کثرحدا رنگی پودر مقدار. کرد ایجاد

 باید رنگی هاي پودر که است هایی ویژگی از مدت دراز در نور برابر در مقاومت
 .باشند داشته

 .است دیوار مالت شدن سخت از قبل کشی بند زمان ترین مناسب
 ورتص به مالت که هنگامی و کشی بند ابزار از استفاده با ها بند به دادن شکل

 .شود می انجام است خمیري
 ،نرم رسب با کشی بند مالت شدن سفت از قبل ،نما شدن کثیف از جلوگیري براي
 .شود می پاك اضافی هاي مالت ،مخصوص هاي قاشقک و خیس ۀکهن
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 آجر چسبی صالات روش در اجرایی نکات
 توانایی دیوار سطح که صورتی در چسب از استفاده با آجر اجراي روش در

 ردیوا چسبندگی به کمک براي رابیتس هاي توري از نداشت را الزم چسبندگی
 .کرد استفاده توان می

 هترب. شوند می تقسیم سیمانی پایه و پلیمر پایه نوع دو به کاري آجر هاي چسب
 ايهچسب از دارد آفتاب با مستقیم ارتباط که فضاهایی و بیرونی نماهاي در است
 هايچسب و روشن رنگی داراي پلیمر پایه هايچسب. شود استفاده سیمان پایه
 .دارند پرتلند سیمان شبیه رنگی سیمان پایه
 : شود می انجام کلی روش سه به نماهاي داخلی آجري کشی بند

 یکش بند ۀکف برروي کم رطوبت با کشی بند مالت روش این در: اي کفه روش-
 التم کشی بند قلم از استفاده با و گرفته قرار بندها داخل در هفک و شده ریخته
 .کنند می صاف و محکم را ها بند داخل

 با آن دادن ورز از پس و شده تهیه خمیر صورت به کشی بند مالت: گلی روش-
 .شود می کشیده بندها در سپس و گرفته قرار کشی بند قلم روي ،دست

 دستگاه در رقیق صورت به کشی بند دامو: کشی بند دستگاه از استفاده-
 قلم وسیله به کار پایان از پس و گیرد می قرار بندها داخل در و شده ریخته

 .شود می تسطیح بندکشی
 نام به پالستیکی قطعات از داخلی هاي فضا در پالك آجرهاي اجراي موقع در

 قطعات بر عالوه. باشد ثابت یکدیگر از آجرها فاصلۀ تا کنیم می استفاده اسپیسر
 در. کرد استفاده نگهدار فاصله عنوان به رس گل کوچک قطعات از توان می آماده

 ضخامت تغییر با را آجرها هاي هلب و ابعاد در کوچک خطاهاي توان می صورت این
 .کرد طرف بر بندکشی

 : از اند عبارت ایران معماري در متداول هاي آجر انواع
 و شکل مستطیل ،دار ریشه ،نظامی ،تابه ،ختایی ،سالداتی آجر ،قزاقی(نیمه) آجر
 .ضلعی شش آجر
 باشند شده خراب یا شکسته دیوار از اي نقطه در آجر چند یا یک که صورتی در
 جرهاآ اطراف چکش و قلم با ابتدا باشند تعویض نیازمند زدن آلوئک دلیل به یا و
 یا حفره داخل مالت و برداشته خود جاي از را نظر مورد آجر سپس و خالی را

 .کنیم می تمیز کامالً را آن پشت
 مالت ضخامت اندازة به را مالت ابتدا ،مالت از استفاده با نو آجر دادن قرار براي
 می قرار خود جاي در را آجر سپس و داده قرار شده کنده محل کف در اولیه
 .دهیم

 چسب به را آجر پشت باشد شده اجرا چسب از استفاده با آجر که صورتی در
 استفاده با روش هر در. کنیم می محکم خود جاي در کمی فشار با و کرده آغشته

 .کنیم می هماهنگ و منطبق کار نماي با را جدید آجرهاي موقعیت شمشه از
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 قالب از که خشتی ،نما در صاف آجرهاي کردن تهیه براي: آبمال و کوب وا آجر

 .کردند می صاف را آن رویه صاف چوب یا و آب به آغشته دست با آید می بیرون
 .شود می داده شکل دلخواه صورت به پخت از قبل که آجري: بر پیش آجر
 نآ روي و برند می نپخته گل از بر پیش صورت به که آجري قطعات: مهري آجر
 .هست نیز دار لعاب گاهی که پزند می را آن سپس و زده مهر

 .باشد شده ساییده آب در دیگر آجر با که اي شده داده تراش آجر: آبساب آجر
 با و کنند می تهیه ساده یا دار نقش صورت به را آجرها این: قالبی تزیینی آجر

 هاي زائده سپس و ساختند می مختلف هاي شکل با را آن قالب در کردن واکوب
 .کنند می حذف داري تیشه با را آن

 
 گوناگون مصارف براي مناسب آجر

 
 ردیف مصرف محل مناسب آجر

 رسی آجر ،ممتاز آهکی ماسه آجر
  پرمقاومت ماشینی

 رسی آجر ،پرمقاومت آهکی ماسه آجر
 پرمقاومت ماشینی

 مجاور هاي مکان یا دیوار بندي نم الیۀ زیر
  آب با

 زدگی یخ امکان با پرآب الف)محل
 آب کم ب)محل

1 

 بر مشروط رسی و آهکی ماسه آجر انواع
 اتصمشخ با انطباق و شرایط سایر رعایت
 پروژه

 عمومی هايکار ،دیوار بندي نم الیۀ باالي
 سازي تیغه و زنی تاق

2 

 رسی آجر ،ممتاز آهکی ماسه آجر
 پرمقاومت ماشینی

 واقع نقاط ،کف فرش ،ها پله ،اندازها دست
 و ها چاه طوقۀ ،آبروها ،باز فضاي در

 ها دودکش
3 

 ماسه آجر ،قزاقی و ماشینی رسی آجر
 رسی و آهکی ماسه نازك قطعات ،آهکی

 4 ها ساختمان نماي

 آجر ،ممتاز و پرمقاومت آهکی ماسه آجر
 انطباق بر مشروط دستی و ماشینی رسی

 پروژه صاتخمش با
 5 ها ساختمان داخلی هاي پله و کف فرش
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  (پارتیشن)سنگی کننده جدا اجراي: 8یادگیري واحد

 
 

 مقدمه
 می اجرا مختلف هاي تکنیک و مصالح با که معماري فضاهاي در عناصر از یکی
 .هستند ها پارتیشن یا هاکننده جدا ،شود
 نور هاي سیستم با توانند می ،فضا کنندگی جدا نقش بر عالوه ها کننده جدا

 پیدا مختلفی عملکردهاي و شده ترکیب سکوها و ها کمد و ها قفسه ،پردازي
 نآ اجراي براي مختلفی مصالح از نظر مورد کیفیت و عملکرد بهتوجه  با. کنند

 گروهی و داشته جابجایی امکان کامالً ها پارتیشن از اي دسته. شود می استفاده
 .شوند می ساخته ایینب مصالح با و بوده ثابت خود جاي در دیگر

 عملکرد استاندارد
 ها شهنق از استفاده با بتواند فراگیر رود می انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس

 رو ،متر سانتی20دیوار ( مترسانتی30 ضخامت به سنگی جداکنندة یک ،مصالح و
 .کند اجرا سانتیمتر150 ارتفاع به ) طرف هر از متري سانتی5 سازي

 استانداردها
 .ساختمان یمل راتپنجم و هشتم و دوازدهم مقر مبحث
 .کشور ریزيهبرنام و مدیریت سازمان 92 و 55 نشریۀ

  کاربردن به و (تهیه 20-1 ،ایی)نب هاي(مالت 706 ،7شمارة هاياستاندارد
 ماسۀ (انواع 301، سیمانی) مالت براي ماسه بندي (دانه299 ،ایی)نب هايمالت

 .ایرانسازمان ملی استاندارد  آنها) بندي دانه و دانه ریز
 تدریس ضروري هايتوصیه

 هاجداکننده از نمونه چند ابتدا در ،مختلف مصالح با هاجداکننده ساخت بهتوجه  با
  خصوص در بحث با و داده نمایش کالس در عکس یا فیلم از استفاده با را

 هايفعالیت انجام براي را زمینه ،نظري محتواي تدریس بر عالوه آنها هايویژگی
 .کنید آماده هنرجویان توسط متن داخل
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. ودش ساخته آن سازي زیر بخش باید ،جداکننده نماي اجراي از قبل که آنجایی از
 رتصوی ،ترسیم از مطالب بهتر فهم براي و داده شرح را آجر با دیوار چیدن اصول

 .نمایید استفاده فیلم یا و
 ودر کرده آوري جمع کتاب متن تحقیق انجام براي را الزم اطالعات هنرجویان

 همکالسی توسط آنها کار لیاحتما نواقص که صورتی در. نمایند ارائۀ کالس
 ،ودش اضافه آنها تحقیق و ها دانسته به تکمیلی نکات یا شود طرف بر هایشان
 .داشت خواهد بیشتري اثر یادگیریشان بر آنها هاي پژوهش

. دهند انجام جداکننده براي را الزم سازي زیر اجراي نفره 4و3 هاي گروه قالب در
 کخش صورت به را چینی دیوار توان می ،است آموزشی کار این اینکه بهتوجه  با

 دبای آن روي سنگی پوشش اجراي براي البته. کرد اجرا مالت) از استفاده (بدون
 .شود اجرا مالت از استفاده بادر کارگاه  نمونه یک

 
 تجهیزات و ابزار

مشه، ش، ریسمان ،شاقول ،تراز ،ایینب تیشۀ ،مالهکمچه،  ،بیل ،استانبولی ،فرغون
 .فرز، متر، گونیاي بنایی

 مصالح و مواد
 .، میخ بلندپالك سنگ و آب ،سیمان ،ماسه ،آجر

 فعالیت
در صورتی که طول دیوار بیشتر از طول مشخص شده در استاندارد باشد باید از 

نیز از حد تعیین شده فراتر باشد کالف هاي عمودي و در شرایطی که ارتفاع دیوار 
 .از کالف افقی استفاده می شود

 
 افزایی دانش

. است رآج جداکننده هاي تیغه و باربر دیوار ساخت برايبنایی رایج  مصالح از یکی
 .البته دسته اي از پارتیشن ها با زیرسازي فلزي یا چوبی نیز ساخته می شوند

 
 متدادا ،بوده شاقولی و قائم کامالً بایدبا آجر  چینی دیوار داشته باشید که هتوج
 قرار هم مقابل در دقیقاً میان در رج یک قائم بندهاي و باشد افقی کامالً ها رج

 از بیشتر و متر میلی10 از کمتر نباید بندها این ضخامت. باشند شاقولی و گرفته
 .باشد مترمیلی 12

 : اي تیغه داخلی هاي دیوار اجراي در مهم نکات
 : کرد عمل زیر شرح به باید کار شرایط و تیغه ضخامت بهتوجه  با
 .خاك و گچ مالت با مجوف سفالی یا معمولی آجر با متري سانتی 6 تیغۀ-

 88 



 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 یا خاك و گچ مالت یا مجوف سفالی یا معمولی آجر با متريسانتی 10 تیغۀ-
  1: 6 سیمان ماسه مالت یا 1: 2: 8 باتارد

 ،1: 3 آهک ماسه مالت یا مجوف سفالی یا معمولی آجر با متريسانتی 20 تیغۀ -
 در مالت نوع انتخاب باشید داشتهتوجه . 1: 6 سیمان ماسه یا 1: 2: 8 باتارد

 زیاد عیار با مالت بردن کار به. داشت خواهد مهمی بسیار نقش آجرکاري مقاومت
 مالت جاي به چنانچه مثالً ،ندارد کاري آجر مقاومت افزایش در کلیدي نقش لزوماً
 مقاومت گرچه ،شود استفاده )1: 1: 6( باتارد مالت از )1: 3( سیمان ماسه
. یافت خواهد کاهش %4حدود تنها آجرکاري مقاومت ولی یابدمی کاهش%40مالت
 آجر مقاومت بهترین ،خود مخصوص مالت با مصرفی آجر هر از استفاده این بنابر

 .آید می دست به کاري
. روندمی کار به ساختمان فضاهاي سازي جدا منظور به منحصراً جداگر هاي دیوار
 ايهدیوار توسط ها کف واسطۀ با یا شالوده وسیلۀ به مستقیماً یا هادیوار این وزن
 .شود می لتحم باربر
 و گچی ساختۀ پیش قطعات یا سفالی بلوك ،آجر از توانند می جداگر هايدیوار
 .شوند ساخته آن نظایر

 و سفالی بلوك براي و متر سانتی 11 آجر براي جداگر دیوارهاي ضخامت حداقل
 .باشد می متر سانتی 8 گچی ساختۀ پیش قطعات

 ضخامت برابر 40 از است عبارت بند پشت دو بین دیوارجداگر آزاد اکثرطولحد
 معادل حداقل ضخامت به باید بند پشت. باشد کمتر کدام هر ،متر 5 یا دیوار

. اشدب بند پشت طرفین دهانۀ بزرگترین ششم یک حداقل طول به و دیوار ضخامت
 واردی داخل در چوبی یا مسلح بتن ،فوالدي قائم اجزاي توان می بند پشت جاي به

 .نمود مهار طبقه سقف و کف در مناسبی گونۀ به را اجزا این سر دو و داد قرار
 تجاوز صورت ودر متر 5/3 مجاور کف تراز از جداگر هايدیوار مجاز ارتفاع حداکثر

 داگرج دیوار تقویت به مناسب ايگونه به افقی هاي کالف تعبیۀ با باید حد این از
 .گردد مبادرت

 سقف پوشش زیر به کامالً باید دارند ادامه طبقه ارتفاع تمام در که جداگرهایی
 ،دیگر مناسب هايروش یا کافی مالت و فشار با دیوار آخر رج یعنی ،شوند مهار

 .شود داده جاي سقف زیر در
 بمناس کالف با باید ندارند ادامه طبقه ارتفاع تمام در که جداگرهایی فوقانی ۀلب
 .شود متصل جداگر کنندة احاطه هاي کالف یا دیوار به
 یا نآ بر عمود جداگر یا دیوار به باید جداگر هلب. باشد آزاد نباید جداگرها قائم ۀلب

 یا لحمس بتن ،فوالد از تواند می ستونک. گردد متصل مناسب نحو به ،ستونک یک
 فوالدي پروفیل یا 6نمره ناودانی یک از میتوان ستونک براي. شود ساخته چوب

 بند پشت جداگر دیوار طول چنانچه. کرد استفاده چوب یا مسلح بتن ،آن معادل
 .باشد آزاد تواند می آن ۀلب باشد متر 5/1 از کمتر
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 پلیمري پوش کف اجراي: 9واحد یادگیري 

 
 : مقدمه

 ربنیک سادة ترکیبات هاي مولکول اتصال با درشت بسیار هاي مولکول ایجاد به
. آیندمی ستد به کربن ترکیبات کردن پلیمر از هاپالستیک. گویندمی کردن پلیمر

 نبود رطوبت ضد چون آنها هاي ویژگی هستند متنوعی انواع داراي ها پالستیک
 جایی تا است شده سازي ساختمان در آنها از روزافزون استفادة سبب پردوامی و

 ادهاستف اي سازه عنصر یک نقش در و فوالد جاي به مسلح هاي پالستیک از که
 هایین پوشش صورت به و تزیینی عناصر عنوان به ها پالستیک از گروهی. شود می

 .روند می کار به معماري در پوش کف جمله از
 عملکرد استاندارد

 رحط از استفاده با بتواند فراگیر رود می انتظار یادگیري واحد این اتمام از پس
 مساحت به داخلی فضاي در راسی . وي. پی پوش کف اجراي ،مصالح و پوش کف

 .نماید اجرا مربع متر 4-5 حدودي
 استانداردها

 ساختمان ملی مقررات پنجم و دوازدهم مبحث -
 کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 شماره نشریه -

 تدریس ضروري هاي توصیه
 هاي کارگاه در آن کارگاهی بخش دیگر واحدهاي همانند یادگیري واحد این در

 وانت می که است اي گونه به نظري مطالب حجم. گیرد می انجام رشته تخصصی
 تدریس پلیمري هاي پوش کف واقعی هاي نمونه ارائۀ با کارگاه در همزمان را آن

 نیتلمی و پارکت پوش کف به پوش کف نوع این ظاهري مشابهت به توجه با. کرد
 وشپ کف از هایینمونه نمایش. شود بیان آنها هاي تفاوت ابتدا در شود می توصیه

 در هنرجویان انگیزة ایجاد سبب متنوع هاي رنگ و اه طرح در شده اجرا پلیمري
 هب واريال هايپوش کف اجزاي اینکه به توجه با. شد خواهد کارگاهی هايفعالیت

 شزدگو هنرجویان به را ایمنی نکات ابتدا در دارند برش به نیاز مستطیل شکل
 .شود داده آموزش محترم هنرآموز توسط قطعات صحیح برش نحوة و کرده
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 از کار پایان در. گیرد انجام نفره 2-3 هاي گروه قالب در پوش کف اجراي کار
 کارهاي ضعف و قوت نقاط دیگر هايگروه کار بررسی با بخواهید هنرجویان

