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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای 
فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات 
و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  محور  حول  که  آموزشی  نظام 
برنامه   درسی ملّی انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب 
صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه 
و تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده 
تنها  به عنوان  از کتاب درسی  فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا 
بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  برنامه محوری  به  آموزشی  رسانه 
کتاب  دانش آموز،  درسی  کتاب  جمله  از  متنوعی  رسانه های  شامل  یادگیری 
همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای 
اهداف  تحقق  در  هم  با  که  می باشد   .... و  پوستر  و  آموزشی  فیلم  آموزشی، 
نقش  ایفاي  جهت  هنرآموز  راهنماي  کتاب  می کنند.  ایفا  نقش  یادگیری 
تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب 
تدریس  رسانه سعی شده روش  این  در  است.  تدوین شده  و  درسی طراحي 
نیاز  ابزارها و مواد مصرفی مورد  به همراه تجهیزات،  به جلسه  کلی و جلسه 
شود.  آورده  محیطي  و  فردي  بهداشت  و  ایمني  به  مربوط  نکات  جلسه،  هر 
همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت 
و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري 
و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، 
اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و 
نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، 

مقدمه



یادگیري،  محیط  در  آموزش  و  اجرا  فرایند  در  مهم  نکات  مطالعاتی،  منابع 
دیگر  و  هنرآموزان  تخصصي  و  حرفه اي  صالحیت هاي  و  زماني  بودجه بندي 

موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف 
تألیف شده  و  تدوین  گرانقدر  مؤلفین  تالش  و  کوشش  با  که  آموزشی  بسته 

موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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كلیات

اكنون كه با تالش و هّمت دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همکاری و همفکری جمعی از صاحب نظران، 
مؤلفان و هنرآموزان مجّرب نگارش محتوا و روش آموزش دروس فنی درطرحی جدید 
و نوین تدوین شده است تا اثربخشی بیشتری داشته باشد، بنا بر آن شد كه پس از 
مطالعات میدانی در آموزش های فنی و حرفه ای در حوزۀ آموزش و پرورش و خارج 
از آن، بررسی و تحلیل مشاغل موجود در صنایع كشور و تغییر و تحوالت صنعتی 
و فناوری های روز دنیا و همچنین با توجه به مقطع زمانی كه هنرجویان در آن قرار 
داشته و گسترۀ مداوم بارش اطالعات كه فضای ذهنی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، 
محتوا باید به گونه ای نگارش یابد كه قابلیت انتقال مناسبی داشته باشد تا هنرآموزان 
بتوانند با به كارگیری روش های آموزشی متنوع فرایند یادهی ـ یادگیری را تسهیل 

نمایند. در این راستا موارد زیر پیشنهاد می گردد: 
1 تدریس به شیوۀ تعاملی و رو در رو )هنرآموز با هنرجو و هنرجو با هنرجو( انجام 

شود تا ذهن هنرجویان با مسائل و موضوعات درس درگیر شود.
2 در تدریس همواره به مشاغل مرتبط با رشتۀ و گروه اشاره شود و نقش محتوای 

دروس در ارتباط با مشاغل مربوطه توجیه شود.
3 تدریس با استفاده از فیلم، انیمیشن و پوستر انجام شود، زیرا كیفیت درك و 

فهم هنرجو با به كارگیری این فناوری ها ارتقا می یابد.
4 پرسش های هر مبحث در كالس، به وسیلۀ هنرجویان پاسخ داده شود و پس از 

تصحیح و ارزشیابی، نتیجه در كارپوشه هنرجو درج شود.
5 هر جلسه از هنرجویان ارزشیابی به عمل آید و نتیجه آن در كاربرگ ارزشیابی 
آنان ثبت گردد، بدیهی است كه بخش بزرگی از این ارزشیابی، حاصل نظارت شما 

بر فعالیت های علمی وعملی هنرجویان خواهد بود.
6 هنرآموز باید در حین انجام فعالیت های كارگاهی بر كار هنرجویان نظارت مستمر 
داشته باشد، زیرا این نظارت عالوه بر حصول نتایج مطلوب برای ارزشیابی، موجب 

ارتقای كیفیت یادگیری خواهد شد.
7 در آموزش های كارگاهی به شایستگی های غیرفنی از جمله نکات زیست محیطی، 
مسائل ایمنی، حفاظتی و بهداشتی توجه ویژه نموده و در ارزشیابی، جزء عوامل 

مهم و غیرقابل گذشت در نظر گرفته شوند.
در  به موقع  حضور  مانند  اخالقی  ارزش های  و  اصول  رعایت  و  اخالق محوری   8
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كالس و كارگاه، احترام هنرجویان به یکدیگر و هنرآموز، مسئولیت پذیری، صداقت 
و راستی، صرفه جویی، پرهیز از توهین و تمسخر و سرانجام تمركز بر كار و درس 
باید به طور جدی و مستمر مدّ نظر بوده و جزء مالك های مهم ارزشیابی هنرجو 

درنظر گرفته شود.
ارائۀ  برای  چارچوب  معرفی  و  تهیه  هنرآموز،  راهنمای  كتاب  اهداف  از  یکی   9
اختیار  را در  امکان  این  راهنمای هنرآموز  بهتر دروس كتاب درسی است. كتاب 
هنرآموزان قرار می دهد تا بتوانند برنامۀ درسی را تجزیه و تحلیل كنند و با توجه 
به امکانات و محدودیت هایی كه با آن مواجه اند و نیز با توجه به شرایط محیطی، 
ویژگی های دانش آموزان، امکانات موجود و... درس مورد نظر را ساماندهی و اجرا 
نمایند. كتاب های راهنمای هنرآموز راهکارهای اولیه ای هستند كه عالوه بر ارائۀ 
دانش های بیشتر از كتاب درسی، به هنرآموزان این امکان را می دهد تا با خالقیت 
خود، شیوه های فردی خود را انتخاب كنند و در راستای برنامۀ درسی، آموزش را 
اجرا نمایند. راهنمای هنرآموز در واقع »  راهنمای حرفۀ هنرآموزی است« و گاهی 

به پیچیدگی های موضوع درس نیز می پردازد.
وظایف كتاب های راهنمای هنرآموز عبارت اند از: 

1 تبیین برنامۀ درسی )هدایت هنرآموز برای روش مناسب تدریس(؛
2 هدایت هنرآموز در فرایند آموزش، تدریس و ارزشیابی؛