 .کنند گفتگو یکدیگر با آنها رفع خصوص در و کرده بیان را یکدیگر
 ابزار و تجهیزات

 تراز بنایی، چکش الستیکی، کاتر براي برش پلیمرمتر، شاقول، 
 مصالح

در (واکس پرداخت پلیمر  ،ماسه، سیمان، رول یا قطعه پلیمري، چسب نصب پلیمر
 ).صورت نیاز

 ها فعالیت
 ونهچگ و دارند هایی ویژگی چه شده برده نام پالستیکی محصوالت کنید تحقیق

 یاطالعات با و کرده تهیه پایین جدول مشابه جدولی منظور بدین شوند؟ می تهیه
 .نمایید تکمیل را آن کنید می آوريجمع که

 
 ردیف محصول نام کاربرد محل ها ویژگی اولیه مواد محصول شکل

 رولی صورت به

 فایبر جنس از پارچه
  السگ

  اسفنجی آستر
 وینیلی پالستیک الیۀ

 شوند می نصب چسب با
 دارند کمی ضخامت

 اب نباید و بوده حساس بسیا
 . شوند پاك قوي حالل

 پوش کف
 هايمکان

 خشک

 وینیلی کاشی
 دار فوم

1 

 
 چه داراي شوند می محسوب پالستیکی هاي فرآورده جزء که هایی پوش کف
 .دکنی تکمیل را آن و کرده زیرتهیه جدول مشابه جدولی هستند؟ معایبی و مزایا

 
 در عملکرد

 آتش برابر
 مقابل در عملکرد
 صوت و رطوبت

 محل
 کاربرد

 و نرمی میزان
 ضخامت و ابعاد  رنگ  سختی

 کف نوع
  پوش

 آن متداول نوع
 منر آتش برابر در
 . شود می ذوب و

 با نصب صورت در
 مخصوص چسب
 مقابل در ضدآب
 است مقاوم رطوبت

 پوش کف
 فضاهاي
  داخلی

  سخت نسبتاً
 آن رولی نوع
 است نرم

 متنوع

 میلیمتر250×150
 میلیمتر900×250
 عرض به هایی توپ
 میلیمتر 1500 تا 500

 میلیمتر 3 تا 2 ضخامت

 کاشی
 وینیلی

 افزایی دانش
: این کفپوش مانند موزائیک است ، فقط به جاي خمیر موزائیک پالستیکی

سیمان از خمیر رزین اپوکسی براي چسباندن خرده سنگ هاي آن استفاده شده 
هاي بی اثر کنندهاست. خیمر رزین، مخلوطی از رزین اپوکسی مایع با پر 

 بندي کف را(شیمیایی) و مواد رنگی است. براي اجرا ابتدا نوارهاي فلزي تقسیم
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روي آستر کف سازي به کمک چسب اپوکسی نصب کرده و سپس مخلوط خمیر 
کنند. پس از یک متر روي کف پهن میمیلی 6و خرده مرمر را به ضخامت حدود 

آن را سایید . این مخلوط را باید  توان، مخلوط سفت و سخت شده و می تا دو روز
دهی ساعت، زمان شکل 5/1تا  1درجه پس از  24کم کم ساخت، زیرا در دماي 

 به آن تمام می شود.
: رزین مایع  به همراه رنگینه و ماده سخت کننده مخلوط شده روکش پالستیکی

...) میلی متر روي سطح صاف (بتنی چوبی، موزائیکی، و  12تا  6و به ضخامت 
پخش می شود این مواد پس از ماله کشی صاف یا چین دار رها می شود تا به 

 مقاومت نهایی خود برسند .
 کاشی وینیلی یا وینیل تایل:

این کاشی ها به شکل مربع یا مستطیل یا به صورت نوار یا رول از یک الیه وینیل 
 یه می شود.ها و طراح هاي متنوع تهکه به آستري خم شو چسبیده است در رنگ

ها و بسیاري از اسیدها و قلیاها و مشتقات ها و روغنکاشی وینیل در برابر چربی
نفتی به خوبی پایداري می کند. وینیل تایل را به کمک چسب هاي مخصوص ضد 

 آب برروي کف نصب می کنند.
250×راهنماي معلم: ابعاد کاشی وینیلی : (مستطیل هایی به ابعاد  م م یا  150

900×نوارهایی به ابعاد  میلی متر  1500تا  500هایی به عرض م م یا توپ 250
 میلی متر) 3تا  2و به ضخامت 

: شکل تولیدات این نوع کاشی همانند وینیلی است در کاشی وینیلی آزبستی
ی از رزین زبستساخت آن از مواد پرکننده آزبستی استفاده می کنند . وینیل تایل آ

مواد  همواره رنگینه و وینیلی ترمو پالستیک ، مواد روان کننده  و پایدار کننده به
آزبستی ساخته می شود. این مواد به حالت گرم مخلوط شده و به صورت پر کننده 

 م م زیر فشار پرس شکل داده می شوند. 3تا  5/1ورقه هایی به ضخامت 
و به  450، نوارهاي به طول میلی متر  250تا  200تایل هاي مربع به ابعاد از 

 م م از ورقه هاي مزبور بریده می شوند. 50تا  25عرض 
ارچه پیک الیه آستر اسفنجی وینیلی به همراه الیه از  کفپوش وینیلی فوم دار:

الستیک پاز جنس فایبر گالس ریز بافت تشکیل شده است . روي آن نیز یک الیه 
ح رویی آن الیه اي از وینیل سفاف به کار رفته است. وینیلی نقش دار و در سط
میلی متر است. این کفپوش نرم از توپهایی به عرض  4ضخامت کل این الیه ها 

 میلی متر تولید می شود. 1800تا  1300
مخصوص روي کف چسبانده می شوند و درزهاي  سباین کفپوش ها به کمک چ

وي قها را نباید با حالل هاي پوش. این کف نیز با سیمان مخصوص پر می شود آن
 تمیز کرد و از زدواکس، شالك و الك روي آنها باید خودداري کرد.

 مورد استفاده در کف فضاهاي داخلی مناسب هاي پالستیک
 ها پله و ها پوش کف سی). وي. پی (شامل ها وینیل ،اپوکسی هاي رزین

  

 92 



 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 پلیمري پوش دیوار اجراي شایستگی: 10 یادگیري واحد

 
 : مقدمه

 انعنو به شدهبافته هايجنس از هاییدیوارپوش از استفاده معماري معتبر منابع در
 دیوارپوش ترینرایج. است شده اشاره در گذشته معماري فضاهاي نهایی پوشش

 انجام نهایی آمیزيرنگ آن روي که است گچیپوشش ما کشور داخلی فضاهاي در
 نیز دیوار پوشش عنوان به پوش کف بر عالوه پلیمري هايفرآورده امروزه. شودمی

 یدتول مختلف ابعاد در کاشی یا تایل صورت به معموالً هاپوش دیوار. دارند کاربرد
 .شوندمی

 عملکرد استاندارد
 و رحط از استفاده با بتواند رودمی انتظار فراگیر از یادگیري واحد این اتمام از پس

 4-5 تقریبی مساحت به دیوار یک پلیمري دیوارپوش اجراي نیاز مورد مصالح
 .دهد انجام راسی . وي. را با استفاده از تایل هاي پی مترمربع

 استانداردها
 ساختمان ملی مقررات پنجم و دوازدهم مبحث-
 کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 92 و 55 نشریه-

 تدریس ضروري هاي توصیه
 تاس ممکن و نیست متداول مسکونی منازل در پلیمري هايدیوارپوش از استفاده

 به توجه با اما. باشند ندیده نزدیک از را آن خود هنرجویان زندگی محیط در
 تأثیرگذار آنها ايحرفه آینده در آن اجراي آموزش ،دیگر فضاهاي در آن گسترش

. دي. ام هايدیوارپوش با دیوار نوع این ظاهري هايمشابهت به توجه با .بود خواهد
 هايدیوارپوش از تصاویري نمایش ضمن آموزش آغاز از پیش شود می توصیه اف
 .شود بیان آنها هاي تفاوت ،اف. دي. ام

 عالف تدریس روش با نیز یادگیري واحد این نظري مباحث تدریس شودمی توصیه
 .بگیرد صورت است گروهی بحث و پاسخ و پرسش با همراه که

 رعایت از اجرا حین در و بوده نفره 4 و 3 هاي گروه قالب در هنرجویان بندي گروه
 از توانمیبهتر  یادگیري براي. کنید حاصل اطمینان هنرجویان توسط ایمنی
 .کرد استفاده پلیمري دیوارپوش اجراي از تصویر یا آموزشی هايفیلم
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 تجهیزات و ابزار
ه و شاقول، تختاره برش پلیمر، چکش الستیکی، شمشه، تراز، متر، ریسمان کار، 

 سطح برش پلیمر، دستگاه میخ بادي
 مصالح و مواد

سی، چوب هاي چهار تراش یا پروفیل هاي فلزي به همراه . وي. تایل هاي پی
 متعلقات اتصال آنها

 ها فعالیت
 ،نهاآ مشخصات تعیین ضمن و کرده تهیه پالستیکی هاي دیوارپوش از لیستی
 .بنویسید زیر جدول مشابه جدولی در را هایشانویژگی

 
 برابر در عملکرد

 حرارت و آتش
 برابر در عملکرد
 صوت و رطوبت

 محل
 کاربرد

 و نرمی
 ضخامت و ابعاد  رنگ  سختی

 کف نوع
  پوش

 اما است حرارت عایق
 . نیست حریق ضد

، در برابر آب ضد
صوت عملکرد 
 متوسطی دارد

 منازل
 اداري مراکز

 ها فروشگاه

 در مقاوم
 ضربه برابر

 پذیر رنگ
50×50 
30×30 

 مترسانتی 4 تا 1 ضخامت با

 سه دیوارپوش
 بعدي
 پلیمري) (نوع

 افزایی دانش
 پالستیکی هاي پوش دیوار

 یواريد هاي کاشی. شوند می ساخته پالستیکی گوناگون مواد از ها دیوارپوش این
 موفر و استایرین پلی هاي رزین از میلیمتر 250 تا 100 از ابعاد به شکل مربع

 با پالستیکی 1دیواري هايپنل. شوند می تولید متنوع هاي رنگ در اوره آلدئید
 هاتهباف. شوندمی ساخته گوناگون هايرنگ و ها طرح در نیز مربوطه اتصال قطعات

 بنص دیوارها روي بر و تولید دیواري کاغذ همانند نیز وینیلی 2نازك هاي ورقه و
 دریز ن پالستیکی مواد از شده ساخته آکوستیکی هاي تایل و ها پنل. شوند می

 یشهش تار با پالستیکی هاي تایل و ها پنل از برخی .روند می کار به کاذب سقف
 داخل در مصرف براي آجر و سنگ و چوب طرح با هایی پنل. شوند می تقویت

 .هستند مناسب خارجی نماي یا ساختمان
 هک است ها دیوارپوش از دسته یک )دي پانل. تدي( یا بعدي سه هاي پوش دیوار

 اه دیوارپوش این. است کرده پیدا زیادي مقبولیت داخلی طراحان میان در امروزه
 .ستنده پذیر رنگ قطعات این. هستند طرحشان با متناسب برجسته سطحی داراي

 حصالم جزء دیگر ايدسته و شوندمی ساخته پلیمر از هادیوارپوش این از گروهی
 .شوند می تهیه نیشکر ساقۀ از و شده محسوب ارگانیک

1 Wall Panels 
2 Film 

                                                           



 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 رطوبت مقابل در آن پلیمري نوع. شوند می تولید...  و 50×50 و 30×30 ابعاد در
 از ادهاستف. دارد شده آبگیري هاي اسفنج با شستشو و نظافت قابلیت. است مقاوم

 را بنص قابلیت قطعات نوع این. افزاید می ها دیوارپوش این زیبایی بر نورپردازي
 به دیوارپوش نوع این اجراي مراحل. دارد را سقف حتی و دیوار صاف سطوح روي
 : است زیر شرح

 گونه هر از نظر مورد دیوار سطح باید. شود کنترل دیوار سطح نصب از قبل -
 کاشی، ،چوبی سطوح ،شده کاري گچ صاف سطوح. باشد عاري چربی و آلودگی

 .هستند مناسب دیوارپوش این قطعات نصب براي سنگ و سرامیک
 دمور طرح و اندازه با متناسب که ،شده گیري اندازه دیوار سطح باید اجرا از قبل -

 ودش تعیین افقی تراز خط باید ،رج اولین اجراي براي .شوند انتخاب قطعات نظر
 .کرد رج اولین نصب به اقدام سپس و
در بازار به آن ( صنعتی مقاوم چسب نوعی از ،دیوار روي بر قطعات نصب براي -

 ،زنی چسب عملیات اجراي از پس. شود می استفاده ). گفته می شود آهن چسب
 .شوند می چسبانده دیوار روي گوشه اولین از قطعات

 .ودشمی انجام صورتهمان به نیز قطعات سایر نصب کار ،قطعه اولین نصب از پس-
 شرکت دستور مطابق قطعات کل روي ،دیوارپوش قطعات تمام نصب از پس -

 .شود می زده کردن اسپري طریق به آستري یک کننده تولید
 شده پوشیده مخصوصمادة با قطعات میان درزهاي باید آمیزيرنگ انجام از قبل -
  توصیه قطعات این کنندهتولید هايشرکت. شود انجام آمیزيرنگ سپس و

در محل  آنها تأیید مورد مواد از درزها خوردنترك از گیريپیش براي کنندمی
 .شود استفاده درزها

 باال کیفیت با سطحی ایجاد براي. گیرد می انجام بار 3 تا 2 معموالً آمیزي رنگ -
 .گیرد انجام پاششی صورت به آمیزي رنگ شود می توصیه
 محصوالت تمام باید کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان 55 نشریه مطابق

 ايهاستاندارد با انطباق بر عالوه رسندمی مصرف به ختمانسا در که پالستیکی
 که باشد موادي از عاري و سالم ،ظاهري شکل نظر از ایران سازمان ملی استاندارد

 .زنند می لطمه آنها استحکام به و شوندمی خراب هوازدگی و جوي عوامل اثر در
 یاییشیم و مکانیکی و فیزیکی هايویژگی سایر و شیمخ و کششی ،فشاري تاب
جدول مشخصات آمده مغایرت داشته  و هانقشه در آنچه با نباید پالستیکی مواد
 .باشد

 و اتصال نصب مصالح
 کدیگری به فلزي هاي بست و بند و اتصاالت ،مهره و پیچ با توان می را ها پالستیک

 زنن زنگ نوع از باید فلزي مصالح صورت این در. نمود متصل دیگر مصالح به یا
 همان از چسب معموالً صورت این در. است چسب ،نصب مصالح از دیگر یکی. باشد
 نوع از است ممکن چسب ،شده ساخته مناسب حاللی در شده حل پالستیک نوع
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 خرابی ثباع و بوده سازگار پالستیک با باید صورت این در که شود انتخاب دیگري
 .نگردد پالستیکی قطعات تجزیه و

و  شدهن بینیپیش فلزي هاي مهره و پیچ کمک به است ممکن هاپالستیک اتصال
 سریع نام هب اتصاالتی کم قطر با هاي لوله براي. گیرد صورت پالستیکی قطعات با

 بچس و تفلون نوار ،کنف مانند اضافی مواد به نیازي که اندشده طراحی 1االتصال
 آن سپس و دهندمی جا اتصال درون فشار با را آن لوله کردن آماده از پس. ندارند

 رخیب است ممکن. شودمی استفاده قابل و بنديآب سادگی به اتصال. کشندمی را
 .نمود متصل یکدیگر به جوشکاري و کردن گرم طریق از را هاپالستیک از

  نگهداري و نقل و حمل
 ختلفم انواع. گیرد انجام دقت با باید پالستیکی مواد باراندازي و حمل ،بارگیري

 در ایدب پالستیکی مواد. شوند انبار و بندي دسته جداگانه باید پالستیکی مواد
 بآ ،مضر مواد ،خاك با آنها آلودگی از و شده نگهداري سرپوشیده و تمیز انبارهاي

 .شود جلوگیري برف و یخ و
 آنها در اشتعال قابل گازهاي تجمع از و شده تهویه همواره باید بسته انبارهاي

 بوده اشتعال قابل مواد و آتش از دور باید پالستیکی مواد انبارهاي. شود جلوگیري
 حرارت درجه. گردد اتخاذ الزم تدابیر آنها در احتمالی حریق اطفاي و اعالم براي و

 سازنده انهکارخ دستورالعمل مطابق و شده انبار پالستیکی ماده با مناسب باید انبار
 چراغ از یدنبا ،پالستیکی مواد انبار بازرسی و کنترل براي. باشد پالستیکی مواد

 وردم دارد امکان که پالستیکی مواد برخی انبار. نمود استفاده مشعل و اي شعله
 مواد با یکبار وقتچند  هر باید نیاز صورت در. گیرد قرار زنده موجودات هجوم