3 دانش افزایی.
راهنمای هنرآموز درس معماری داخلی فضاهای تجاری در رشتۀ معماری  كتاب 
داخلی با هدف ارائۀ راهکارها و روش های مناسب در جهت تدریس بهتر و موفق تر 
برای هنرآموزان تألیف شده و شامل مطالبی است كه هنرآموز در طول یک سال 
تحصیلی با آن مواجه است و در راستای آموزش به هنرجویان از آنها استفاده می كند. 
بنابراین سعی شده است در كتاب پیش رو، ابتدا برخی از واژگان كلیدی و پایه كه در 
حوزۀ برنامۀ ریزی درسی كاركردهای عام دارند، توضیح داده شوند و سپس شیوه های 

آموزش »  مباحث معماری داخلی« به صورت گام به گام تدوین شود.
كتاب پیش رو شامل بخش های زیر است: 

 رویکردهای آموزشی و روش های تدریس؛
 اهداف آموزشی و حیطۀ آنها؛

 روش جمع آوری داده های هنرجو؛
 روش آموزش هر درس به صورت گام به گام؛

 منابع و مآخذ.
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تعاریف و اصطالحات

صالحیت حرفه ای
مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 

به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

ارتقاء  و  آمادگی، نگهداشت  به زمینه سازی،  تربیت در قلمرو دنیای كار  آموزش و 
شغلی و حرفه ای گفته می شود. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، تركیبی جامع است 
كه به جنبه هایی از فرایند آموزشی و تربیتی شامل مطالعۀ فناوری ها و علوم وابسته، 
كسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها در بخش های 
گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی عالوه بر آموزش عمومی، اطالق می شود. این 
است.  نایافته  و سازمان  غیررسمی  و حرفه ای رسمی،  فنی  آموزش  از  اعم  تركیب 
همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعۀ مهارت ها است كه 
با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد 
و مهارت های محاسبه، مهارت های َعْرضی )غیر فنی( و مهارت های شهروندی نیز از 

مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
شغل

واژۀ شغل »  استخدام شدن برای ارائۀ خدمت و برای مدتی خاص« می باشد. شغل 
محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها و وظایف مشخص 
است كه در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک 

حرفه در زمان های گوناكون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه

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

از نظر كارها، دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.
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چارچوب صالحیت ملی
انواع  و  سطوح  در  را  گواهینامه هایی  و  مدارك  صالحیت ها،  كه  است  چارچوبی 
مختلف به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معیار ها و شاخص های 
تجربه در كنار  و  مهارت  به  این چارچوب  در  ارتباط می دهد.  به هم  توافق شده 

دانش، ارزش ویژه ای داده می شود و زمان و مکان یادگیری، ارزش كمتری دارد.
برنامة درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 

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

دنیای كار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.
نظر  در  استاندارد  نوع  و حرفه ای كشورها سه  فنی  آموزش های  نظام  در  معموالً 

گرفته می شود: 
متولیان  توسط  كه  مهارتی  یا  شایستگی  حرفه ای؛  شایستگی  استاندارد  1ـ 
صنعت، بازار كار و اتحادیه ها، اصناف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، 

كارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل  بر اساس  2ـ استاندارد ارزشیابی؛ 
به  منجر  و  می شود  تهیه  گوناگون  حوزه های  از  مشتركی  گروه های  توسط  مؤثر 

اعطای گواهینامه یا مدرك صالحیت حرفه ای می گردد.
3ـ استاندارد آموزشی )برنامة درسی(؛ بر اساس استاندارد های شایستگی حرفه 
و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این 
تجهیزات  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  دروس،  محتوای  و  اهداف  استاندارد، 

آموزشی و... در اولویت قرار دارند.
آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه بر شایستگی های حرفه ای تمركز دارد. 
شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، 
طراحی و تدوین برنامۀ درسی و ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها(، غیر فنی 
و عمومی دسته بندی شوند. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به 
عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
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استاندارد شایستگی حرفه
شاخص هایی  و  ابزارها  كارها،  فعالیت ها،  تعیین كنندۀ  حرفه  شایستگی  استاندارد 

برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشتة تحصیلی ـ حرفه ای(

برای  را  فراگیر  تا  قرار می گیرند  چند رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم 
انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
چند رشته ای ها  می شود.  گفته  حرفه ای  ـ  تحصیلی  گروه  رسانند،  یاری  منطقی 
غیر هم خانواده،  هم خانواده،  منطقه ای  امکانات  و  شرایط  به  توجه  با  است  ممکن 
شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای 
كسب كار باشد. گروه بندی تحصیلی حرفه ای باعث شکل دهی هویّت حرفه ای و 

تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.
اهداف توانمند سازی

»   اهداف توانمند سازی« اهدافی هستندكه بر اساس شایستگی ها، استاندارد عملکرد و 
اقتضائات یاددهی ـ یادگیری جهت كسب شایستگی ها توسط دانش آموزان تدوین 
می گردند. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصۀ ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و 
خلقت است كه با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند. باتوجه 
اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویّت  به 
حرفه ای متربیان است و هویّت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و 
خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد 
بود. این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی كلیۀ ساحت های تربیتی1 را 

دربر می گیرد.
فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  بر اساس  ساخت یافته،  یادگیری  فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در شاخۀ فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخۀ فنی و حرفه ای بر اساس برنامۀ درسی ملی ایران و 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی 
و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه. 

6



فصل اول: کلیات

7

حوزۀ یادگیری كار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به كمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزۀ دانش آموزان، درك و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای كار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
بستة تربیت و یادگیری

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

تهیۀ بستۀ یادگیری بر اساس ماكت بستۀ تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بستۀ تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمک آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بستۀ سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی كمک كند.

منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه كلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بستۀ  می توان 
تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل كتاب راهنمای هنرآموز، كتاب درسی و 

كتاب كار می شوند.
لذا بستۀ تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد: 

1 كتاب درسی
2 راهنمای هنرآموز

3 كتاب همراه هنرجو 
4 كتاب كار

5 نرم افزار دانش آموز
6 فیلم هنرجو؛ 

7 شبیه سازها
8 فیلم هنرآموز 

9 پوستر

7
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هدف كلی كتاب

ارائۀ راهکارهایی برای اجرای تدریس اثرگذار و نحوۀ آموزش مهارت های عملی و 
دانش مربوطه از طریق تمرین های مختلف و كار عملی است.

محتوای اصلی كتاب درسی شامل پنج پودمان است كه به طور خالصه در زیر به 
آنها اشاره می شود.

پودمان اول: هدف این پودمان، آموزش فرایند طراحی داخلی فضاهای تجاری و 
نحوۀ تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی درطراحی فضاهای داخلی است. مراحل اصلی 
برنامه ریزی، شناخت و طراحی است تشریح  فرایند طراحی كه شامل سه بخش 
شده و در ادامه ضمن معرفی عرصه ها و فضاهای داخلی، روش تهیه برنامه كالبدی 

توضیح داده شده است.
پودمان دوم: در این پودمان ضمن معرفی عناصر سازنده فضا و كاركرد هر كدام 
از آنها در شکل گیری فضاهای داخلی طراحی فضاهای داخلی تشریح شده و در 
ادامه نحوۀ مقایسه طراحی های ارائه شده و گزینش طرح مناسب تر و ارائه نهایی 

آن طرح شده است.
تجاری  داخلی  فضاهای  اجرایی  طرح های  تهیۀ  به  سوم  پودمان  سوم:  پودمان 
پرداخته است و با توجه به مطالب پایه كه هنرجویان در خصوص نقشه كشی فاز 
یک در سال دهم و نقشه كشی فاز 2 در سال یازدهم فرا گرفته بودند، نقشه كشی فاز 
دو به صورت مبسوط تری آموزش داده می شود و نقشه های مبنا برای این پودمان 

نقشۀ نهایی شده در پودمان دوم كتاب می باشد. 
پودمان چهارم: در این پودمان ضمن آموزش متره و برآورد به روشه باز و بسته، 
تهیه جداول نازك كاری پروژه و برخی از مصالح رایج در اجرای فضاهای تجاری طرح 
می شود. آموزش متره به روش بسته بر اساس دفترچه فهرست بها بوده و در روش باز 
با استعالم قیمت از بازار انجام می گیرد و برای حفظ پیوستگی محتوای كتاب، متره و 
برآورد نقشه هایی كه در پودمان سوم در مرحله فاز دو رسم شده بودند، انجام می شود. 

تهیه آلبوم مصالح دیگر موضوع طرح شده در این پودمان است.
پودمان پنجم: ماكت سازی از طرح های داخلی هدف اصلی این بخش است كه 
از  بخش هایی  ساخت  مراحل  تئوری  مباحث  تشریح  ضمن  آن  به  رسیدن  برای 

فروشگاه به صورت مرحله آموزش داده شده است.
هنرجویان این رشته در آینده به عنوان فعاالن حوزۀ معماری داخلی مشغول به كار 
خواهند شد و ارائه محتوای آموزشی استاندارد و صحیح، در ارتقای كیفیت فضاهایی 
كه آنها در ایجادشان سهیم بوده اند بسیار مؤثر خواهند بود، از این رو مسئولیت شما 



فصل اول: کلیات

9

در خصوص تربیت هنرجویانی متعهد به اصول اخالقی، دارای مهارت های عملی 
و دانش كافی در زمینه معماری داخلی اهمیت بسزایی دارد. تدریس شما تالشی 

است دوجانبه، برای یاد دادن و یاد گرفتن واحدهای یادگیری. 
قرار می دهند و شما خواهید  اختیار شما  را در  برنامه ریزان درسی،برنامۀ مدونی 
آموزش كنید.  را درگیر  آموزشی، هنرجو  ابزارهای  و  فنون  از  استفاده  با  توانست 
همراه  باید  بلکه  شود،  اطالعات  جادوی  درگیر  منفعل،  گیرندۀ  به عنوان  نباید  او 
روابط  مسئله،  خردورزی، حل  تفکر،  خود،  به  اتکای  یادگیری،  مهارت های  شما، 
انسانی، همکاری و مشاركت را تجربه كند تا بدان حد كه آنها را در زندگی خود 
به كار گیرد. بنابراین تا حد امکان فرصت تمرین و تجربه را به او بدهید و نوآوری 
و خالقیت او را ارج بگذارید. قبل از توجه به نکات پیشنهادی، به منظور نهادینه 
شدن آنها الزم است به یادگیری مداوم، مسئولیت پذیری، وجدان كاری، همکاری 
و مشاركت، صرفه جویی، توجه به محیط زیست، پاسداری از ارزش های مذهبی و 
اخالقی، احترام به قانون و... اعتقاد داشته باشیم و آنها را در طول آموزش سرلوحۀ 

كار قرار دهیم.
نكات پیشنهادی

با  مفاهیم،  اهمیت  و  ضرورت  زمینۀ  در  یادگیری،  واحد  هر  تدریس  از  قبل   1
هنرجویان بحث و گفت وگو كنید.

2 محتوای واحد های یادگیری را با توجه به فعالیت های ارائه شده با هنرجویان 
مطرح كنید، سپس جمع بندی كلی را با كمک آنها ارائه دهید.

برای كسب اطالعات  از قسمت های هر بخش كتاب  اینکه بعضی  به  با توجه   3
بیشتر در نظر گرفته شده است و ارزشیابی از آن صورت نمی گیرد، هنرجویان را 

تشویق نمایید كه آنها را مطالعه كنند.
4 هنرجویان را ترغیب نمایید تا در اجرای فعالیت های عملی تالش كنند و نتایج 

كار را در كالس، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
5 از آنجا كه این درس، فعالیت ها و تمرین های عملی بسیاری را پیشنهاد می كند، 
هنرجویان را تشویق كنید كه در فعالیت های گروهی شركت كنند و كارایی فعالیت هایشان 
را با سایر گروه های كالسی، ارزیابی كنند. در ضمن، نمونه ای از كلیۀ فعالیت های خود را 

برای ارزیابی و استفادۀ نهایی در پوشه ای جمع آوری نمایند.
6 ارزشیابی واحدهای یادگیری به دو صورت مستمر و پایانی صورت می گیرد. ارزشیابی 
عملی با توجه به شاخص هایی چون مشاركت در فعالیت های گروهی، مهارت در اجرای 
كار، عالقه مندی، خالقیت، رعایت نظم و انضباط، تهیۀ گزارش كار بر اساس تمرینات و 
پیشنهادهای هربخش در طول سال بر اساس فعالیت های انجام شده و ارزشیابی نظری 

كلیۀ مباحث واحدهای یادگیری به صورت مستمر و پایانی انجام می گیرد.
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7 با توجه به تازگی مطالب این واحد های یادگیری، از شما درخواست می شود 
نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید و زمینه را برای تهیۀ مطالبی 

مفیدتر و پربارتر فراهم سازید.
8 هر درس را با نام خدا و با یک پیام مرتبط با موضوع آغاز نمایید.