 به باید اه لوله ویژه به پالستیکی مصالح انواع. شود پاشی سم کننده ضدعفوفی
 ايهویژگی و نگرفته قرار مجاز حد از بیش هاي تنش تحت که شوند انبار نحوي

 در اب و مطلوب نحو به مصرف از قبل دیده آسیب قطعات. نکند تغییر آن مطلوب
 ایدب صورت این غیر در و گردند مرمت و اصالح نظارت دستگاه تأیید گرفتن نظر

 مشخصاتدر هر صورت نباید قطعات با . گردد خارج کارگاه از معیوب قطعات
 .باشد داشته مغایرت شده تعیین

 پوش سقف و دیوارپوش براي مناسب هاي پالستیک
 

 مصرف محل متداول و مناسب پالستیکی مواد نوع

  ها پوش سقف و ها دیوارپوش سی). وي. پی (شامل ها وینیل ،اکریلیک ،استایرن

 لکانپ انداز دست ،قرنیز ،پله لب نبشی اي) پی پا اتیلن (پلی پلیتن ،سی. وي. پی
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 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 پلیمري سرستون و ستون اجراي: 11 یادگیري واحد
 

 
 : مقدمه

 گیرندنمی قرار ي ضخیم)هادیوار( جرزها در که هایی ستون سر ستون معماري در
 طرحم فضا کیفیت بر گذار اثر اصلی عنصر یک عنوان به اي سازه نقش بر عالوه

 یناتتزی ،جمشید تخت مانند ماندگار هاي معماري از تعدادي در بسا چه. هستند
 مجموعه هاي ویژگی از بخشی معرف آن هاي سرستون و ها ستون بر شده انجام

 ساخته آجر و سنگ چون مصالحی از ها ستون گذشته در. آید می حساب به
 به معماري عنصر این ساخت اصلی ماده دو بتن و فوالد معاصر دوره در. شدندمی

 هاي فرآورده از یکی عنوان به پلیمري سرستون و ستون ساخت. آمدند می حساب
 .شود می محسوب ما کشور معماري در متأخر تحوالت از پالستیکی
 عملکرد استاندارد

 و مصالح از استفاده با رود می انتظار فراگیر از یادگیري واحد این اتمام از پس
 و سرستون همراه به ستون یک اجراي نظر مورد ابزار و سرستون ،ستون طرح

 .دهد انجام متر 3-4 حدودي طول به را فضا یک سقف بزارجراي اا
 استانداردها

 ساختمان ملی مقررات پنجم و دوازدهم بحثم
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان 55 نشریه

 ایران سازمان ملی استاندارد استانداردهاي
 تدریس ضروري هاي توصیه

در حال حاضر  پلیمري ستون اجراي و پلیمري یناتتزی از استفاده که آنجایی از
 ۀزمین یا تجربه هنرجویان هاشهرستان یا شهرها برخی در است ممکن نیست رایج

 رنظ در با رو این از. باشند نداشته کالس در فعال شیوة اجراي براي را الزم فکري
 را مناسب تدریس شیوة یناتتزی گروه از این با هنرجویان آشنایی میزان گرفتن
 رهايابزا و سرستون ،ستون که فضایی از تصویر چند ارائه با مثالً. کنید انتخاب
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 ار الزم انگیزه خصوص این در پرسش چند طرح و هستند پلیمري آن دکوراتیو
 .نماید ایجاد هنرجویان در یادگیري براي

 انتو می نبود مقدور هنرستان در مصالح این از برخی تهیه امکان که صورتی در
 .داد انجام را کار اجراي روند دیگر پلیمري مصالح با

 تجهیزات و ابزار
، میخ کوب، قلم مو ،خط کش، گونیا، میز، متر، پمپ باد، ابزار عالمت زنی، سنباده

 .، اره، کاتر، دستگاه برش، پلیمرابزار پتینه و رنگ کاري
 مصالح و مواد

 (ستون و سرستون)پیچ، پرچ، چسب، قطعات پلیمري 
 ها فعالیت

 ايه اقلیم از یک کدام در پلیمري سرستون و ستون از استفاده شما نظر به 
  چرا؟ دارد؟ بیشتري کارایی ایران
 برابر در آنها مقاومت پلیمري هاي سرستون و ستون مهم هايویژگی از یکی

 مرطوب و معتدل مناطق در مناسب هاي گزینه از تواند می پس ،است رطوبت
 .باشد
 دارد؟ هایی گی ویژ چه یورتان پلی چسب کنید تحقیق 

 رد. است رطوبت ضد و آب ضد ،دارد را مرطوب بسیار شرایط در استفاده قابلیت
 یخارج فضاهاي در دلیل همین به و دارد باالیی مقاومت خورشید ماوراء اشعه برابر
 .ددار طوالنی عمر شکستگی بدون و بوده پذیر انعطاف. شود می استفاده نیز

 .شود استفاده دستکش و ماسک از حتماً بایداز آن  مصرف موقع
 افزایی دانش
 ایدب ،شوندمی محسوب پالستیکی هاي فرآورده جزء که هایی سرستون و ستون
 مختلف کاربري با داخلی فضاهاي انواع در استفاده براي الزم استانداردهاي داراي
 مقاومت در برابر آتش و حرارت و مواد متصاعد شده از آنها در موقع . باشند
 .سوزي از نکات مهمی است که در انتخاب این عناصر باید به آنها توجه کردآتش

 راهنماي هاي برگه یا و ها دفترچه داراي زمینه این در شده ارائه محصوالت تمامی
 .تاس شده داده آموزش نصب مراحل آن در که هستند نصب

 هاي شرکت از برخی توسط روند می کار به دیوار و سقف براي که ابزارهایی
 توجه با که هستند بر فارسی یا درجه 45 برش داراي دقیق نصب براي کنندهتولید

 .وندش می تعیین شده بر فارسی ابزارهاي تعداد ،ابزار الگوي و طرح و فضا ابعاد به
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 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

 پلیمري (جداکننده) پارتیشن اجراي: 12 یادگیري واحد
 

 
 : مقدمه
 به. شود می انجام آن از نظر مورد هاي ویژگی به توجه با پارتیشن نوع انتخاب
 نیازمند خود کاري هاي فعالیت انجام براي کارکنان که فضاهایی در مثال عنوان
 دارند ادامه سقف تا و بوده جداره دو که هایی جداکننده از هستند آرام فضایی

 کلش و عملکرد نظر از متفاوتی انواع داراي ها پارتیشن رو این از. شود می استفاده
 .هستند

 عملکرد استاندارد
 دتولی دستورالعمل ،طرح مطابق رود می انتظار فراگیر از یادگیري پایان از پس

 ارتفاع و متر 2 حدود طول به را پارتیشن یک اجراي مصالح و پارتیشن کننده
 .دهد انجام متر سانتی 160 تقریبی

 استانداردها
 ساختمان ملی مقرراتپنجم و دوازدهم  مبحث
 کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 شماره نشریه

 در خصوص محصوالت پالستیکی ایرانسازمان ملی استاندارد  استانداردهاي
 

 تدریس ضروري هاي توصیه
 دتوانمی گروهیبحث و پاسخ و پرسش با همراه یادگیري فعال هايروش از استفاده

 زنی نظري مطالب بندي جمع و شده هنرجویان یادگیري انگیزه افزایش به منجر
 .شود می پذیر امکان کالس در

 جداره تک یا جداره دو هاي پارتیشن از توانید می یادگیري واحد این اجراي براي
 .کنید استفاده
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 ،هستند اجزاء و اتصاالت در متفاوتی جزئیات داراي ها پارتیشن که آنجایی از
 از نیدک سعی. شود انجام تولیدکننده شرکت دستورالعمل مطابق باید آنها اجراي
 یادگیري ضمن هنرجویان تا نمایید استفاده آموزشی کار براي ساده هاي نمونه
 ،اردد زیاد مهارت به نیاز که خاص جزئیات درگیر ها پارتیشن نصب اصلی اصول
 .نشوند
 تجهیزات و ابزار

 هاي برش، دستگاه برش، میخکوب، تراز بنایی، شاقول، گونیا، ابزار اره، تیغه
 .زنی، متر، پیچ گوشتی، انبردستعالمت

 مصالح و مواد
 ... ) پیچ و... اي (نبشی، شاسی وپنل هاي پلیمري، ساختار سازه

  فعالیت
 (جداکننده) پارتیشن نمونه یک هاي ویژگی

 
 ساخت مصالح مواد سازي زیر مصالح مواد ها قابلیت ها محدودیت

مقاومت کم در برابر 
 ضربه

 قطعات پالستیکی فلز و اتصاالت فلزي افزایش و کاهش ارتفاع

 
 افزایی دانش

 ینییزت جنبۀ ،فضا جداسازي و بندي تقسیم بر عالوه جداکننده دیوار یا پارتیشن
 هاتونس، هاکجی ،فضا زیبایی افزایش بر عالوه آن از استفاده با توان می و دارد نیز
 کم ای پوشاند نیز رادر فضاهاي معماري  دیگر معایب برخی یا نامناسب موقعیت با

 .کرد
 ،اف. دي. ام ،چوب: از عبارتند ها پارتیشن ساخت در استفاده مورد مصالح از دیگر

 .شیشه و فلز با مواد این از ترکیبی و
 زا دیگر اي دسته ،شوند می نصب کف و دیوار روي که هایی پارتیشن بر عالوه

 .شود می آویزان سقف از آنها
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 واحدهاي یادگیري سیتدر راهنماي

  جداره دو پارتیشن
 هستند جداره دو هاي پارتیشن ترین رایج از اف. دي. ام جداره دو هاي پارتیشن

 اند شده تشکیل جداره دو از آنها همه اما شوند می ارائه متفاوت هاي طرح در که
 .شوند می نصب زیرسازي روي که

 اف. دي. ام از معموالً. شودمی استفاده اداري دفاتر براي پارتیشن نوع این از عموماً
 هاي بخش. شودمی استفاده آن ساخت براي مالمینه روکش با متريمیلی 16

 ساخته شده بالست سند یا ساده متريمیلی 6 و 4 هايشیشه از نیز آن خور شیشه
 .شود می
 ممحک نیز ها دیواره به و شود می نصب پیچ با فضا کف روي هاپارتیشن نوع این
 ارتباط ایجاد براي که است دري ،جداکننده دیوارهاي این از بخش یک. شود می
 ایرس با متناسب آن بندي رنگ و طراحی که است شده گرفته نظر در فضا دو بین

 رهکرک پرده از توانمی فضا دید کنترل براي. گیرد می صورت پارتیشن قطعات
 .کرد استفاده دیوار اي شیشه قسمت براي

 با متناسب نیز آن ارتفاع. است متر سانتی 10 حدود پارتیشن نوع این ضخامت
 .شود می اجرا سقف تا و بلند ،بلند نیمه ،کوتاه صورت به نیاز مورد طراحی

 لندب نیمه یا کوتاه نوع از است بهتر است کم آنها ساخت یا ارتفاع که فضاهایی در
 .شود استفاده

 جداره تک پارتیشن
 اف.دي.ام ترکیب با آن متداول نوع و بوده جداره یا الیه یک داراي پارتیشن نوع این

 نوع این در رفته کار به اف. دي. ام. شود می ساخته شیشه و فلز یا و شیشه و
 .است متريمیلی 16 یا 6 معموالً هاپارتیشن

 .است شده داده نشان ها پارتیشن این از اي نمونه زیر تصویر در
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 رارق فلزي قاب در که گچی صفحات از استفاده با ها پارتیشن از دیگر اي دسته
 .شوند می تهیه گیرندمی
 آن جداره دو نوع در. هستند جداره تک یا جداره دو صورت به نیز ها پارتیشن این
 .شود می تعبیه حرارتی عایقگچی  ۀالیدو  بین فضاي در

 راحانط روي پیش را زیادي انتخابی هاي گزینه بدیع هاي طرح با پارتیشن ساخت
 در توان می نیز گل جعبه یا آکواریوم مانند عناصري از. است داده قرار داخلی
 .کرد استفاده پارتیشن با ترکیب
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  5 فصل

 و ارزشیابی ،یادگیري منابع و مواد ،ها رسانه ،مراکز

 هنرآموز اي حرفه صالحیت
 
 

  

 5فصل 
یادگیري، مراکز، رسانه ها، مواد و منابع 

 ارزشیابی و صالحیت حرفه اي هنرآموز

 103 



 یادگیري منابع و مواد ،ها رسانه ،مراکز
 

 : یادگیري مراکز
 هاي کارگاه ،،ساختمانی هاي کارگاه ،اختصاصی کارگاه فضاي ،درس کالس

 زا علمی بازدید ،مرتبط تخصصی هاي نمایشگاه ،واقعی کار هاي محیط ،آموزشی
 مرتبط معماري آثار

 یادگیري هاي رسانه
 : هنرجو یادگیري هاي رسانه

 هنرجو کار کتاب •
 آموزشی پوسترهاي •
 هنرجو افزار نرم •
 آموزشی تالمج •
  درسی کتاب •
 مورد تأیید هنرآموز معتبر و اجتماعی هاي شبکه •
 معتبر آموزشی سایت •
 آموزشی فیلم •
 مرجع هاي کتاب •

 : هنرآموز گیري یاد -یاددهی هاي رسانه
 معتبر آموزشی سایت •
 مرجع کتاب •
 آموزشی فیلم •
 درسی کتاب •
  هنرآموز راهنماي کتاب •

 : یادگیري منابع
 منبع آموزشی کتاب •
 مرجع کتابهاي •
  ساختمانی هاي نامه آئین ،ها دستورالعمل مجموعۀ •
 ساختمان یلم مقررات مباحث •
  ریزي برنامه و مدیریت سازمان نشریات •
 ایران سازمان ملی استاندارد استانداردهاي •
 حرفه ارزشیابی و تحلیل استانداردهاي •

 یادگیري مواد
 آموزشی وسایل •
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 آموزشی ماکت •
 اي سرمایه نیمه و اي سرمایه تجهیزات و ابزار •
 مصرفی مواد •

 تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
 حرفه عملکرد استاندارد باید گیري اندازه یعنی( روایی حداقل واجد باید ارزشیابی

 استانداردها این بتواند یعنی. ( باشد پایایی و ) کند گیري اندازه را شده انتخاب اي
. )ندک ارزشیابی خاص دستگاه یا و مکان یک به ناوابسته و یکنواخت صورت به را

 محلی استانداردهاي براساس -شود می درست منطقه سطح در ارزشیابی ابزار اگر
 روريض. باشند وسیع اعتبار داراي نیز نتایج و - امتحان سؤاالت بانک یا و ملی یا و

 در کافی هاي آموزش ،منطقه هنرآموزان و سنجش ملی مراکز کارشناسان است
 دارداستان ،ارزشیابی ابزارهاي اگر. باشند دیده را ارزشیابی طراحی و مدیریت ۀزمین
 متخصصان توسط کار این است الزم ،شوند تدوین متمرکز صورت به و شده

 صورت اند کرده تدوین را حرفه استانداردهاي که افرادي کمک با و ارزشیابی
 بسیاري منفی اثرات داراي ،ملی هاي آزمون اعتبار و روایی مقدار در خطا. پذیرد
 .بود خواهد
 : اي حرفه و فنی هاي درآموزش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی اصول

 موقعیت در ها شایستگی از گیري بهره در ها روش و هاابزار تنوع. 1
 و اي حرفه هاي شایستگی و تحصیلی پیشرفت سنجش جهت روش و هاارابز - 

 .بود خواهد متنوع عمومی
 بر مبتنی حرفه ارزشیابی استاندارد ،اي حرفه هاي شایستگی کسب مالك - 

 .است کاري تکلیفک حرفه عملکرد استاندارد
 قضاوت براي عومتن و کافی شواهد. 2
 گذر مالك. بود خواهد عمل بر مبتنی و عملکردي ،مستمر صورت به ارزشیابی - 
 براساس مدرك کسب ،عمومی و ايحرفه شایستگی استاندارد کسب ةدور از

 .بود خواهد صالحیت
 هنرجویان از یک هر یادگیري بهتوجه  با مستمر و عومتن ارزشیابی. 3
 گروه ارزشیابیدر  حرفه ارزشیابی ۀتجرب و کار دنیاي هايواقعیت از استفاده -

 .کاري
  شایستگی باالتر سطوح به دستیابی در ارزیابی خود و آگاهی خود. 4
 توسط ،قضاوت درصد 20 الی 10 اي حرفه و عمومی شایستگی ارزشیابی در -

 ايحرفه هايشایستگی بندي سطح با همراه کاري تکالیف. شود می انجام هنرجو
 .است عمومی و

 آور اضطراب شرایط از استفاده عدم. 5
 .باشد ارزشیابی استاندارد در شده ذکر شرایط بر مبتنی ارزشیابی شرایط - 
 .باشد منصفانه - 
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 ) 1همتا ارزیابی(سنجش در والدین و آموزان دانش سایر مشارکت. 6
 ،طراحی ،ساخت درفرآیندهاي قضاوتی سنجش براي آموزان دانش ازگروه استفاده 

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

 .شود می انجام انهنرآموز از تیمی توسط ،کاري گروه نهایی ارزشیابی
 محوري فرآیند و محور نتیجه. 8
 ريیادگی - یاددهی فرآیند نتیجه عنوان به کاري تکالیف عملکرد استاندارد - 

 .دشون ارزشیابی کارآموزي)( کار دنیاي در باید نتایج از برخی. شود می تلقی
 .ها شایستگی کسب در محور فرآیند ارزشیابی کارگیري به - 

 مسئله لح و گروهی کار. 9
 حل جهت جدید هاي موقعیت و گروهی کار بستر در ارزشیابی فرآیند اجراي 

 .زندگی در مسئله
 يیادگیر - یاددهی فرآیند از ناپذیر جدایی بخش عنوان به ارزشیابی. 10
 اتفاق لکردعم استاندارد بر مبتنی ارزشیابی از قبل تحصیلی پیشرفت ارزشیابی 

 .افتاد خواهد
 سنجش در عملکردي تکالیف. 11
 یارزشیاب استاندارد در موجود شرایط و واقعیات بر مبتنی سنجش و ارزشیابی 

 .بود خواهد حرفه
 صالحیت اخذ جهت ها شایستگی کلیه کسب. 12

 در که گرددمی ايحرفه صالحیت مدرك دریافت ۀشایست هنرجو یک زمانی 
 مانیز ،پودمان در هنرجو. باشد کرده دریافت شایستگی گواهینامه هاپودمان تمامی

 را ارک انجام شایستگی ،هاارک تمامی در که کندمی دریافت شایستگی ۀگواهینام
 .باشد داشته عملکرد استاندارد بهتوجه  با

 و فنی هاي آموزش در زمان بهتوجه  با ارزشیابی و سنجش هاي روش
 اي حرفه

 .شود می انجام اي حرفه صالحیت تعیین ورودي ارزیابی براي: آغازین سنجش
 .گیرد می صورت یادگیري اصالح براي: تکوینی سنجش
  انجام آموزش محیط در معموالً که آموزش شروع براي: تشخیصی سنجش

 .گیردمی
 ايهحرف صالحیت سطوح و هاپودمان و کاري تکالیف انتهاي در: تراکمی سنجش

 .گیرد می انجام
 .شود می انجام میدانی عملیات و کارورزي و کارآموزي براي: تکمیلی سنجش

. نوع است این از شود می انجام ژوژمان عنوان تحت هنر آموزش حوزة در بیشتر که همتا هاي ارزیابی. 1
 صورت روایی، به حفظ است، براي ارزیابی معیار احساس که هایی ارزیابی از دسته آن در کلی طور به

 . شود می انجام همتا ارزیابی
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 و ايحرفه صالحیت سطح و حرفه نوع بهتوجه  با ايحرفه هايصالحیت نظام در
. شودمی استفاده زمانی مختلف هايروش از )...  و العمر مادام( یادگیري نظام نوع

 و کار هر در تسلط و شایستگی سطح گیري اندازه براي تراکمی سنجش البته
 .گیرد می قرار اي ویژهتوجه  مورد حرفه

 
 شایستگی سنجش هايارابز

 
 ،اي گزینه چند ،کردنی جور ،غلط - صحیح شامل: )کتبی ،شفاهی(آزمون

 با متناسب شناختی حوزه براي ها آزمون این. باشد می پاسخ کوتاه ،تشریحی
 .شوند می انتخاب انتظار مورد شایستگی سطح

 ،دهش سازي شبیه ،شناسایی سنجش ،عملکردي کتبی شامل: عملکردي سنجش
 .باشد می...  و ايدرجه 360 سنجش ،مدت طوالنی هاي پروژه ،کار نمونه

  هايمقیاس ،وارسی فهرست اساس بر سنجش شامل: ايمشاهده سنجش
 .باشد می...  و نگاري واقع ،بنديدرجه

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

 پیرو سنجش ،کار حین در مشاهده ،کارفرما با مصاحبه شامل: تکمیلی سنجش
 محیط در نظر مورد شایستگی از اطمینان براي سنجش نوع این. باشد می ... و

 .)گیرد می قرار استفاده مورد کارورزي و کارآموزي در(. شود می استفاده کار واقعی
 نوع این. ...  و اي درجه 360 ،کارپوشه شامل: )ترکیبی( جانبه همه سنجش
 .شود می استفاده یادگیري هاي حوزه کلی سنجش براي ها سنجش
 شایستگی دهی نمره و بندي مقیاس

 بر مبتنی متوسطه دوم دوره آموزشی جدید نظام در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
 سبک و یادگیري ،شایستگی بر مبتنی ارزشیابی نهایی هدف. است شایستگی

 یادگیري واحد چند یا یک از درس هر. است حرفه و شغل در کار انجام توانایی
 رد بایستی یادگیري فرآیند در هنرجویان که است شده تشکیل )کاري تکالیف(

بوده و نمره  5تا  0نمره مستمر از  .نمایند کسب را الزم شایستگی آنها انجام
می باشد و براي درج نمره نهایی  5است که داراي ضریب  3یا  2یا  1شایستگی 

 شایستگی کسب براي هنرجویان. ،نمره شایستگی با نمره مستمر جمع می شود
 در تا نمایند کسب پایانی ارزشیابی از را 2 ةنمر حداقل بایستی یادگیري واحد در
 جبران امکان بار یک حداقل. نمایند کسب را الزم شایستگی یادگیري واحد آن

 هر ةنمر. دارد وجود هنرجویان براي یادگیري واحدهاي شایستگی کسب براي
 .گردد می تشکیل یادگیري واحدهاي نمرات میانگین از درس

 انجام مراحل ارزشیابی اساس بر توانند می گرامی هنرآموزان ،مستمر ارزشیابی در
را انجام  دهی نمره یادگیري - یاددهی فرآیند بهتوجه  با و درسی کتاب در کار

 .دهند
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 در. ودش می انجام درسی کتاب در شده بیان برگ نمون اساس بر پایانی ارزشیابی
 تتوجها و بهداشت و ایمنی ،فنی غیر ،فنی شایستگی یادگیري واحد سنجش
 .گیرند می قرار سنجش مورد توأمان محیطی زیست

 نیف غیر هاي شایستگی ،کار مراحل نمرات میانگین از نیز یادگیري واحد هر ةنمر
 درصد 10 تا توانند می محترم هنرآموزان. گردد می حاصل بهداشت و ایمنی و

 .دهند اختصاص هنرجویان توسط ارزیابی خود به را مستمر ارزشیابی از نمره
 یادگیري واحدهاي شایستگی ارزشیابی هاي برگ نمون
 واحد 12 شامل داخلی فضاهاي در پلیمري و سرامیکی ،سنگی تزیینات درس

 یک ره شایستگی ارزشیابی هاي برگ نمون بعدي صفحات در که است یادگیري
 .است شده آورده کتاب فصول ترتیب به یادگیري واحدهاي از
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 سنگی کف اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح
 تهیه _ضایعات حداقل با اجرایی هاينقشه و طرح طبق هاسنگ برش _ شده ارائه کدهاي و ها نقشه طبق اجرا بستر سازي آماده
 بندي)(کرم کردن تراز _نقشه کدهاي طبق دلیل اجراي _ ها) آن ترکیب و مواد و مصالح حجمی نسبت و بنديدانه (رعایت مالت
 ندکشیب انجام و بندکشی مالت تهیۀ _کد و نقشه طبق سنگی قطعات نصب و مالت ریختن _بنديشیب و ارتفاعی کدهاي طبق

 . کارينازك جدول طبق سنگی کف درزهاي
 : عملکرد استاندارد

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92 نشریه ،ساختمان یلم مقررات دوازدهم و پنجم مبحث اصول مطابق سنگی کف اجراي
 . ایران استاندارد سازمان ملی استانداردهاي ،کشور

 : ها شاخص
  مصالح و منابع مدیریت ،ابزار صحیح گیري کار به و صحیح انتخاب ،سنگی قطعات برش در ایمنی رعایت: دروندادي 
 فک اجراي ،کردن تراز ،کردن شاقول ،دلیل اجراي ،مالت تهیۀ ،سنگ برش ،سازي بستر ( صحیح ترتیب با مراحل اجراي: فرایندي 

 بند انضمام به شده داده الگوي و ها نقشه طبق مشخص تراز با ،مربع متر 5 مساحت به سنگی کف یک ساخت: محصول کشی) وبند
 . نهایی پرداخت و کشی

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعت 8: زمان ساختمان کارگاه: مکان
 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 کشی بند انضمام به شده داده الگوي و ها نقشه طبق ترازمشخص با شاقول ،مربع متر 5 مساحت به سنگی کف یک ساخت: مقدار

 .نهایی وپرداخت
 ورتص (در قیراندود هاي مشمع و بیل ،استانبولی ،کمچه ،ماله ،فرز ،متر ،تراز ،شاقول: شامل ایینب وسایل: مصالح و تجهیزات ،ابزار
 . نیاز) صورت در ( رنگی هاي دانه ،سفید سیمان ،سنگ پودر ،آب ،ماسه ،سیمان ،کف مخصوص پالك سنگ ،)نیاز

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمره  3 از قبولی ةنمر حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 فضا کف رولوة 1
  1 سازيکف بستر سازيآماده 2
  2 دلیل اجراي و کشیریسمان 3
  2 سنگی کف نصب 4
  1 پرداخت و آوريعمل 5
  1 کار تحویل و هاارک کنترل 6

 ستزی توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی
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 سرامیکی کف اجراي شایستگی ارزشیابی استاندارد
 : کار شرح

 مطابق ها کاشی رنگ و طرح و تعداد کنترل _ لزوم صورت در عایق اجراي و شده ارائه کدهاي و ها نقشه طبق بستر سازي آماده _
 هاي کد طبق دلیل اجراي _ )ها آن ترکیب و مواد و مصالح حجمی نسبت و بندي دانه رعایت(مالت تهیۀ _کاري نازك جدول و نقشه
 مالت یۀته _کد و نقشه طبق ها سرامیک نصب و مالت ریختن _ )بندي شیب و ارتفاعی هاي کد طبق بندي کروم( کردن تراز _نقشه

 سرامیک کاري نازك جدول طبق سرامیکی کف درزهاي کشی بند انجام و کشی بند

 : عملکرد استاندارد
 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات دوازدهم و پنجممبحث  اصول مطابق سرامیکی کف اجراي
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي ،کشور

 : ها شاخص
 . .. و الحمص و منابع مدیریت ،مصالح از صحیح استفاده ،مصالح از استفاده مدیریت ،ایمنی وسایل از استفاده ،ایمنی رعایت: دروندادي 
 ،دلیل اجراي ،سیمان و ماسه مالت ساخت ،در صورت نیاز کاري عایق اجراي ،سازي بستر(صحیح ترتیب با مراحل انجام: فرایندي 

 .بندي تراز و کشی شاقول
 . نظر مورد بندي شیب و نقشه مطابق مربع متر 5 مساحت به سرامیکی کف اجراي: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعت 8: زمان ساختمان کارگاه: مکان
 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 مربع متر 5: مقدار
 سیمان ،نگس پودر ،سیمان ،ماسه ،شن ،تی ،ماله ،پالستیکی چکش ،استانبولی ،فرغون ،بیل ،بندکشی ریسمان ،تراز: تجهیزات و ابزار

 . رطوبتی عایق و دستکش ،سرامیک برش دستگاه ،متر ،پیمانه ،سرند ،شاقول ،کمچه ،سرامیک ،آب ،رنگی هاي دانه ،سفید

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمره  3 از قبولی نمره حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 فضا کف رولوة 1
  1 سازيکف بستر سازيآماده 2
  2 دلیل اجراي و کشیریسمان 3
  2 سرامیکی کف نصب 4
  1 پرداخت و آوريعمل ،کشی بند 5
  1 کار تحویل و هاارک کنترل 6

 ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
  2 : نگرش و محیطی زیست توجهات
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  آجري کف اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 صاتخمش با موجود فضاي تراز تطبیق و فضا رولوة و کنترل _ )در صورت نیاز( آجر کردن زنجاب و نیاز مورد مصالح و لوازم تعیین _
 بقط پرداخت و کشی بند -الگو طبق آجري قطعات نصب _دلیل اجراي و کشی سیمان _سیمان و ماسه مالت ساخت _نقشه فنی
 .فنی صاتخمش
  فنی صاتخمش طبق پرداخت و کشی بند _

 مدیریت سازمان 55 و 92 نشریه ،ساختمان یلم مقررات دوازدهم و پنجم مبحث اصول مطابق آجري کف اجراي: عملکرد استاندارد
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي ،کشور ریزي برنامه و

 : ها شاخص
 .ابزار صحیح کارگیري به ،ابزار صحیح انتخاب ،منابع و مصالح کنترل ،آجر کردن تکه حین ایمنی نکات رعایت: دروندادي 
 .پرداخت و کشی بند ،آجر اجراي ،دلیل اجراي ،سازي بستر براي بندي تراز ،فنی صاتخمش با موجود سطح کنترل: فرایندي 
 . پرداخت و کشی بند انضمام به شده ارائه الگوي و اجرایی هاي نقشه و طرح مطابق جري آ کف یک اجراي: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساختمان کارگاه: مکان
 ساعت 8: زمان
 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز نظارت تحت
 مربع متر 7: مقدار

 بشکه ،آب ،سفید سیمان ،سنگ پودر ،سیمان ،ماسه ،شن ،آجر ،ماله ،الستیکی چکش ،استانبولی ،فرغون ،بیل ،کار ریسمان ،تراز
 . فرچه ،رزین ،متر ،بندکشی مالت ،بندکشی ابزار ،فرز یا ایینب تیشه ،آب

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 فضا کف رولوة اجراي 1
  1 آجري سازيکف بستر سازيآماده 2
  2 دلیل اجراي و کشیریسمان 3
  2 آجري قطعات نصب 4
  1 پرداخت و آوريعمل ،بندکشی 5
  1 نهایی تحویل و هاارک کنترل 6

 ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی زیست توجهات
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  بهداشتی لوازم نصب شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 ختنری _عایق اجراي -پارچه با فاضالب مسیر کامل بستن _سرویس نصب براي شده تعیین محل وضعیت با ها نقشه کنترل _
 . ریزي دوغاب-توالت کاسه کردن تراز-توالت کاسۀ به سیفون لولۀ صالات _توالت کاسۀ کردن نصب _ماسه

 : عملکرد استاندارد
 ،کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات پنجم مبحث اصول مطابق ایرانی توالت کاسه نصب

 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي

 : ها شاخص
 و حمصال و منابع مدیریت ،فاضالب لولۀ مسیر به ضایعات و نخاله ورود از جلوگیري ،سرویس نصب حین ایمنی رعایت: دروندادي 

 .ابزار صحیح انتخاب
 سیفون لوله کردن وصل ،توالت کاسۀ کردن تراز و نصب ،ماسه ریختن ،فاضالب لولۀ بستن: فرایندي 
 . ها نقشه فنی صاتخمش مطابق سیفون همراه به بهداشتی سرویس یک نصب: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساختمان کارگاه: مکان
 ساعت 2: زمان
 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 عدد1: مقدار
 کهنۀ ،رازت ،شمشه ،پولیکا لوله ،الستیکی چکش ،استانبولی ،بیل ،سیمان ،متر ،چسب ،ماسه و شن ،توالت کاسۀ: وتجهیزات ابزار

 . رنگدانه و سنگ پودر ،سفید سیمان ،رطوبتی عایق ،تنظیف

 : شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  2 بستر سازيآماده 1
  2 توالت کاسۀ نصب 2
  2 توالت کاسۀ کردن تراز 3
  1 بندکشی و ریزيدوغاب 4

 زیست توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
  2 : نگرش و محیطی
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  سنگی پوش ردیوا شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 کردن ولشاق _فنی صاتخمش با متناسب سنگی قطعات بندي رنگ و بندي دسته _ کاري سنگمورد نظر براي  سطح کردن هرولو _
 و تراز _دیوار در )فاضالب و آب و برق( سیساتأت تجهیزات تعبیه جهت درز محل بینی پیش و تأسیساتی هاي مسیر کنترل _دیوار

 نگیس قطعات برش_اجرایی هاي نقشه مطابق کشی ریسمان و شمشه تراز و تثبیت _اجرایی هاي نقشه در کد طبق کف تسطیع
 هايسنگ چیدن و سازي مالت_ )صاتخمش در بودن درصورت ( فنی صاتخمش طبق کردن اسکوپ_سنگ سازي آماده -طرح مطابق
 یسنگ سطح کردن پاك_فنی صاتخمش و رنگ طبق کشی بند_دیوارپوش اجراي ادامۀ_ریزي مالت_ها آن تراز کنترل و اول ردیف

 از مالت هاي اضافه
 : عملکرد استاندارد

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات دوازدهم و پنجم مبحث اصول مطابق سنگی دیوارپوش اجراي
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي ،کشور