9 با توجه به واحد یادگیری، وسایل و ابزار الزم را از قبل آماده كنید و فضای 
آموزشی را مشخص كنید.

10 برای اجرای هر هدف، طرح درس تهیه كنید.
مانند طرح  تأمل برانگیز  فعالیت  یک  با طرح  را  درس  محتوای  از  قسمت  هر   11

سؤال، نمایش فیلم و نمایش تصویر شروع كنید.
12 برای ادامۀ تدریس از جمع بندی نظرات هنرجویان استفاده كنید.

13 در آموزش مفاهیم از روش های فعال تدریس استفاده كنید.
14 بعد از طرح محتوای درس، بر انجام فعالیت های مطرح شده نظارت كنید.

15 به منابع ذكر شده در تدریس مراجعه نمایید و از آنها بهره گیرید.
16 هنرجویان را به استفاده از منابع ذكر شده هدایت نمایید. 

اهمیت و ضرورت رشتة تحصیلی معماری داخلی
یکی از اصلی ترین نیازهای بشر، تهیۀ مسکن و سرپناه بوده كه در مراحل مختلف 
تاریخی و رشد اجتماعی به ترتیب به نیازهای امنیتی، كارایی و زیبایی پاسخ داده است.
مسکن انسان های نخستین او را از بالیای طبیعی، جانواران درنده و شرایط نامساعد 

جوی در امان نگه می داشته است.
متناسب بودن كاربرد مسکن از نظر اندازه و شکل و فرم، این فضا را با انتظارات بشر 
هماهنگ ساخته است. توجه به جمال و درك زیبایی ها و مشغولیت های ذهنی بشر 
هم زمان با رفع اولین نیاز او شکل گرفت، به طوری كه بر روی دیوارۀ داخلی اولین 
پناهگاه های طبیعی انسان نقاشی هایی از آمال، ذهنیات و تجربیات او جلوه گر شده 
است. تهیه و ساخت فضاهای مورد نیاز در ابتدا توسط شخص انجام می گرفت اما 
به تدریج با رشد تکنولوژی و كسب تجربه افراد در این زمینۀ خاص، نیاز به انتقال 

تجربه و آموزش به دیگران و نسل های بعدی ضرورت پیدا كرد.
افرادی  توسط  نیاز  مورد  مناسب  فضاهای  و  و ساخت مسکن  نیز طراحی  امروزه 
مدیریت  و  ساماندهی  می گیرد.  صورت  حوزه  این  در  آموخته  دانش  و  باتجربه 
اركان  )اقتصاد و  ـ  پایدار  به معماری  با توجه  این ساخت و سازها  فضاهای داخلی 
اصلی آن، اجتماعی و زیست محیطی( ـ تربیت افرادی متخصص با اطالعات كافی 
و به روز و متناسب با ارزش های دینی و فرهنگی كشور را ضروری می سازد. این 
افراد عالوه بر ارتقای كیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و 

حفظ و نگهداری محیط زیست مؤثر خواهند بود.
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با توجه به ارائۀ آموزش رسمی در شاخۀ فنی و حرفه ای، رشتۀ معماری داخلی و به 
تبع آن نبود كارگران ماهر و كاردان های حوزۀ معماری داخلی، تربیت هنرجویان 

مستعد را دراین رشته ضروری می نماید.
پژوهش و برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه آمار مشاغلین حوزۀ معماری 

داخلی مركز آمار ایران رشد صعودی اشتغال را در این زمینه پیش بینی می كند.

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای
هدایت تحصیلی ـ حرفه ای شامل موارد زیر است:

1 هدایت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای كه بخشی از آن 
در برنامۀ درسی رشته وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعۀ حرفه ای از 

طریق بازدید و كارآموزی محقق می شود.
2 مشاوره حرفه ای كه در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با كمک آزمون های 

استاندارد انجام خواهد شد.
 هدایت آموزشی كه توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت 

فراگیران در مسیرهای تحصیلی افقی و عمودی در مقطع متوسطه.

رشته معماری داخلی

پایه دوازدهم
پایه یازدهم

پایه دهم

دانش فنی تخصصی

تزیینات چوبی و 
پارچه ای

تزیینات سلولزی، دانش فنی پایه
رنگ، موکت و 
فضاهای داخلی

تزیینات سنگی، 
سرامیكی و پلیمری 
در فضاهای داخلی

معماری داخلی 
فضاهای مسكونی

تزیینات گچی و مبلمان 
پارچه ای و پلیمری

معماری داخلی 
فضاهای تجاری

دورۀ اول متوسطه
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فصل   دوم

معرفی واحد های یادگیری
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معرفی واحد های یادگیری

درس معماری داخلی فضاهای تجاری در پایۀ دوازدهم در قالب 5 پودمان مستقل از 
یکدیگر و به صورت خطی ارائه می شود. سازمان دهی واحدهای یادگیری نیز به صورت 
مستقل انجام شده و تکالیف كاری به صورت خطی هستند و مراحل كاری به صورت 
ارائۀ دانش در قالب تکالیف یادگیری ساخت یافته و مهارت بعد از آن به صورت تمرین 
غیر فنی،  شایستگی های  می شود.  آورده  به ترتیب  محتوا  وسعت  حیطۀ  در  عملی 

زیست محیطی، ایمنی و نگرشی به صورت تلفیقی در دانش و مهارت ارائه می شود.

شایستگی های مورد انتظار

تهیة طرح های 
اجرایی فضاهای 
داخلی فروشگاه

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

برنامه ریزی طرح 
داخلی فروشگاه

ماکت سازی

انتخاب نمونه 
مصالح طرح 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

شایستگی های فنی
 تهیۀ برنامه اولیه طرح داخلی فضاهای فروشگاه

 تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی از طراحی فضاهای داخلی فروشگاه
 ارائه طرح های اولیه فضاهای داخلی فروشگاه

 تهیۀ طرح نهایی فضاهای داخلی فروشگاه
 تهیۀ طرح های اجرایی فضاهای داخلی فروشگاه

 ارائه نمونه مصالح طرح فضاهای داخلی فروشگاه 
 ماكت سازی

شایستگی های غیر فنی
 سازمان دهی اطالعات  

 جمع آوری و گردآوری اطالعات  
 مذاكره  
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 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
 تفسیر اطالعات 