 : ها شاخص
 .ضایعات و نخاله ایجاد از جلوگیري ،ابزار صحیح گیري کار به و انتخاب ،سنگی قطعات برش در ایمنی رعایت: دروندادي 
 ،اول ردیف کف سطح تراز ،تأسیساتی هاي مسیر کنترل ،دیوار کردن شاقول ،سنگی قطعات بندي دسته ،کردن هرولو: فرایندي 

 مالت ،سازي مالت ،اول ردیف اجراي ،)نیاز صورت در کردن اسکوپ( سازي زیر کردن مهیا ،سنگی قطعات برش ،کشی ریسمان
 .کردن نهایی سطح تمیز ،کشی بند ،دیوار اجراي ادامۀ ،ریزي

 . شده ارائه فنی صاتخمش طبق پوش دیوار یک ساخت: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعت5: زمان     ساختمان کارگاه: مکان
 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 مربع متر5: مقدار
 ،نگس پودر ،آب ،رس خاك ،متر ،بیل ،فرغون ،کمچه ،استانبولی ،سیمان مالت ،تراز ،شمشه ،الستیکی چکش ،فرز: وتجهیزات ابزار

 . میخ ،سنگ براي برش سطح و تخته ،شاقول ،ریسمان ،تزیینی سنگ ،توري ،انبر ،مفتول

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمره 3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف

  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 کاريسفت کنترل 2
  2 کشیشاسی 3
  2 سنگ نصب 4
  1 پرداخت و آوريعمل 5

 توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
  2 : نگرش و محیطی زیست
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  کاشی دیوارپوش اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 _کاشی اول ردیف اجراي _شمشه اجراي _کف تسطیح و تراز _اجرایی نقشۀ طبق تأسیساتی هايریسم کنترل _ هااردیو رولوة _
 ریزي دوغاب

 .کاشی سطح کردن پاك و کشی بند _الگو طبق باال هاي ردیف اجراي _
 نصب اه کاشی سپس و شده اجرا چسب ،شمشه گذاشتن از پس شود نصب چسب با کاشی ،صاتخمش طبق که شرایطی در (تبصره

 . گیرد قرار عایق روي سیمی توري باید باشد رطوبتی عایق کاشی پشت که صورتی در. شود می
 : عملکرد استاندارد

 ،و برنامه ریزي کشور مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات 12 و 5 مبحث اصول مطابق کاشی دیوارپوش اجراي
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي

 : ها شاخص
 .)مالت - کاشی ( ناخواسته ضایعات ایجاد از جلوگیري - ها کاشی برش موقع ایمنی رعایت: دروندادي 
 دوغاب نریخت - پایین ردیف کاشی اجراي - شمشه اجراي - کف وتسطیح تراز - تاسیساتی هاي مسیر کنترل - فضا رولوة: فرایندي 

 .بندکشی -کار ادامۀ اجراي – سیمان و ماسه
 . طرح و فنی صاتخمش طبق مربع متر 5 مساحت به کاشی پوش دیوار یک اجراي: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعت 5: زمان ساختمان کارگاه: مکان
 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 مربع متر 5: مقدار
 رشب دستگاه ،سنگ پودر ،میخ ،سیمی توري ،چسبی) روش انتخاب صورت کاشی(در چسب ،کاشی ،سیمان ،ماسه: وتجهیزات ابزار

 پایی زیر ،یپالستیک لقمۀ ،الستیکی چکش ،رنگدانه ،سنگ پودر ،متر ،تراز ،شاقول ،ریسمان ،شمشه ،کمچه ،استانبولی ،بیل ،کاشی
 . نیاز صورت در

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 کاريسفت کنترل 2
  2 زیرسازي اجراي 3
  2 کاشی پوشش اجراي 4
  1 نهایی) (تحویل سطح نظافت و کنترل ،بندکشی 5

 زیست توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی
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 آجري دیوارپوش اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 کنترل _ سیساتأت هاي جی خرو و تجهیزات استقرار نحوة و بودن گونیا و تراز اساس بر موجود وضعیت کنترل و مبنا دیوار بررسی _
 متن اجراي _چینی آجر الگوهاي خواندن _اجرایی هاي نقشه و طرح اساس بر مصالح مقدار و آجر نوع انتخاب _اجرایی هاي نقشه

 . رزین پوشش یا آمیزي رنگ با نهایی پرداخت _کشی بند اجراي _کار

 : عملکرد استاندارد
 ،کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات 12 و5 مبحث اصول مطابق آجري دیوارپوش اجراي

 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي
 : ها شاخص

 .در استفاده از مواد و مصالح جویی صرفه ،منابع مدیریت ،صحیح ابزار انتخاب ،ایمنی رعایت: دروندادي 
 زینر اجراي ،کشی بند ،آجرکاري نماي اجراي ،چسب با دیوار پوشاندن ،مجاور سطوح کردن ماسکه یا پوشاندن ،دیوار رولوة: فرایندي 
 .آمیزي رنگ یا
 . ساعته 5 کاري روز یک در مربع متر 5 مساحت به آجري پوش دیوار ساخت: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعته 5 کاري روز یک: زمان ساختمان کارگاه: مکان 

 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
  مربع متر 8: مقدار
- جرآ برش دستگاه - مالت شمشۀ -ماله -بیل -آجر- بیل -بشکه -سطل -استانبولی -کمچه -شاقول -متر - تراز: وتجهیزات ابزار

 . سازي) زیر به نیاز صورت در مالت شمشۀ– ماله-سیمان و ماسه (مالت مخصوص چسب -تیشه-الستیکی چکش

 : شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 کاريسفت کنترل 2
  2 دیوار سطح آجرکاري اجراي 3
  2 نهایی پرداخت و کنترل ،بندکشی 4

 زیست توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی
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  سنگی جداکنندة اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 ترازو و زیرسازي دیوار اجراي _معماري عناصر به سازه صالات نوع و محل تعیین _اجرایی جزئیات و ها نقشه کنترل _محل رولوة _
 و هایین پرداخت -بندکشی-دیوار به سنگ نصب– کاري نازك جدول و طرح و نقشه طبق سنگی قطعات برش _ آن ساختن شاقولی

  کاري تمیز
 : عملکرد استاندارد

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات 12و 8و  5 مبحث اصول مطابق سنگی جداکنندة اجراي
 ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي ،کشور

 : ها شاخص
 .ضایعات مناسب دفع -ابزار صحیح انتخاب -جویی وصرفه دقت– مصالح و مواد صحیح مدیریت - ایمنی رعایت: دروندادي 
 عناصر به صالات محل تعیین ،اجرایی جزئیات و ها نقشه بررسی ،هرولو شامل سنگی کنندة جدا اجراي مراحل تمامی: فرایندي 

 .نهایی پرداخت و دیوار روي بر سنگی صفحات نصب ،زیرسازي دیوار ساخت ،ساختمانی
 . کاري ساعت 5 در مربع متر 5 مساحت به سنگی کنندة جدا یک اجراي: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
  ساعت 5: زمان ساختمان کارگاه: مکان
 مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
  مربع متر 5: مقدار
-شهشم-دستکش -سازه آالت یراق - گونیا-متر- تراز- تیشه -آجر -سیمان- ماسه -سنگ برش ابزار -پالك سنگ: وتجهیزات ابزار

 . ماله-کمچه-بیل-استانبولی-شاقول

 : شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 معماري از آمدهپیش الزامات کنترل 2
  2 زیرسازي) سنگی(دیوار جداکنندة دارنده نگه سازه اجراي 3
  2 شده اجرا دیوار به سنگ نصب 4
  1 نهایی تحویل و پرداخت ،بندکشی 5

 زیست توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی
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 مراکز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیري، ارزشیابی و صالحیت حرفه اي هنرآموز 

  پلیمري کف اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 اتقطع نصب _پلیمري قطعۀ نصب براي سطح زدن چسب _شده داده هاي کد و ها نقشه طبق اجرا بستر سازي آماده _ فضا رولوة _
 مطابق فک تراز کنترل _پلیمري پوش کف کننده تولید کارخانۀ دستورالعمل و شده ارائه نقشۀ و طرح طبق پلیمري رول یا پلیمري

 . نه)کارخا دستورالعمل پلیمري(طبق کفپوش پرداخت مخصوص وسیلۀ از استفاده با کفپوش نهایی پرداخت _اجرایی هاي نقشه
 : عملکرد استاندارد

 و کشور ریزي وبرنامه مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات 12و 5 مبحث اصول مطابق پلیمري کفپوش اجراي
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي

 : ها شاخص
 .مصالح و منابع مدیریت _ابزار صحیح گیري کار به _ابزار صحیح انتخاب _قطعات یا رول برش موقع ایمنی رعایت: دروندادي 
 پلیمري پوشش پرداخت - کف پلیمري پوشش اجراي -)بودن تراز ( سازي بستر کنترل - سازي بستر: فرایندي 
 . پلیمري قطعات کنندة تولید کارخانه دستورالعمل و اجرایی نقشه مطابق متر 5 مساحت به پلیمري کف یک اجراي: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساختمان کارگاه: مکان
 ساعت4: زمان
 مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 مربع متر 5: مقدار
 لیمرپ پرداخت واکس ،پلیمر نصب چسب ،پلیمري قطعه یا رول ،الستیکی چکش ،سیمان ،ماسه ،تراز ،شاقول ،متر: وتجهیزات ابزار

  پلیمر برش براي کاتر ،(طبق دستورالعمل کارخانه)
 : شایستگی معیار

 
 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 فضا کف رولوة 1
  1 سازيکف بستر سازيآماده 2
  2 پلیمري کف اجراي 3
  2 پرداخت و آوريعمل 4
  1 تحویل و کار کنترل 5

 توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی زیست
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  پلیمري دیوارپوش اجراي شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

 _دیوار نبود یشاقولکنترل  _فنی صاتخمش با متناسب دیوارپوش قطعات بندي رنگ و بندي دسته _ دیوار سطح کردن رولوة _
 _لیمريپ پوش دیوار در )فاضالب و آب ،برق( تاسیسات تجهیزات تعبیه جهت درز محل بینی پیش و سیساتیأت مسیرهاي کنترل
 اكپ و پلیمري قطعات نصب_طرح مطابق پلیمري قطعات برش_اجرایی هاي نقشه در کد طبق دیوار تسطیح و کردن شاقولی
 . دیوارپوش سطح کردن

 سازمان 55 و 92 هارشم هاينشریه ،ساختمان یلم مقررات 12و5 مبحث مطابق پلیمري دیوارپوش اجراي: عملکرد استاندارد
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي ،کشور ریزي وبرنامه مدیریت

 : ها شاخص
 ایعاتض و نخاله ایجاد از جلوگیري ،ابزار صحیح گیري کار به و صحیح انتخاب ،پلیمري قطعات برش در ایمنی رعایت: دروندادي 
 ایمه ،مريپلی قطعات برش ،،تأسیساتی مسیرهاي کنترل ،دیوار کردن شاقول ،پلیمري قطعات بندي دسته ،کردن رولوة: فرایندي 

 .نهایی سطح کردن تمیز ،پلیمري قطعات نصب ،دیوار) سطح تسطیح( سازي زیر کردن
 شده ارائه فنی صاتخمش طبق پلیمري پوش دیوار یک ساخت: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعت 5: زمان ساختمان کارگاه: مکان 

 .مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
 مربع متر 5: مقدار
 براي برش سطح و تخته ،شاقول ،ریسمان ،پلیمري قطعات ،متر ،تراز ،شمشه ،الستیکی چکش ،پلیمر برش ةار: وتجهیزات ابزار

 . ، چوب هاي چهارتراش یا پروفیل هاي فلزي به همراه قطعات اتصال آنهابادي میخ دستگاه ،پلیمر

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمره  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف

  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 کاريسفت کنترل 2
  2 زیرسازي اجراي 3
  2 پلیمري پوشش اجراي 4
  1 نهایی تحویل و پلیمري دیوارپوش سطح کنترل 5

 تزیس توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی
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 مراکز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیري، ارزشیابی و صالحیت حرفه اي هنرآموز 

  پلیمري ستون سر و ستون شایستگی ارزشیابی
 : کار شرح

  کارگاه سازي آماده _
  نیاز مورد مصالح ونوع مقدار تعیین _
  سرستون و ستون پلیمري قطعات خوانی نقشه-اجرایی هاي نقشه کنترل _ 

 نهایی تزیینات اجراي _

 : عملکرد استاندارد
 ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 و 92 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات 12 و 5مبحث اصول مطابق پلیمري ستون سر و ستون اجراي
 . ایران استانداردسازمان ملی  هاياراستاند و کشور

 : ها شاخص
 مواد و برش ابزار از استفاده ایمنی رعایت _ نشانی آتش کپسول ،ماسک ،دستکش ،عینک و کاله و کفش ،ایمنی رعایت: دروندادي 

 .ایعاتض صحیح دفع و مواد بازیافت به مربوط چرخۀ و اصول رعایت _ مصالح و منابع صحیح مدیریت _ابزار صحیح انتخاب _پلیمري
 و تونس پلیمري قطعات خوانی نقشه ،اجرایی هاي نقشه کنترل ،نیاز مورد مصالح نوع و مقدار تعیین– کارگاه سازي آماده: فرایندي 

 .نهایی تزیینات اجراي ،موجود مصالح و مواد با پلیمري ستون سر و ستون اجراي-سرستون
 متر سانتی 40-50 ارتفاع به پلیمري ستون سر و ستون یک اجراي: محصول 

 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 ساعت 3 کدام هر مرحلۀ دو: زمان ساختمانی کارگاه: مکان
 مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
  متر سانتی 40-50 ارتفاع به پلیمري ستون سر و ستون یک: مقدار
 پتینه ابزار ،وم قلم ،کوب میخ ،سنباده ،زدن عالمت ابزار ،پیستوله با باد پمپ ،پرچ میخ ،پیچ ،متر ،میز ،گونیا ،کش خط: وتجهیزات ابزار

 . چسب ،مرپلی حرارتی صالات دستگاه بازیافتی) هاي بطري ،پلیکا پلیمر(لوله قطعات ،پلیمر برش دستگاه ،کاتر ،هار ،کاري رنگ و

 : شایستگی معیار
 نمرةهنرجو  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف

  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 کاريسفت کنترل 2
  2 زیرسازي اجراي 3
  2 پلیمري سرستون و ستون اجراي 4
  1 کار تحویل و نهایی پرداخت 5

 زیست توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی
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  پلیمري جداکنندة اجراي شایستگی ارزشیابی
 جزئیات و اجرایی هاي نقشه کنترل و بررسی _: کار شرح

 اجرا محل از بازدید _
 جزئیات نقشۀ اساس بر برش و اجرا و سازه مصالح مقدار تعیین _
 )نبودن ایستا خود صورت در( ساختمانی عناصر به سازه صالات نحوة تعیین _
 آن کردن شاقول و تراز و سازه ساخت _
 پلیمري صفحات برش ومواد مورد نیاز  مقدار تعیین _
 سازه روي بر پلیمري صفحات نصب _
 )رنگ و گیري درز( نهایی پرداخت _

 و مدیریت سازمان 92 و 55 نشریۀ ،ساختمان یلم مقررات 12 و 5 مبحث اصول مطابق پلیمري جداکنندة اجراي: عملکرد استاندارد
 . ایران استانداردسازمان ملی  استانداردهاي و کشور ریزي برنامه

 زا استفاده– ابزار صحیح انتخاب-جویی صرفه و دقت - مصالح و منابع صحیح مدیریت - ایمنی نکات رعایت: دروندادي : ها شاخص
 .بازیافت چرخۀ رعایت و ضایعات مناسب دفع -ماسک و ایمنی لوازم و دستکش

 فحاتص نصب ،دارنده نگه سازة ساخت ،فضا از بازدید ،جزئیات و نقشه کنترل شامل پلیمري کنندة جدا اجراي مراحل تمام: فرایندي 
 .نهایی پرداخت ،سازه روي بر پلیمر کنندة جدا

 کاري ساعت 5 در مربع متر 5 مساحت به پلیمري کنندة جدا یک اجراي: محصول 
 : تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
  ساعت 5: زمان ساختمان کارگاه: مکان
 مربی یا اي کارحرفه استاد ،داخلی معماري یا معماري هنرآموز: نظارت تحت
  مربع متر 5: مقدار
-گونیا-شاقول - تراز -نیاز) صورت (در چسب-میخکوب و پرچ و پیچ -)برش دستگاه – برش هاي تیغه -هار( برش ابزار: وتجهیزات ابزار
 . )در صورت نیاز شاسی– نبشی -زیرسازي سازه ساختار -پلیمري هاي پنل ( اولیه ادوم - متر - زنی عالمت ابزار

 : شایستگی معیار
 هنرجو نمرة  3 از قبولی نمرة حداقل کار مرحلۀ ردیف
  1 کارگاه سازيآماده 1
  1 معماري از آمدهپیش الزامات کنترل 2
  2 نگهدارنده سازه اجراي 3
  2 پلیمري قطعات اجراي 4
  1 نهایی تحویل و پلیمري جداکننده کلی پرداخت 5

 توجهات ،بهداشت ،ایمنی ،فنیغیر هاي شایستگی
 : نگرش و محیطی زیست
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 مراکز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیري، ارزشیابی و صالحیت حرفه اي هنرآموز 

 داخلی معماري رشتۀ هنرآموزان اي حرفه هاي صالحیت
 باالتر و لیسانس: تحصیلی مدرك
 .)... و معماري ،داخلی داخلی(معماري معماري با مرتبط هايرشته: تحصیلی رشتۀ

 : اي حرفه مدارك
 .داخلی معماري تخصصی هاي دوره گذراندن -
 .آموزيحرفه هاي مهارت و تدریس هايروش خدمت ضمن هاي دوره گذراندن -

 : کاري تجربه
 هايرشته التحصیل فارغ یا مرتبط اي حرفه کار سابقه سال 2 حداقل داشتن -

 .فنی دبیر تربیت
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 استاندارد فضا
 

 ساختمانی فعال هاي کارگاه ،رشته صیتخص کارگاه ،کالس فضاي در درس این
 .شود می ارائه

 استانداردهاي به ،درس آموزشی تجهیزات چیدمان و فضا استاندارد خصوص در
 .شودتوجه  بایست می ،مدارس نوسازي سازمان و رشته شدة تعیین

 : کارگاه وسایل و تجهیزات
 برش گاهدست ،ایینب چوبی یا فلزي گونیاي ،فلزي شمشه ،ایینب تراز ،فلزي متر

 چکش ،نفرغو ،استانبولی ،بیل ،مو قلم ،شاقول ،کار ریسمان ،بري سنگ فرز ،کاشی
 ،انبر گاز ،زهادر براي دارپالستیکی نگه فاصلۀ ،پیمانه ،سرند ،کمچه ،ماله ،الستیکی

  ،شیبندک ابزار ،تی ،برش دستگاه ،آجر کردن زنجاب براي هبشک ،ایینب تیشه
 ،دستی کوب میخ ،ابزار جعبه ،طرفه دو نردبان ،دار دندانه کاردك ،فلزي کشخط

 ،اولیه هاي کمک جعبۀ ،مویی ةار کمان ،پلیمر برش دستگاه ،کش میخ چکش
 .نشانی آتش کپسول ،ماسک ،دستکش ،کاله

 : درس کالس وسایل و تجهیزات
 هنمون یا و تصاویر نمایش قفسۀ ،هنرجو میزکار ،پروژکتور ویدئو ،هنرآموز میز

 .ترسیم وسایل سایر و تخته ،مصالح
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 ایمنی و بهداشت در کارگاه هاي تخصصی
 

 هنرستان هاي کارگاه ایمنی مقررات
 ایرس با ،کارگاهی هاي فعالیت واسطۀ به کاردانش و اي حرفه و فنی هاي هنرستان

 واحدهاي اجرایی واملع بیشترتوجه  به نیاز که دارند هایی تفاوت عادي مدارس
 احساس با گرامی همکاران است امید. دارد پرورش و آموزش مدیریت و آموزشی

 کاري محیط از اطالع کسب و کامل هوشیاري با همراه الزم تدبیر و تیمسئول
 با ،گردد می مالی و جانی خسارات به منجر که مترقّبه غیر حوادث بروز از خود

 .نمایند جلوگیري زیر نکات بهتوجه 
 اهبخشنامه ،هادستورالعمل ،هانامه آئین با آموزشگاه اجرایی عوامل نمودن آشنا-1
 .آنان وظایف به مربوط قوانین و مقررات سایر و
 و المال بیت از حفاظت در کارکنان اخالقی و شرعی تکالیف و وظایف تذکر -2
 هرگونه از جلوگیري و آموزشی واحد اموال حراست و حفظ در الزم تدابیر خاذات

 .مواد مصرف و خریدها در ،اسراف
 ،ایمنی مسایل ،استحکام نظر از آموزشی واحد ساختمان داشت نگه و حفظ -3

 .غیراینها و وسائل ،ابزار ،محوطه ،تأسیسات
 ،حرارتی ،روشنایی هاي شبکه ،ها فلکه ،ها در ،ها پنجره کنترل و بازدید -4

 داريا ساعات پایان در نظر تحت واحد تأسیسات و اموال سایر و گازرسانی ،آبرسانی
 .آنها شدن خاموش و روشن یا و بودن باز یا بودن بسته از اطمینان حصول و

 و اشیاء ،اموال غیرمجاز خروج از جلوگیري و ناشناس افراد ورود از جلوگیري-5
 .کارگاه از اداري غیر و اداري ساعات در تجهیزات و لوازم قبیل از اولیه ادوم
 می خطرناك آنها از بیشتر استفادة( فرسوده و اسقاط وسایل کردن خارج -6

 .)باشد
 .ها کارگاه ویژه به هنرستان هاي بخش کلیۀ در ایمنی اصول رعایت بر تأکید-7
 مسئولیت واگذاري و تکثیر وسایل از حفاظت و صحیح استفادة بر نظارت -8

 حفوظم اتاقی در باید وسایل گونه این. هنرستان کارکنان از یکی به آنها دارينگه
 .شود داري نگه عموم دسترس از دور و
 و تعطیل امیا و مواقع در خصوص به ایمنی توجهات و اموال حراست و حفظ -9

 دستور صدور و ها ساختمان هاي پنجره و خروجی و ورودي هاي در وضع بررسی
 .ها آن نواقص رفع جهت در الزم

 و سوز نفت وسایل به سرکشی( سوزي آتش بروز از جلوگیري و بینی پیش -10
 واحد در حوادث سایر و خرابی و آسیب ،سرقت ،)روزانه کار تعطیل از پس حرارتی

 .نظر تحت تجهیزات و کاالها ،اثاثیه و اموال و تأسیساتی هاي شبکه یا ساختمانی
 هب خرابی ،دزدي ،سوزي آتش نظیر غیرمترقبه حوادث و اتفاقات فوري اطالع -11

 .اولیه احتیاطی اقدامات انجام و مسئوالن
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 جهت در ریزي برنامه و آزمایشگاه و کارگاه در ایمنی و حفاظتی عوامل ایجاد -12
 .بهداشتی و ایمنی اصول آموزش

 گونههر بروز از جلوگیري منظور به کارگاه در حفاظتی و فنی کمیتۀ تشکیل -13
 احتمالی خطر

 نظر از هنرجویان و استادکاران ،هنرآموزان توسط مناسب کار لباس پوشیدن -14
 کارگاه محیط در بهداشت و ایمنی

 کارگاه( عملی آموزش هاي محیط و درس کالس در نظم حفظ و برقراري -15
 ساتمؤس و علمی هاي گردش ،اردوها ،تأسیسات ،باغات ،مزارع ،ها آزمایشگاه ،ها

 .)بازدید مورد
 محل در تأسیسات ،ها ساختمان ،هاارانب کلیدهاي کلیۀ براي تابلو تهیۀ -16

 .مرکزي انبار در مناسب
 و تأسیساتی ،آموزشی ،اداري ،فنی از اعم اموال و وسایل ،اشیا از بازدید-17

 .ها آن از داري نگه و حفظ درمورد کنندگان استفاده به توصیه و غیراینها
 مصرف و خرید نحوة و ها کارگاه هاي موجودي میزان و لوازم انبار بر نظارت-18

 نحوي به ابالغی هاي دستورالعمل طبق هنرستان اموال دفاتر تنظیم نیز و مواد
 .باشد زمان هر در هنرستان استهالکی غیر اموال متضمن دقیقاً که
 همربوط هاي دستورالعمل وها نامه آئین ،قوانین رعایت با که اموري سایر انجام -19
 .باشد آموزشگاه مالی و اداري نظم با کامل ارتباط در
 هاي دستگاه و کارگاهی مختلف تجهیزات براي شناسنامه فرم تهیۀ-20

 .اینها غیر و کار ابزار و وسایل دیگر و آزمایشگاهی
 انضباطی نامه آیین

 ،ها آن رعایت و ها کارگاه انضباطی نامۀ آیین از هنرجویان و هنرآموزان آگاهی
 مهمترین. نماید جلوگیري ناپذیر جبران هاي آسیب و خسارات بروز از تواند می

 : از اند عبارت موارد
 هاي فعالیت انجام در مشارکت و رفتار حسن و احترام ،ادب ،اخالق رعایت -1

 .کارگاهی
 .تربیتی و آموزشی مقررات رعایت -2
 .مربوطه آموزشی هاي فعالیت انجام براي هماهنگی و کارگاه در موقع به حضور-3
 داشتن نگه پاکیزه و فردي نظافت و بهداشت رعایت در هماهنگی و نظارت -4

 .کارگاه محیط
 .اسالمی شئونات با متناسب و مناسب لباس و کفش از استفاده -5
 و دستبند ،زنجیر ،انگشتر( آرایشی و تجملی وسایل کاربردن به از خودداري -6

 )ها کارگاه در ایمنی جهت اینها غیر
 فنی معاونت نظر با کار لباس رنگ( کارگاه در کار لباس پوشیدن به الزام-7

 )باشدمی
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 در. کارگاه هاي دستگاه یا وسایل به هنرجو توسط وارده خسارات جبران -8
 مربوطه هنرجوي ،دستگاهی هر یا وسیله هر به هنرجو توسط خسارت ورود صورت

 خواهد وي عهدة به دستگاه آن خرید یا و تعمیرات مخارج و شده شناخته رمقص
 واهدخ محروم کارگاه در کار انجام از کارگاه سرپرست تشخیص به آن تهیۀ تا و بود
 .شد

 ولاص رعایت با هنرجویان توسط برق شبکۀ به برقی وسیلۀ هرگونه صالات -9
 .هنرآموز نظر تحت و ایمنی

 پرورش و آموزش دستورالعمل طبق )موبایل( همراه تلفن از استفاده ممنوعیت -10
 .کارگاه محیط در
 ایمنی موارد رعایت و کارگاه در حادثه هرگونه بروز صورت در خونسردي حفظ -11

 به و دکنی قطع را تابلو اصلی برق بالفاصله گرفتگی برق ایجاد صورت در( الزم
 ). دهید اطالع مربوطه مسئول

 
 : کارگاه تجهیزات و وسایلبرخی  از استفاده و داري نگه در مهم نکات

 اصاختص عینک و دستکش ،یمنیا کفش ،یمنیا کاله از داري نگه به را قسمتی
 اطمینان ها آن بودن تمیز از ،استفاده بار هر از پس بخواهید هنرجویان از و دهید

 .دهند قرار خود جاي در و کرده حاصل
 

 : کارگاه زاتیوتجه ابزار
 نوع. شود یم ساخته چوب ای )یقوط( سبک يهالیپروف از شمشه: شمشه 

 و متریسانت 70 نآ طول حداقل. است برخوردار یقبول قابل استحکام از نآ يفلز
 اما کرد استفاده ها لیپروف انواع از توانیم ان ساخت يبرا است متر 3 حداکثر

 منظور به شمشه از. است متر یسانت4*4 داراي سطح مقطع نآ ةانداز نیبهتر
 رینظا و يبندبیش و یافق سطوح کردن تراز ،يعمود و یافق سطوح کردن صاف

 .شودیم استفاده نآ
 

. شود يخوددار نآ يرو چکش ای شهتی با زدن وازضربه شده زیتم، کار از بعد دیبا شمشه
 . است سبک یومینیلومآ يها لیپروف، شمشه نوع نیبهتر

 توجه 

 
 

 نکته  . کنندیم چرب ینفت روغن با را نآ یچوب شمشه برداشتن تاب از يریجلوگ يبرا

 
 

  گریکدی به یطول جهت در را شمشه عدد دو: شمشه امتحان و کنترل
 به مجدداً و میچرخان یم درجه 180 اندازه به را ها شمشه از یکی. میچسبانیم
 گریکدی بر منطبق حالت دو در شمشه دو که یصورت در میچسبان یم گریکدی
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 کنترل چشم با یطول جهت از دیبا را نهاآ صورت نیا ریغ در هستند سالم باشند
 .میکن
 رس دو داشتن نگه با که دارد قرار قرقره کی يرو بر کار سمانیر: کار سمانیر 

 از ای پرك نخ از معموالً کار سمانیر. شود یبازم یراحت به ،قرقره شکل یپولک
 تررید تا کنند یم غشتهآ موم به را پرك نخ. شود یم هیته یلونینا يها سمانیر
 .باشد گره فاقد دیبا کار سمانیر. شود هارپ
 کار مختلف يها قسمت بودن مئقا کنترل زین و مئقا امتداد نییتع يبرا: شاقول 

 هب اي است کهاستوانه ای مخروط شکل به يفلز يا وزنه شاقول. شود یم استفاده
 دارد قرار يا ومهره چیپ مخروط ةدعقا مرکز در. است شده ساخته مخروط شکل

 شاقول يرو بر. شود یم داده عبور مهره و چیپ نیا مرکز از شاقول سمانیر که
. دارد قرار متریلیم 3 تا 2 ضخامت به یترک نام به شکل مربع يفلز ۀصفح کی

 کی صفحه نیا مرکز در. است يمساو مخروط ةریدا قطر با مربع نیا ضلع هر
 میکن زادآ را شاقول اگر. کند یم عبور نآ از شاقول سمانیر که دارد وجود سوراخ
 مماس دیبا وارید نییپا در وزنه میدار نگه وارید با مماس باال در را يفلز ۀوصفح

 وارید نییپا سطح-1. شودیم جادیا حالت دو صورت نیا ریغ در باشد يکارجرآ با
 به کامالً وزنه-2. ندیگو یم سرسخت وارید نیا به که دارد فاصله شاقول ۀوزن با
 ات میداریم نگه وارید از فاصله با را یترک حالت نیا در که باشد دهیچسب وارید

 ،وارید نوع نیا به که دارد فاصله عمود حالت با زانیم چه وارید که شود مشخص
 ینیچ وارید در یترک بدون شاقول از خبره کاران استاد. ندیگویم »افتاده سروا«

 .کنندیم استفاده
 مختلف سطوح کردن وتراز نقاط ارتفاع ۀسیمقا يبرا است يا لهیوس تراز: تراز 
 ای فلز ،وبچ از که است لیمستط مکعب ۀقطع کی شکل به تراز. گریکدی با

 ارقر نآ در اي استوانه يهاشهیش شودو یم ساخته مختلف يها طول با کیپالست
 یافق يترازها که بودند شکل يا استوانه ۀشیش دو يدارا ترازها ،گذشته در. دارند

 يترازها دادن نشان بر عالوه يامروز يترازها اما. دادند یم نشان را يعمود و
 .کنند یم مشخص زین را درجه 45 یۀزاو يعمود و یافق

 داده قرار شمشه يرو طول جهت در را تراز که است صورت نیا به تراز از استفاده
 وسط در تراز ب حبا تا میبر یم نییپا و باال را شمشه سر ،نبودن تراز صورت در
 شهمش يرو را تراز طول ،واردی بودن عمود کنترل يبرا. ردیگ قرار خط دو نیب و

 نصب تراز سر در که یحباب واز میچسبان یم وارید زبهین را شمشه وطول قرارداده
 صیتشخ را وارید »بودن عمود« ای و »یسخت سر« ای »یافتادگ سروا« ،است شده

 .میده یم
 که يطور به داده قرار یصاف سطح يرو را تراز: تراز حیصح عملکرد کنترل
 یکش خط را تراز اطراف مداد با سپس و ردیگ قرار نشانه خط دو وسط در حباب

 )یکش خط داخل یعنی( خود يجا در درجه 180 گردش با را تراز و کنندیم
 حباب اگر و است درست تراز باشد خود يجا در هوا حباب اگر. کنند یم ثابت
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 لقاب ریغ که دارد تراز بودن نادرست از نشان باشد افتهی رییتغ خود يجا از هوا
 جنس از يا جعبه ،تراز به ضربه شدن وارد از يریجلوگ يبرا. خواهدشد استفاده

 دیشبا داشتهتوجه . دیدار نگه نآ داخل در را وتراز ساخته فلز ای چوب ،کیپالست
 رخوردب فیک داخل لیوسا ریسا با دینبا ردیگ یم قرار ابزار فیک ترازدر که یزمان

 .کند دایپ
 هیته مئاق صورت به وبچ ای تسمه ای لیپروف دو صالات از ایگون: ییبنا يایگون 
 نیا هبتوجه با. شود یم استفاده امتدادها بودن مهئقا کنترل يبرا ایگون از. شودیم

 کی است يمساو وتر مجذور با ضلع دو مجذور مجموع هیالزاو مئقا مثلث دو که
 صورت نیا در ،سازند یم متریسانت 80 را گرید ضلع و متریسانت 60 را ایگون ضلع
 تا میریبگ نظر در تر کوچک میتوان یم را اعداد نیا باشد متریسانت 100 دیبا وتر

 را 30و 60 متر یسانت 40 و80 يجا به یعنی. شود راحت کارگاه در ایگون ساخت
 .میریبگ نظر در
 ياریبس و رانیا استاندارد براساس طول يریگاندازه يبرا است يا لهیوس: متر 
 شده جرمد متریلیم و متریسانت ،متر حسب بر لهیوس نیا. جهان يکشورها از