 مستند سازی 
 مدیریت زمان 

 مدیریت مالی و منابع 
 مدیریت كیفیت 

 درستکاری 
 به كارگیری فناوری اطالعات 

اهداف تفصیلی درس: معماری داخلی فضاهای تجاری

          عرصه
  عناصر

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

رابطه با خلق 
خدا )سایر 
انسان ها(

رابطه با خلقت

تعقل،تفكر و 
اندیشه ورزی

)تأمل، استدالل، 
استنباط، 

تجزیه و تحلیل، 
توجه، تدبر، 
نقد، کشف، 

درك، حكمت، 
خالقیت و 
پژوهش(

به  توجه  و  تعامل  ـ 
مطالعات اولیه در روند 
طراحی داخلی تجاری

ـ كشف خودباوری در 
رابطه با خلق فضاهای 

داخلی تجاری
فناوری  به  توجه  ـ 
اطالعات و ارتباطات در 
ارائه طرح های فضاهای 

داخلی تجاری

ـ توجه به نظام 
خلقت با نگرش 

سیستمی در 
طراحی داخلی 

فضاهای تجاری 
ـ توجه به 

حقیقت نظام 
خلقت در 

طراحی داخلی 
فضاهای تجاری

ـ توجه به 
فرهنگ كار و 

تالش در طراحی 
داخلی فضاهای 
تجاری بر اساس 
آموزه های دینی

ـ تأمل و توجه 
به خواسته ها و 

نیازهای كارفرما 
در طراحی داخلی 

تجاری 
ـ توجه به 

مسئولیت پذیری 
درقبال 

استفاده كنندگان 
در فضاهای داخلی

ـ تجزیه و تحلیل 
آثار اجراشده 

طراحی داخلی 
تجاری مربوط به 

دیگران

ـ پژوهش مدیریت 
منابع و مصالح در 

طراحی داخلی 
فضاهای تجاری

ـ تأمل در 
قوانین مرتبط با 
محیط زیست در 
طراحی داخلی 
فضاهای تجاری

ـ استنباط اصول 
توجه به طراحی 
پایدار در طراحی 
داخلی فضاهای 

تجاری



16

ایمان و باور
)پذیرش، تعبد، 
التزام قلبی(

ـ پذیرش یادگیری 
مادام العمر در كار 

طراحی داخلی فضاهای 
تجاری 

ـ التزام قلبی به 
خودباوری در طراحی 
فضاهای داخلی تجاری
ـ پذیرش فناوری های 

نو در ارائه طرح های 
فضاهای داخلی تجاری

ـ ارزش گذاری 
بر 

شایستگی های 
تفکر در 

آفریده های 
خداوند در 

طراحی داخلی 
فضاهای تجاری
ـ التزام قلبی به 
اخالق اسالمی 

در طراحی 
داخلی فضاهای 

تجاری 
ـ پذیرش 

فرهنگ كار 
و تالش در 

طراحی داخلی 
فضاهای 

تجاری براساس 
آموزه های 

دینی

ـ ارزش گذاری بر 
كار تیمی و گروهی 
در طراحی داخلی 

فضاهای تجاری
ـ باور به 

مسئولیت پذیری 
در قبال 

استفاده كنندگان 
فضاهای طراحی 

داخلی تجاری
ـ عالقه به 

رعایت مالکیت 
مادی و معنوی 
آثار دیگران در 

حوزه های داخلی 
تجاری

ـ ارزش گذاری به 
مدیریت و منابع و 
مصالح در طراحی 

فضاهای تجاری
ـ پذیرش قوانین 

مرتبط حفظ نظارت 
در طراحی داخلی 

فضاهای تجاری 
ـ عالقه به طراحی 
و تولید پایدار در 
طراحی فضاهای 

داخلی تجاری

علم
)کسب معرفت 
شناخت، 
بصیرت و 
آگاهی(

ـ تشریح روند طراحی 
فضاهای داخلی تجاری 

با نگرش سیستمی 
ـ بیان قوانین مرتبط با 

طراحی و مصالح 
فضاهای داخلی تجاری

استفاده  نحوۀ  توضیح  ـ 
ارائه  در  نوین  ازفناوری 
طرح های معماری داخلی 

تجاری

ـ تشریح ارتباط 
آموزه های دینی 

در طراحی 
فضاهای داخلی 

تجاری 
ـ بیان مصادیق 
پرهیزكاری در 

طراحی فضاهای 
داخلی تجاری 

ـ توصیف 
اصول زیبایی 
شناختی در 

آفریده های خدا

ـ توصیف ارتباط 
مؤثر و كار تیمی 
در روند طراحی 
فضاهای داخلی 

تجاری، همکاران و 
كارفرمایان 

ـ بیان مصادیق 
طراحی متناسب 

با نیازهای 
استفاده كنندگان 
فضا در طراحی 
فضاهای داخلی 

تجاری 
ـ تعیین مقدار 

و نوع مصالح 
مصرفی برای 

اجرای طراحی 
فضاهای داخلی 

تجاری

ـ بیان ارزش های 
كسب اطالعات 

یادگیری مادام العمر 
در حوزۀ شیوه های 

طراحی فضاهای 
داخلی بر پایه 
معماری پایدار

ـ تشریح 
مسئولیت های 

طراحی فضاهای 
داخلی تجاری در 

قبال محیط زیست 
ـ بیان مصادیق 
طراحی پایدار 

در طرح داخلی 
فضاهای تجاری
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عمل
)کار، تالش، 