. هستند کننده جمع ةریدستگ يدارا و بوده بزرگ معموالً یکارگاه يمترها. است
مترهاي  .دارد کاربرد اریبس ها کارگاه در متر 4 حداکثر طول تا زین یبیج يمترها
شود. امروزه اي پس از مدتی دقت آنها به دلیل کشیدگی پارچه کم میپارچه

 هاي ساختمانی بسیار رایج شده است.استفاده از مترهاي لیزري در کارگاه
 به هکمچ ۀصفح. مالت کردن ویکنواخت پهن براي است اي وسیله: هکمچ 

 که ودهب پالستیکی یا چوبی هکمچ ۀدست. دشومی ساخته ذوزنقه و مثلث اشکال
 ساده شکل به ها هکمچ ۀدست. شود می متصل ۀ آنصفح به میله یک توسط

 و مترسانتی 10حدود نوك در هکمچ فلزي ۀصفح ابعاد. شود می ساخته یاخمیده
 تیز و تخت ،گرد هاي شکل در فلزي ۀصفح نوك. است متر سانتی15 آن طول
 عرض با تر کوچک هاي وکمچه است تیز نوکی داراي کاران سیمان ۀکمچ. است
 .شود می استفاده کشی ماهیچه جمله از ساختمانی هايارک برخی براي کمتر
 توانمی نآ با که ساختمانی مصالح جاییجابه براي است اي وسیله: ونغفر 

 .کرد راحمل مصالح کیلوگرم150 الی 100 حدود
 مترسانتی 70 نآ عرض و طول ابعاد که مصالح جایی جابه براي اي وسیله: نبهز 
 وسیله این با. است چوبی و فلزي انواع داراي و است مترسانتی 10نآ عرض و

 .کرد حمل باال طبقات به راحتی به را مصالح توانمی
 نوع. شودیم ساخته ناقص یمخروط شکل به مالت حمل يبرا: یاستانبول 

 ارتفاع با بزرگتر هاي اندازه در. است مترسانتی 50 دهانۀ قطر يدارا نآ متوسط
 .ودشمی ساخته نیز کوچکتر ۀدهان قطر و متریسانت 25 قاعده قطر و متریسانت 15
 شده ساخته نآ به متصل يادسته و تخت ورق کی از ابزار نیا: ییانب ۀمال 

 تمال کردن پهن يبرا ماله از. شودیم ساخته کیپالست و چوب از نآ ۀدست. است
 .شود یم استفاده...  و يکارگچ ،گل کاه ،مانیس و ماسه ،خاك و گچ يکارداندو و
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 روي يجرآ میتنظ ای زدن ضربه ای شکستن يبرا است يا لهیوس: ییانب ۀشیت 
 .است وسر دسته بخش دو يدارا شهیت. مالت
 ودریم کار به یساختمان مواد کردن ومخلوط کردن جا جابه ،برداشتن يبرا: لیب. 

 بسیاري از بناها از آن به عنوان پیمانه استفاده می کنند.
 تراش چهار با شده ساخته يها خرك. شود یم ساخته فلز ای چوب از: خرك 
 يهاتخته یکاف ةانداز بهباید  نهاآ ساخت در که متر یسانت 10*10تا8*8 ابعاد به

 در. بود خواهد خوردار بر یخوب آییکار از ببرند کار به دستک و راست و چپ
 بوده سبک نسبتاً باشد شده ساخته يفلز طیوقو ینبش ،لوله از خرك که یصورت

 .باشد یم جوش روش طیشرا نیا در قطعات صالاتو
 همانیپ از ،مالت یۀته در ازین مورد مصالح نسبت تیرعا يبرا: مصالح ۀمانیپ 

 در که مصالح یحجم يریگ اندازه يبرا است يا لهیوس مانهیپ شود یم استفاده
 پر از پس ندارد کف مصالح ۀمانیپ که یینجاآ از. شود یم ساخته مختلف ابعاد

 بلند نیزم يرو از گیرهدست چهار لهیوس به نآ يرو سطح کردن صاف و کردن
 ابعاد در مصالح يهامانهیپ از استفاده. ماندیم یباق نیزم يرو مصالح و شده
 .است رایج ها کارگاه در متریسانت 30*30*20و متریسانت 50*50*25
 سرند. شود یم استفاده مختلف يهايبند دانه يجداساز يبرا ازسرند: سرند 
 یمیقد کاران استاد. کنند یم مشخص درشت و زیر يها سوراخ حسب بر را ها
 رشتد سرند و یبلبل چشمه باشد متر یسانت یک نآ يها چشمه قطر که سرند به
 استفاده شکل نظر از سرندها. دننام یم يگاو چشم را درشت یلیوخ یبادام دانه را
 .شوند یم میتقس یدست سرند و ایستاده سرند دسته دو به
 لیمستط ای مربع يافلزی یچوب کالف کی يرو یمیس يتور ایستاده سرند در

 ادهد قرار يطور نیزم يرو هیپا سه کی ۀلیوس هب سرند. است شده دهیکوب شکل
. دهد لیتشک باز یۀزاو کی مصالح يجلو درست نیزم با نآ بیش که شود یم

 12تا 10 ارتفاع و متر یسانت 70 یبیتقر قطر به یچوب یکالف از یدست سرند
 يهاهچشم یدرشت و يزیر یکل طور به. شود می ساخته رهیدا شکل بهو  متریسانت

 .کنند یم مشخص متر یلیم با را سرند
 مشخص از پس امروزه: )کیسرام و یکاش برش دستگاه( يبر یکاش الماس 

 سپس دهندمی قرار دستگاه در را آن ،کیسرام و یکاش در برش محل کردن
 هرما با سرانجام و شودیم دهیکش برش يبرا شده نییتع محل يرو دستگاه الماس
ر، هاي رایج کاشی ببا دستگاه .شود یم میتقس مین دو به کیسرام ای یکاش ،کردن

 متر به راحتی برش داد.سانتی 2توان کاشی را تا عرض می
 شود. ریزي پشت سنگ و کاشی استفاده میبراي دوغاب: ریزي مالقۀدوغاب

هاي برش خورده هاي ساختمانی از وسایل در دسترس مانند بطريدر کارگاه
 پالستیکی هم به جاي آن استفاده می شود.

 دار حفاظ فرز دستگاه 
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 : یمنیا مهم نکات
 زا سیستم تنفسی به خاك و مانیس ،هکآ غبار و گرد ازورود يریجلوگ يبرا-

 .دیکن استفاده ماسک
 مه با دستکش بدون است رفته کار به هکآ و مانیس نآ در که را یمالت هرگز-

 .دینکن مخلوط
 : ابراز از حفاظت در یمنیا نکات

 .دیرده قرا خود يجا ودر دیکن زیتم شهیهم را ها ابزار کار انیپا در -
 تراز و دیبساز دیسف هنآ ای کیپالست از مخصوص جعبه کی ،تراز يدار نگه يبرا-
 .بماند مصون یاحتمال ضربات از تا دیبگذار نآ داخل را
 دینک چرب را نآ یچوب ۀدست و دیکن خشک زویتم کار ازاتمام پس را ییانب ۀمال-
 .بماند محفوظ خوردن ترك از تا
 حرکت خود يجا در تا دیببر فرو بآ در را شهیت ۀدست ،کار به شروع موقع در-

 قبل را ابزارها. دیده قرار خود يجا در و دیکن زیتم را نآ کار اتمام از وپس نکند
 .دینشو آسیب ای حادثه دچار کار موقع در تا دیکن امتحان کاربردن هب از
 خطر از يریشگیپ يبرا. است شده ساخته ژهیو يکاربرد منظور هب ابزار هر -

 .شود استفاده کار همان يبرا لهیوس آن از تنها ،دنید بیآس ای یفرسودگ
 .نباشند تماس در سنگ با گرید يهاارابز ای لیب زیت ۀلب دیکن یسع -
 .اشدب نداشته برخورد الک و غربال ،سرند تور به لیب ۀلب کار هنگام دیباش مواظب -
 .دیکن يدار نگه خشک يجا در را ها آن ،ابزار زدن زنگ از يریشگیپ يبرا -

 : ارتفاع در کار لیوسا
 از هک است یموقت ةساز داربست. باشد یم بست دار ،ارتفاع در کار لیوسا از یکی

 یدسترس کار محل به یساختمان اتیعمل انجام يبرا توانند یم اشخاص آن قیطر
 .کنند دایپ

 يها داربست و شده مهار يها داربست: شوند یم میتقس دسته دو به ها داربست
 .مستقل

 يعمود ستون فیرد کی ،ها داربست نیا ياجرا يبرا: شده مهار يها داربست 
 با ار کار يسکوها بتوان که کنند یم نصب يطور وارید از مناسبی فاصله در را

 ساختمان آمدن باال با همراه ،داربست نوع نیا. کرد سوار آن يرو نظر مورد يپهنا
 .دارد کاربرد ،نما ياجرا و یسنت يآجر يها ساختمان در و شود یم برپا
 شده لیتشک يعمود ستون فیرد دو از داربست نیا: مستقل يها داربست 

 زا داربست نوع نیا شوند یم متصل گرید کی به یرضع يها لوله توسط که
 .کند یم استفاده گاه هیتک عنوان به ساختمان

 ضمن آن کارکنان که افتی خواهد کاهش یصورت در یساختمان يها کارگاه در حوادث آمار
 .ببندند کاره ب را آنهای کار، منیا الزامات و نیقوان از یآگاه

 

 نکته ایمنی 
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 و ،دادهایرو علل دادهایرو قیحقا شامل دیبا دیمف کار گزارش: یسینو گزارش
 .شود نوشته ساده و مختصر ،بتمر دیبا کار گزارش. باشد ها حلراه

 رمنظو، بخش نیا در. است متفاوت کار نوع و تیموقع بهتوجه  با یسینو گزارش
 .است رشته یاختصاص يها گزارش

 عبارتند از: نآ در مندرج ومطالب گزارش فنی صاتخمش -
 کار انجام خیتار -
 کار گزارش ةشمار -
 نآ محل و هژپرو نام -
  دهنده انجام شخص صاتخمش نام -
 طیمح رطوبت درصد، طیمح حرارت درجه، هوا و بآ تیوضع مانند يجو طیشرا -

 ... و
 شب یا روز در کار زمان مدت، کار فیزیکی وضعیت -
 کار واتمام شروع ساعت -
 ازین مورد مصالح -
 ازین مورد زاتیوتجه ابزار لیساو -
 شده اعالم زمان مدت در شده انجام کار حجم -
 .شود یم کار شرفتیپ رییتغ باعث که یجنب لیمسا -
 کار يها نقشه -
 کار شرح -
 کار از یوعمل یعلم وبرداشت يریگ جهینت -
 ی)ومنحن نمودار رسم، ازین صورت در( اطالعات ای ارقام و مارآ -
 .است شده موختهآ کار از همرحل نیا در نچهآو کار ومشکالت بیمعا کردن عنوان -
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 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
 هاي فنی و حرفه ايآموزش

 
 اشاره -1

ظر از ن یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
هاي آموزشی رسمی انجام  انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
د و یا در حین شغل یا براي ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم براي افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیري مادامششود. ارز
ل مختلف زندگی یابی و اهداي گواهینامه معتبر در مراحشبه روشی براي ارز

هاي موزي که در پی ارتقاء برنامهآ احتیاج دارند و هم براي مؤسسات مهارت
 ايهفنی و حرف هاي آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستپذیري تحرك

  .درازمدت خود را تحقق بخشند
 

در اسناد باالدستی و توصیه هاي بین المللی توجه زیادي به تحول ارزشیابی در 
 نظام آموزشی شده است:

 
سیاست هاي کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 

 1392 -معظم انقالب
آموزان براي شناسایی نقاط قوت و شیوه هاي ارزشیابی دانش بنیادینتحول  •

 .ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 

 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
ـ طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس 2/19راهکار  •

هاي تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور استانداردهاي ملی براي گذر از دوره
هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه در ارتقاي پایه

 .هاي تحصیلیمحور) در سایر پایه
 

 ملی ایران ارزشیابی در برنامه درسی
 ،آموزتصویري روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمرصورت به •

هاي نیاز ها وفاصله او با موقعیت بعدي و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت
 وي ارائه می کند.

زمینه انتخاب گري، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر خود  •
 د.دانها را زمینه ساز تحقق آن میگیري از سایر روشو بهره می کند ارزیابی فراهم
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گیري را فرصتی براي بهبود موقعیت هاي یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی •
 داند.آموز میدانش

 داند.گیري را فرصتی براي بهبود و اصالح نظام آموزشی میهاي یادکاستی •
 

 )2015(یونسکوحرفه اي  توصیه نامه آموزش و تربیت فنی و
هاي یادگیرندگان، باید براي ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت •

هاي یاددهی سیستم هاي سنجش موثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایند
و یادگیري، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاري همه ذي نفعان، به ویژه 

اي مورد نظر، سرپرستان و حرفه هاينهیها و مربیان، نمایندگان زممعلم
یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش هاي 

مورد  )از قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه ها(مختلف 
 سنجش و ارزیابی قرار داد. 

 
 ايحرفه و فنی هايآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه

 )2012 یونسکو(
هاي آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن و مسیر پذیرپشتیبانی انعطاف •

استقرار سیستم هاي صالحیت  ،هاي فردي از طریق شفاف سازيانتقال از یادگیري
حرفه اي پیامد محور، اقدامات معتبر براي سنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباردهی 

از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه صالحیت هاي حرفه اي 
 ینتضم هايمکانیسم تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاري و اعتماد متقابل

 ايحرفه صالحیت سیستم هاي قسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت
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 تعاریف -2
 شایستگی: 

 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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اي فههاي حربندي شایستگیشایستگی داراي سطوحی است که یکی از انواع سطح
 :استشامل موارد زیر  وباشد اي میبه صورت چهار مرحله

 

 
 

 الگوهاي نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیري -3
و عملکردي به همراه سطوح با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیري 

ها الگوي نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1اي و تجارب داخلی الگوي هاي فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوي  -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاري

سازمانبندي

تبلور

تقلید

اجراي مستقل

دقت

هماهنگی
 حرکات

عادي شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان (نگرش)جزء شایستگی- تفکر و عمل  ( مهارت)جزء شایستگی- علم ( دانش)

          

آفریدن
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 Task-تکلیف کاري
 اشد.بتکلیف کاري کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می

خدمت یا تصمیم در نظر ، ف کاري می تواند به صورت محصولپیامد یک تکلی -
 گرفته شود.

 قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود. ، یک تکلیف کاري - 
 یک تکلیف کاري داراي نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یک تکلیف کاري قابل اندازه گیري و مشاهده است. -
 از کارهاي دیگر انجام شود. یک تکلیف کاري می تواند مستقل -
 می باشد. (Step)هر تکلیف کاري داراي دو یا چند مرحله کار  -
قرار  125الی  75تعداد تکالیف کاري در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.می
نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی در  "کار"از تکلیف کاري با نام 

 گردد.اساس استاندارد موجب شایستگی میانجام کار بر 
 Step-مرحله کار

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت هاي الزم براي انجام یک تکلیف کاري را 
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاري از سه یا چند 

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 حرفه: خانه دار

 اطوظیفه: نگهداري حی
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
 (Performance Standard)استاندارد عملکرد

شایستگی هاي حرفه اي دنیاي کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول براي انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

 ،موالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کارنامند. معاستاندارد عملکرد آن کار می
هاي نمون برگ -4شکل  آورده می شود(رجوع به عملکرد و معیار ارزیابی
 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ارزشیابی). در ادامه نمونه

در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوري که پمپ مکاترونیک:

 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
هاي الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

کشی به نحوي که مطابق با  نقشه افزار هاي مدارهاي فرمان با نرم رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجراي عملیات اولیه تراشکاري": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 3نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی) با اس پیشانی -تراشی پله -اجراي عملیات اولیه تراشکاري (روتراشی
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادي با ت تراش و ابزارهاي تراش به از ماشین

mm± 1/0 حاصل شود.  
 

 (شامل تفکر و عمل): (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 
روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان 

مهارت هاي روان حرکتی داراي ویژگی هایی هستند که در مهارت یاد می شود. 
قل سه و حداکثر شش مرحلۀ در هر تکلیف کاري حداشکل زیر مشاهده می شود.

کاري وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوي که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

ل تواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی(تکلیف کاري) می
 شده باشد.