اطاعت، عبادت، 
مجاهدت، 
کارآفرینی، 
مهارت و...(

ـ انجام طراحی 
فضاهای داخلی تجاری 

با نگرش سیستمی
ـ استفاده از قوانین 
مرتبط با طراحی و 
مصالح در فضاهای 

داخلی تجاری 
ـ بهره برداری از 

فناوری های نوین در 
ارائه طرح های معماری 

داخلی تجاری

ـ به كارگیری 
آموزه های دینی 

در طراحی 
فضاهای داخلی 

تجاری
ـ استفاده از 

احکام دینی در 
طراحی فضاهای 

داخلی تجاری
ـ استفاده از 

اصول زیبایی 
شناختی در 
آفریده های 

خدا در طراحی 
فضاهای داخلی 

تجاری

ـ برقراری ارتباط 
مؤثر و اجرای كار 

تیمی در روند 
طراحی فضاهای 

داخلی تجاری 
با همکاران و 

كارفرمایان 
ـ انجام طراحی 
فضاهای داخلی 
تجاری بر اساس 

مصلحت 
استفاده كنندگان 

از فضا
ـ تعیین مقدار 
و نوع مواد در 

مصالح مصرفی 
برای اجرای 

طراحی فضاهای 
داخلی تجاری

ـ اطالعات در 
خصوص شیوه های 

طراحی فضاهای 
داخلی در پایداری 

معماری داخلی 
ـ مسئولیت پذیری 

در قبال 
محیط زیست 

در قبال طراح 
فضاهای داخلی 

تجاری 
ـ به كارگیری 

مصادیق طراحی 
پایدار در طراحی 
داخلی فضاهای 

تجاری

اخالق
)تزکیه، عاطفه و 
ملكات نفسانی(

ـ التزام عملی به اخالق 
حرفه ای در طراحی 

فضاهای داخلی تجاری
ـ تعهد داشتن مسئولیت 
در جایگاه   طراح داخلی 

فضاهای تجاری 
فرهنگ  به  پایبندی  ـ 

طراحی و تولید در 
طراحی داخلی فضاهای 

تجاری

ـ التزام به رعایت 
حرفه ای  اخالق 

با توجه به 
ناظر بودن 

خداوند در كار 
طراحی داخلی 
فضاهای تجاری
ـ رعایت عدل و 

انصاف در كار 
طراحی داخلی 

فضاهای تجاری 
با توجه به 
آموزه های 

عدالت خواهی در 
آموزه های دینی 
ـ توجه به فرهنگ 

كار و تالش 
در كار طراحی 

داخلیفضاهای 
توجه  با  تجاری 

به آیات الهی

ارتباط  به  ـ توجه 
تیمی  كار  و  مؤثر 
در طراحی داخلی 

فضاهای تجاری
ـ سعی و اهتمام در 
خیرخواهی كاربران 

وكارفرمایان در 
كار طراحی داخلی 

فضاهای تجاری 
ـ التزام عملی به 
انتقال تجربه به 
دیگران در كار 
طراحی داخلی 
فضاهای تجاری

ـ توجه به مدیریت 
در  مصالح  و  منابع 

طراحی فضاهای 
داخلی تجاری

در  ارزش گذاری  ـ 
مصالح  از  استفاده 
بوم آورد در طراحی 
داخلی  فضاهای  و 

تجاری
ـ پایبندی به 

در  نو  فناوری های 
طراحی فضاهای 
داخلی تجاری با 

هدف كاهش 
آلودگی های 

زیست  محیطی
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بودجه بندی زمانی درس: درس معماری داخلی فضاهای تجاری شامل 7 واحد 
یادگیری به شرح زیر است:

ساعت نظریساعت عملیکل ساعتنام واحد یادگیریردیف

داخلی 1 فضاهای  طرح  اولیۀ  برنامۀ  تهیۀ 
فروشگاه

301812

تهیۀ گزارش مطالعات مقدماتی از طراحی 2
فضاهای داخلی فروشگاه

301812

603624ارائۀ طرح های اولیه فضاهای داخلی فروشگاه3

301812تهیۀ طرح نهایی فضاهای داخلی فروشگاه4

داخلی 5 فضاهای  اجرایی  طرح های  تهیۀ 
فروشگاه

603624

داخلی 6 فضاهای  طرح  مصالح  نمونۀ  ارائۀ 
فروشگاه

301812

603624ماكت سازی7

هر واحد یادگیری شامل سه الی شش مرحله به شرح زیر خواهد بود:

واحد یادگیری»   تهیةبرنامةاولیةطرح فضاهای داخلی فروشگاه«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

گردآوری اطالعات پایه از كارفرما برای طرح 1
437فضاهای داخلی فروشگاه

6410برداشت اطالعات میدانی و تهیه اسناد2

8513ارائه برنامه نهایی اولیه طرح3
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واحد یادگیری »  تهیة گزارش مطالعات مقدماتی از طراحی فضاهای داخلی فروشگاه«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

2/51/54تهیۀ مطالعات عوامل زمینه ای فروشگاه1

4/53/58تهیۀ استانداردها و ضوابط برنامه ریزی فروشگاه2

42/56/5ارائۀ نمونه های برجسته طراحی داخلی فروشگاهی3

تهیۀ ویژگی های كمی و كیفی طرح های معماری 4
4/537/5داخلی فروشگاه

2/51/54تدوین گزارش مطالعاتی5

واحد یادگیری »  ارائة طرح های اولیه فضاهای داخلی فروشگاه«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

9615تهیۀ مبانی طراحی فضاهای داخلی فروشگاه1

7512اولویت بندی معیارهای طراحی فضاهای داخلی فروشگاه2

201333ارائه طرح اولیه داخلی فروشگاه3

واحد یادگیری»  تهیة طرح نهایی فضاهای داخلی فروشگاه«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

31/54/5تدوین اصول مطرح در توسعه طرح اولیه داخلی1

تعیین اجزای طرح و الزامات فنی، كاركردی، 2
437زیبا شناسی و فرهنگی

تعیین جایگاه و نحوه ارتباط عناصر تأسیساتی 3
437در طرح داخلی فروشگاه

ارزیابی طرح بر اساس اصول طراحی، اجزای 4
31/54/5طرح و الزامات فنی

437ارائه طرح نهایی داخلی فضاهای فروشگاه5
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واحد یادگیری »   تهیة طرح های اجرایی فضاهای داخلی فروشگاه«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

10717ترسیم پالن از طرح های اجرایی1

9615ترسیم برش از طرح های اجرایی2

6410ترسیم نما از طرح های اجرایی3

از 4 بزرگ نمایی  تفصیلی  نقشه های  ترسیم 
8513طرح های اجرایی

325تهیه جدول نازك كاری طرح های اجرایی5

واحد یادگیری »   ارائة نمونة مصالح طرح فضاهای داخلی فروشگاه«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

به 1 شده  تهیه  طرح  برآورد  و  متره  انجام 
12618روش باز

336تنظیم دفترچه مشخصات فنی و اجرایی طرح2

336ارائه آلبوم مصالح به كار رفته در پروژه3

واحد یادگیری »  ماکت سازی«

جمع کلنظریعملیمراحلردیف

6410حجم شناسی1

325نقشه خوانی نقشه های معماری 2

211435ساخت ماكت3

6410ارائۀ ماكت 4



فصل اول: کلیات
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فصل سوم

آشنایی با روش های نوین تدریس
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روش های نوین تدریس

و...  فراگیران  سن  محتوا،  موضوع،  به  توجه  با  فراگیران  به  مطالب  آموزش  برای 
روش های تدریس مختلفی وجود دارد. برای آشنایی با روش های نوین تدریس به 

نمودار 1 توجه نمایید.

نمودار 1ـ روش های نوین تدریس

نوین  روش های 
تدریس

شی
مای
آز

ری
میا

ه
س
دری
ت

یم 
ی ت
ضا
 اع

ی نقش
ایفا

هرست 
ف

ؤاالت
س

گردش
 علمی

ذهن  انگیزی مشارکتی
مسئلهحل 

 گروهیبحث

پروژه
تلفیقی

روش گروهی یا مشاركتی

تدریس مشاركتی یک راهبرد توصیه شده برای یادگیری فردی و جمعی است كه نه تنها 
فرد در مقابل یادگیری خود مسئول است بلکه در مقابل یادگیری دیگران نیز مسئول 
است و هنرآموز می تواند با انعطافی كه در تركیب و اندازۀ گروه ها به وجود می آورد به یک 
تدریس اثربخش دست یابد، به طوری كه نه تنها هنرجویان بتوانند با هم كار كنند بلکه 
یادگیری خود و دیگران را به حداكثر رسانده و از این یادگیری لذت ببرند. فعالیت های 
گروهی، یادگیری را جذاب و پربار می سازد و به رشد شناختی هنرجویان كمک می كند. 
این روش در رشد اجتماعی و عاطفی آنان نیز تأثیرگذار است. هنرجویان در تعامل با 
یکدیگر یاد می گیرند و همین ارتباط، توانایی های اجتماعی و عاطفی آنان را افزایش 

می دهد و همدلی و همکاری را در آنان تقویت می كند.
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فصل سوم: آشنایی با روش های نوین تدریس 

برای اجرای درست فعالیت های گروهی و مشاركتی، توجه به نکات زیر، ضروری 
است:

1 ابتدا ضرورت و اهمیت مشاركت و كار گروهی را برای هنرجویان توضیح دهید 
تا آگاهانه در اجرای این روش، مشاركت كنند.

2 با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجویان در كالس، تعداد گروه های كاری را 
مشخص كنید )3 یا 4 گروه و هر گروه 2 الی 4 هنرجو(.

گزارشگر  یک  و  هماهنگ كننده  یک  خود  گروه  برای  بخواهید  هنرجویان  از   3
انتخاب كنند. وظیفۀ هماهنگ كننده، ایجاد نظم، رعایت نوبت در گروه و نظارت بر 
اجرای درست فعالیت گروهی است. وظیفۀ گزارشگر، یادداشت مطالب مطرح شده 
در گروه، تهیه گزارش از كار گروهی و ارائۀ آن در كالس است. این افراد نباید ثابت 
باشند. هر هنرجو هم باید تجربۀ كار هماهنگ كننده و هم گزارشگر را داشته باشد. 

قبل از شروع كار گروهی، این مطالب را برای هنرجویان توضیح دهید.
4 گروه بندی هنرجویان به گونه ای باشد كه افراد هر گروه ثابت نباشند و تغییر 

كنند. برای این كار می توانید از روش های زیر استفاده كنید:
1ـ4ـ شمارش و تقسیم بندی هنرجویان بر اساس اعداد؛ به عنوان مثال اگر می خواهید 
چهار گروه تشکیل دهید، از هنرجویان بخواهید از یک تا چهار بشمارند و آن را تکرار 
كنند. در پایان شماره های یک با هم، دو با هم، سه با هم و چهار با هم یک گروه را 

تشکیل دهند.
2ـ4ـ هنرجویان را به صورت تصادفی در كالس بنشانید و از آنان بخواهید از سمت 

راست یا چپ، هر چهار نفر یک گروه را تشکیل دهند.
3ـ4ـ گاهی اوقات، گروه ها را بر اساس انتخاب و تمایل هنرجویان تشکیل دهید.

4ـ4ـ گاهی خود شما، بر اساس توانمندی های هنرجویان آنها را گروه بندی كنید. 
در این روش توجه داشته باشید در هر گروه هنرجویان از نظر درسی، قوی، متوسط 

و ضعیف با هم باشند.
5 هرگز گروه ها را بر اساس هنرجویان قوی، متوسط و ضعیف تقسیم بندی نکنید. 
آموزشی  كه هنرجویان طیف های مختلف  است  گروه مشاركتی، گروهی  بهترین 
)قوی، متوسط، ضعیف(، با هم باشند تا بتوانند به یکدیگر كمک كنند و همدلی و 

همکاری بین آنها ایجاد شود.
كار،  این  با  دهند.  ارائه  گروه بندی  برای  روشی  بخواهید  هنرجویان  از  گاهی   6

خالقیت و انگیزۀ آنان را در كارگروهی، تقویت می كنید.
نظم،  مانند  كارگروهی  قواعد  از  خالصه ای  گروهی،  فعالیت  اجرای  هنگام   7
مسئولیت پذیری، رعایت احترام و نوبت، همکاری و... را روی تابلوی كالس بنویسید 
یا با هر روش دیگر آن را نشان دهید و هنگام اجرای كار گروهی، توجه هنرجویان 

را به آن جلب كنید.
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تدریس مشاركتی یک راهبرد تدریس در گروه های كوچک است اما هر تدریسی كه 
با استفاده از گروه صورت می گیرد لزوماً نمی تواند تدریس مشاركتی تلقی گردد. 
زیرا تدریس مشاركتی الزامات و روش های مخصوص به خود را دارد و تا زمانی كه 
این الزامات در جای خود و به صورت درست انجام نگیرد نمی توان گفت تدریس 

مشاركتی صورت پذیرفته است.
یکی از وظایف اصلی هنرآموزان، ایجاد زمینۀ مشاركت، همکاری، رفاقت گروهی و 
صمیمیت میان هنرجویان است. فلسفۀ وجودی تدریس مشاركتی دقیقاً به همین 
منظور است. اگرچه، به خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله ویژگی های 
هوشی، شخصیتی، زمینۀ خانوادگی و... رقابت علمی و فنی میان هنرجویان ایجاد 
خواهد شد، اما وظیفۀ ما به عنوان یک هنرآموز حرفه ای این است كه از تبدیل 
شدن به رقابت شخصی جلوگیری كنیم. بلکه همان طوری كه در قبل آمد هنرآموز 
باید تمام تالش خود را معطوف به این هدف نماید كه هنرجویان، موفقیت خود 
را منوط به موفقیت دیگران بدانند و در واقع به این شعار اعتقاد پیدا كنند كه یا 
))همگی غرق می شویم و یا همگی نجات پیدا می كنیم((. در این صورت است كه 

هنرجویان قوی تر، دست دیگر هنرجویان را خواهند گرفت.
به اعتقاد برخی صاحب نظران یادگیری مشاركتی به معنای گروه بندی هنرجویان 
بر اساس توانایی های مشابه نیست، بلکه بر عکس هر اندازه نا همگونی اعضای گروه 
از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد كارایی رویکرد 