 

 
 ژگی هاي مهارت (بخش روان حرکتی)وی - 2شکل 
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  ارزشیابی 

 
 

 
 (شامل علم): (knowledge)دانش 

، رشد مهارت هاي ذهنی، عقالنی از قبیل کسب دانش –به توانائی هاي ذهنی
 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 (شامل اخالق و باور) (Attitude)نگرش 
الئق ع، ارزش، عاطفینگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و 

و نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع 
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 
 يابا استاندارد شایستگی و صالحیت حرفه ارزشیابیرابطه 

ساس ا ط باشد و برمرتب حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهاي شارز
که از استانداردهاي آموزشی اقتباس شود). این امر براي  آنها تدوین شود (نه آن

 ارزشیابی ، از نظر فردي .باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروري میشارز
شغل حرفه و به افراد کمک کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیري دائمی روشی براي ثبت  ،خاصی شوند
هاي متفاوت به دست  افراد در شرایط مختلف و زمان و شایستگی هاي هاتوانایی

 ریزي براي ارتقاء و برنامه، تواند در استخدام یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.
و  یابیشموزي ارزآ مهارت هاي داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات آموزش
آموخته شده در برابر  هاي ها و دانش روشی براي تعیین کیفیت مهارت، سنجش

 ،هاي واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطاي گواهینامه به افرادشایستگی
هاي آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میهاي فنی و حرفه اي هنرستان

در مسیر حرکت از دنیاي کار به دنیاي آموزش می توان ایند. کارفرمایان ارائه نم
 ).3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد(شکل 
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 ارزشیابی و آموزش، توالی استاندارد هاي شایستگی حرفه- 3شکل

 

 اي هاي حرفهاساس سطوح صالحیت اي ملی برهاي حرفهنظام صالحیت
افقی و عمودي از ویژگی هاي این نظام است. گذاري شده است. تحرك پذیري پایه

باید مدرك سطح صالحیت قبلی ، براي ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت
همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاري به تجربه به 

سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته (اما با سطح ، کسب شده
) صورت می گیرد و براي ورود به سطح باالتر از ارزشیابی شایستگی باالتر

تشخیصی صورت می گیرد. در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف 
 دیگر شایستگی هاي مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.

 4استانداردهاي عملکرد مبناي تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 
 اي از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.هنمون
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  ارزشیابی 

 
 الف
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 ب

 نمونه اي از استاندارد ارزشیابی حرفه براي یک شایستگی  – 4شکل
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  ارزشیابی 

حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در  اصول
 آموزش فنی و حرفه اي 

 عملکرد گیري باید استاندارد ی (یعنی اندازهیرواباید واجد حداقلیابی شارز
این باشد (یعنی بتواند پایایی گیري کند) و اي انتخاب شده را اندازهحرفه

 و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به
براساس  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشارزشیابی کند). اگر ابزار ارز

و نتایج نیز داراي اعتبار  -استانداردهاي محلی و یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان
، منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزانوسیع باشند. ضروري است 

یابی را دیده باشند. اگر شهاي کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش
الزم است این ، ه به صورت متمرکز تدوین شوندیابی استاندارد شدشابزارهاي ارز

کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمک افرادي که استانداردهاي حرفه را تدوین 
هاي ملی داراي اثرات اعتبار آزمون ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقدارکرده

 وارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی  بود. منفی بسیاري خواهد
حیت ها و صالها و دستیابی به سطوح شایستگیاي ناظر بر تحقق شایستگیحرفه
 باشد:اي ملی ایران به شرح زیر میحرفه

 ها در موقعیت ها در بهره گیري از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1
 اي و عمومیهاي حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

 متنوع خواهد بود.
مالك کسب شایستگی هاي حرفه اي استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 

 .عملکرد حرفه تکلیف کاري
 شواهد کافی و متنوع براي قضاوت  -2

ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
 س صالحیتدوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی کسب مدرك براسا

 خواهد بود.
 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از هنرجویان - 3

 هاي دنیاي کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت
 .کاري و ارزشیابیگروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  20الی  10 مومی و حرفهدر ارزشیابی شایستگی ع

 انجام خواهد پذیرفت . 
 تکالیف کاري همراه با سطح بندي شایستگی هاي حرفه اي و عمومی.
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد
 )1(ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشسایر دانشمشارکت  - 6

 ،طراحی، فرآیندهاي ساخت آموزان براي سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش
 اپراتوري.، تحلیل، نصب، تعمیر

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7
 ارزشیابی نهایی گروه کاري توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 نتیجه محور و فرآیند محوري  - 8 
تلقی  یادگیري -استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیاي کار (کارآموزي) ارزشیابی شوند.می
 به کار گیري ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 9
ند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت هاي جدید جهت حل مساله اجراي فرآی
 در زندگی.

 یادگیري  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 10
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

 خواهد افتاد.
 تکالیف عملکردي در سنجش  -11

و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی  ارزشیابی
 حرفه خواهدبود.

 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 12
اي می گردد که در زمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه

تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی 
را  شایستگی انجام کار، شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها گواهینامه

 با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.
  

ــود از این نوع   ار - 1 ــتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می ش زیابی هاي همتا که بیش
اسـت. به طور کلی در آن دسـته از ارزیابی هایی که احسـاس معیار ارزیابی اسـت، براي حفظ روایی به      

 شود.صورت ارزیابی همتا انجام می

                                                           



  ارزشیابی 

 هاي سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش
 اي: اي فنی و حرفههآموزش

 شود. می اي انجام: براي ارزیابی ورودي تعیین صالحیت حرفه سنجش آغازین •
 : براي اصالح یادگیري صورت می گیرد.سنجش تکوینی  •
 : براي شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام تشخیصیسنجش  •

 گیرد. می
 ها و سطوح صالحیت سنجش تراکمی: در انتهاي تکالیف کاري و پودمان •

 گیرد.اي انجام میحرفه
 شود.کارآموزي و کارورزي و عملیات میدانی انجام می : برايسنجش تکمیلی •

اي در نظام صالحیت هاي حرفه اي با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه
شود. و نوع نظام یادگیري (مادام العمر و ...) از روش هاي مختلف زمانی استفاده می

البته سنجش تراکمی براي اندازه گیري سطح شایستگی و تسلط در هر کار و 
 حرفه مورد توجه ویژه اي قرار می گیرد.

 
 سنجش شایستگی: ابزارهاي

سازي شبیه، سنجش شناسایی، سنجش عملکردي شامل کتبی عملکردي •
 اي و ...درجه 360سنجش ، هاي طوالنی مدتپروژه، کارنمونه، شده

هاي مقیاس، اي: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسیسنجش مشاهده •
 واقع نگاري و ...، بنديدرجه

سنجش نگرش با مقیاس ، یک معناییتفک، نامهسنجش عاطفی: شامل پرسش •
 مصاحبه، لیکرت

کار، سنجش پیرو و ... مشاهده در حین، سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما •
کار واقعی نظر در محیطاین نوع سنجش براي اطمینان از شایستگی مورد

 .گیرد)شود(در کارآموزي و کارورزي مورد استفاده قرار میاستفاده می
درجه اي و ... این نوع  360، (ترکیبی): شامل کارپوشهسنجش همه جانبه  •

 ها براي سنجش کلی حوزه هاي یادگیري استفاده می شود.سنجش
 

با ابزارهاي ارزشیابیِ اهداف دانشی آشنا ، از آنجا که شما بر مبناي تجارب گذشته
هاي شایستگی در اهداف برخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه 1در جدول ، هستید

 رتی(شامل تفکر و عمل) و اهداف نگرشی(شامل ایمان و اخالق) آمده است.مها
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 هاي شایستگیبرخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت (تفکر)

 مهارت هاي شناختی
بعد دانش و 

 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن مهارت شناختی

 الف:
   ■ ×■ ■ ■ +  امور واقعی دانش

    ■  +  × ب: دانش مفهومی
■▲ 

    ▲ 
■ 

▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندي

 +■   
 ■  ■  ■ 

 د:
 ●     دانش فراشناختی

 
 ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت (عمل) 

هماهنگی  دقت اجراي مستقل تقلید
 حرکت

 عادي شدن

 ●  
■ 

● ■  
  

●   
■ ● ■   ● ■ 

  
 

 ابزارهاي اندازه گیري و سنجش نگرش (باور و اخالق حرفه اي)

 تبلور بنديسازمان گذاريارزش واکنش دریافت
● 
 ■ 

●  
 ■ 

●  
■ 

● ◊ 
■ 

● ◊ 
■  

 
 ابزارهاي آزمون و سنجش:

آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
  کارپوشه    سنجش عملکردي    مشاهده    ايچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 360آزمون    گزارش    پژوهش موردي    
 محک زنی    ارائه    ایفاي نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهاي دیگر براي سنجش (با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود).
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  ارزشیابی 

 
 طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:هب
 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -5شکل 
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 یابی شمحتواي مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می، دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
هاي مورد ارزیابی به شایستگی، هااي و شرایط ارائه آموزشاستانداردهاي حرفه

 اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشخواهند بود. ارزهاي گوناگون صورت
ري هاي دیگمهارت، که مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهاي محوري میگیري کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
، اجتماعی و شهرونديهاي هاي زندگی شامل مهارتمهارت، از سواد و حساب

سازي و براساس حرفه فرد هاي عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  هاي مدیریت و کار آفرینی.مهارت

طوري که شایستگی هاي فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 گرفت.

و ارزیابی محتوي یک فرآیند و سیستم آموزش و هاي سنجش رویکردها و روش
 بندي گردد:هاي مختلف دستهتواند براساس شاخصاي میتربیت فنی و حرفه

 
 یابیشهاي مدیریتی ارز وشر

هاي هاي استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز
 اطالعاتی 

 هاي استاندارد شده  آزمون
استاندارد شده و  ايشایستگی حرفههاي یابیشتدوین ارز این رویکرد شامل

مراکز مستقیماً توسط  هاي متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت
اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش

با که  شودگیرند. این روش معموالً در کشورهاي در حال توسعه انجام میمی
اند. این مؤسسات به کشورهاي همکاري کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 

وین ها را تدهاي ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

نیز ابزار  Ciscoوري نظیر میکروسافت و آ هاي فنهاي اخیر برخی شرکتدر سال
موزي به کار برده شده در سطح جهان آهاي مهارتشده و برنامهستانداردیابی اشارز

 د. نماین هاي مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
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 هاي اطالعاتی بانک
 یابیشاالت ارزؤبانک اطالعاتی شامل س، در این روش براساس استانداردهاي حرفه

 شود. این بانک اطالعاتی تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
گیرد  سسات آموزش و کارفرمایان) قرار میؤنفع (مانند م دراختیار تمام افراد ذي

هاي خود را تدوین کنند. انجام  یابیشارز، تا بتوانند براساس این بانک اطالعات
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهند  آموزش می، ارائه دهندگان آموزشیبه  کارشناسانرا تدوین کرده است. این 
هاي خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد داراي کشورهاي در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون
هاي استاندارد به اقدامات امنیتی  باشند. این روش نسبت به آزمون ایاییروایی و پ

ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤو کارکنان تخصصی کمتري احتیاج دارد. س
ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجراي این آزمونتمام فعالیت

داراي انعطاف بیشتري هستند  هاکارهاي اداري عریض و طویل نیست. این آزمون
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهاي یک حرفه می

در صورت اجراي این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند ، تغییر داد
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددهاي آنها صادر نامهو گواهی
 .العمر نیز میسر شود ي مادامو یادگیر

 
 مقیاس بندي و نمره دهی شایستگی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 
سب کیادگیري و ، شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

مقیاس هاي گوناگونی براي ارزشیابی است.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه
 مشاهده می شود.شایستگی حرفه اي وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشیابی شایستگی حرفه -مقیاس بندي رتبه اي 

مقیاس بندي شایستگی (گروه 
مقیاس بندي  -محدوده انتظارات مقیاس بندي شایستگی (کار) کاري)

 شایستگی جزء
مقیاس بندي 
 ردیف شایستگی جزء

نیازمند آموزش: نداشتن معیار هاي مربوط به 
 شایستگی کار

 شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار هاي مربوط به 
 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به شایستگی 
 کار

درصد انتظارات در  75عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 
 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح شایستگی  75شایسته: کسب حداقل 
 مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  60شایسته: کسب حداقل 
 رد نیازدرصد انتظارات در سطوح شایستگی مو

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  60شایسته: کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  85حداقل شایستگی کامل: کسب کردن 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  85: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 
 ستگی مورد نیازسطح شای

 2 3, 2, 1مقیاس هاي 

درصد  40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 
 در سطوح شایستگی مورد نیازانتظارات 

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  40کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 رد نیازدرصد انتظارات در سطوح شایستگی مو 60

 85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  40: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  60درصد و حداکثر  40: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 3سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  90درصد و حداکثر  80: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

انتظارات در درصد  90: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
 سطح شایستگی مورد نیاز

و  3, 2, 1مقیاس هاي 
 5و4

3 
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مقیاس بندي شایستگی (گروه 

مقیاس بندي  -محدوده انتظارات مقیاس بندي شایستگی (کار) کاري)
 شایستگی جزء

مقیاس بندي 
 ردیف شایستگی جزء

درصد  40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85حداکثر درصد و  60شایسته : کسب حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 ظارات در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انت 60

 85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2ح مقیاس سط
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

در  80درصد و حداکثر  80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
 صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  90درصد و حداکثر 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح  60: کسب کردن حداقل 5س سطح مقیا
 شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

 4و3, 2, 1مقیاس هاي 
 5و

4 

درصد  40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 مورد نیاز درصد انتظارات در سطوح شایستگی

درصد  85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40کسب حداقل  نیازمند آموزش:
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 60

 85درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

صد انتظارات در در 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

در  90درصد و حداکثر  80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
 صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
 تگی مورد نیازشایس

 5 4و3, 2, 1مقیاس هاي 
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 و  فنی، پایه فنی هايارزشیابی دروس شایستگینحوه 
 غیر فنی

 
 مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از: •
شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوري  شایستگی هاي غیر فنی -1
مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق ، کاربرد فناوري هاي نوین، کار آفرینیو 

 حرفه اي در پایه دوازدهم (شاخه فنی و حرفه اي و کاردانش )
 و طراحی، ايرك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -2

 اي)ارتباط مؤثر. (شاخه فنی و حرفه، خاك و گیاه، آب، زبان بصري
 یازدهم و دوازدهم ، اي) پایه هاي دهمساعته (شاخه فنی و حرفه 8هاي کارگاه -3
 یو شیم شناسیزیست، فیزیک، دروس شایستگی هاي پایه شامل: ریاضی -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -5
باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان (فصل) می •

یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو  باید براي هر
ها براي هر یک پودمان نمره 20از صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

 گردد.می ثبت 
 

 
 
تا  0گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می •

 گردد.ثبت می 20
مان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پود
  = عدم احراز شایستگی؛1( 3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار) مشخص می3= احراز شایستگی 2
 .) 6(شکل  گرددمنظور می 5آن با ضریب 
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هاي کالسی انجام فعالیتبخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس 
ر در ابتکاخودارزیابی،  هاي آموزشی و تربیتیمشارکت در فعالیت، نظم، و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 5تا  0... از  و تکالیف عملکردي درسی
 باشد.می 12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

گیري از سوي هنرجویان، مبا توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمی •
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  5نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

رسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنماي هاي دها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.
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 ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است. - 6شکل 

 166 



  ارزشیابی 

 
 نمرات احتمالی که براي هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده براي هر پودمان -7شکل 
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هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیري (واحد شایستگی) است و ارزشیابی  •
هاي با شیوه مندرج در کتاب هاي شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

 ی در مدرسه ثبتدرسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالس
ان نمره پودم هاي شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 به دست خواهد آمد.
 
 ،استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور •

استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را براي هر یک 
 شده است.اي و کاردانش تهیه فنی و حرفه هاياز دروس در شاخه

 

 
کتاب استاندارهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی براي  -8شکل 

 هاي تحصیلیکلیه رشته

 
 

دهی بر اساس استاندارد هاي ارزشیابی مبتنی بر نمونه هایی از نمره 9در شکل 
رفه اي صنعت، شایستگی براي پودمان هاي مختلف رشته هاي گروه بزرگ ح

 خدمات، کشاورزي و هنر نشان داده شده است.
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 نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته هاي مختلف -9شکل 
 5گردد که در هر قبول اعالم میمبتنی بر شایستگی، زمانی هنرجو در دروس  •

نمره پودمان  5کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالي 
به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در 

را کسب نکند در آن ماده  12حداقل نمره  صورتی که فرد در یک یا چند پودمان
در سیستم براي او منظور خواهد  10آورد و نمره  درسی قبولی را بدست نمی

هایی که حداقل نمره مورد نظر ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان شد.
در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 

 حداقل براي یک بار امکان پذیر خواهد بود.
هاي تحصیلی در یک کاربرگ تحت رشتهها خالصه نمرات کسب شده در پودمان •

اي تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به هاي حرفهعنوان گواهی شایستگی
 هنرجو تحویل داده خواهد شد.

 وهنرج همراه کتاب، مدار نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان •
د. این کتاب با هدف باشن داشته همراه به خود با ارزشیابی اجراي زمان در را

بر  کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی
شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و براي کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 ). 10(شکل 
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