یادگیری مشاركتی بیشتر خواهد بود.
تعداد هنرجویان عضو هر گروه و ترکیب اعضای گروه

درگروه های  هنرجویان  گروه بندی  مشاركتی،  تدریس  در  هنرآموز  وظیفۀ  اولین 
كوچک است. اما آنچه كه مهم است این است كه در گروه بندی هنرجویان، بایستی 
قواعدی را رعایت نمود تا حداكثر نتیجه حاصل شود وگرنه ممکن است نتوانیم از 
تشکیل گروه به نتایج دلخواه خود دست پیدا كنیم. اعضای تشکیل دهندۀ هر گروه 
از قانون علمی »   آستانۀ تحّمل« پیروی می كنند. آستانۀ تحمل كودكان با نوجوانان 
و بزرگساالن كامالً متفاوت است. كودكان آستانۀ تحّمل كمتری نسبت به بزرگساالن 
دارند. زود خسته می شوند، در یک زمان واحد نمی توانند با تعداد بیشتری از افراد 
رابطه برقرار ساخته و آن را تا مدتی حفظ نمایند. لذا باید در گروه بندی هنرجویان، 
این عامل را مورد توجه قرار داد؛ یعنی تعداد اعضای هر گروه، رابطۀ مستقیمی با 
سن آنها دارد. هر چه سن فراگیران كمتر، تعداد اعضای گروه نیز كمتر و هرچه 
سن فراگیران باالتر، تعداد اعضای گروه نیز می تواند بیشتر باشد. بهتر است، تعداد 
اعضای گروه دانش آموزان دورۀ ابتدایی 2تا 3 نفر، دانش آموزان دوره متوسطه اول 

3 تا 4 نفر و دانش آموزان دورۀ متوسطه دوم و باالتر 4 تا 7 نفر باشد.
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در موارد تركیب اعضای گروه رعایت دو نکتۀ زیر الزامی  است:
الف( تا جایی كه ممکن است اجازه دهید هنرجویان خود اعضای گروه را تعیین 
كنند. اما اگر این كار به درستی انجام نشد هنرآموز حق دارد كه در تعیین اعضای 

گروه دخالت كند.
ازهر سه طیف  باشد كه در هر گروه، هنرجویانی  توجه داشته  باید  ب( هنرآموز 
ضعیف، متوسط و قوی حضور داشته باشند. اگر هنرجویان این گونه عمل ننمایند، 

هنرآموز می تواند با استفاده از روش های دیگر، آنها را سرو سامان دهد.

روش ذهن انگیزی یا بارش فكری

ذهن انگیزی یکی از روش های آموزش خالق و مشاركتی است. در این روش، مسئله 
یا پرسشی در كالس مطرح می شود و هنرجویان آزادانه نظرات خود را در مورد 

آن بیان می كنند و در پایان، مطالب جمع بندی و مجدداً در كالس ارائه می شود.
ذهن انگیزی، رشد شناختی به ویژه تفّکر انتقادی، منطقی و خالق را در هنرجویان 
تقویت می كند و به رشد اجتماعی و عاطفی آنان كمک می كند و جرئت ورزی و 

اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.
اجرای این روش مستلزم رعایت نکات زیر است:

برای  كنند.  شركت  گفت وگو  در  آزادانه  تا  شود  داده  فرصت  هنرجویان  همۀ  به 
مشاركت هنرجویان، آنان را به پاسخ گویی مجبور نکنید، بلکه با ایجاد انگیزه، آنها 

را به شركت در گفت وگو تشویق كنید.
چنین  نپذیرفتن  زیرا  بپذیرید،  را  آن  نداد،  ارائه  را  درستی  پاسخ  هنرجویی  اگر 
هنگام  اّما  نکنند؛  شركت  گفت وگو  در  هنرجویان  كه  می شود  سبب  پاسخ هایی 
جمع بندی پایانی بدون نام بردن از هنرجویان، به اصالح نظرات نادرست بپردازید.

نظم و نوبت مشاركت همۀ هنرجویان را در اجرای این روش، رعایت كنید.
در پایان، نظرات هنرجویان را اصالح و جمع بندی كنید و در اختیار آنان قرار دهید. 
می توانید جمع بندی نظرات را هر بار به عهدۀ یک گروه از هنرجویان قرار دهید و 

نظرات اصالحی خود را ارائه دهید.
جمع بندی نظرات جلسه را نیز هر بار یک گروه از هنرجویان، بر حسب محتوای آن، 

به صورت پوستر، بروشور، نمودار، ... در كالس ارائه دهند.
چهار قاعدۀ اساسی بارش مغزی:

1ـ انتقال به ذهن ممنوع: این مهم ترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن 
توجه كرده و بررسی و ارزیابی پیشنهاد را به آخر جلسه موكول كنند. ضمن اینکه 

مالحظۀ تبعیض آمیز پیشنهادها نیز ممنوع است.
2ـ اظهار نظر آزاد و بی واسطه: همۀ هنرجویان حق اظهار نظر دارند و هیچ كس 
نباید به جای شخص دیگری اظهار نظر كند. این قاعده برای جرئت بخشیدن به 
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می كند،  خطور  آنها  ذهن  به  كه  است  پیشنهادهایی  ارائه  برای  شركت كنندگان 
شهامت  و  جسارت  باید  اعضا  تمام  مغزی  بارش  جلسۀ  یک  در  دیگر  به عبارت 
اظهار نظر را پیدا كرده باشند و بدون آنکه ترسی از ارزیابی و بعضاً انتقاد مستقیم 
داشته باشند، بتوانند پیشنهاد و نظر خود را بیان كنند. هر چه پیشنهاد جسورانه تر 

باشد نشان دهندۀ اجرای موفق تر جلسه است.
3ـ تأکید بر کمیت: هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادهای 
مفید و كار سازتر در بین آنها بیشتر می شود. موفقیت اجرای روش بارش مغزی 
روش  این  در  دارد.  مستقیم  رابطۀ  جلسه  در  شده  مطرح  پیشنهادهای  تعداد  با 
این گونه عنوان می شود كه هر چه تعداد پیشنهادها بیشتر باشد احتمال وجود طرح 

پیشنهاد كیفی بیشتر است.

روش فهرست سؤاالت

در این روش، فهرستی از سؤاالت مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختن قدرت 
تفّکر و تصور فرد گردد. این تکنیک راهی برای به كار انداختن قدرت تصّور فرد 

شناخته شده است.
در این روش، شیوۀ عمل به این گونه است: ابتدا موضوع یا مسئله ای را كه می خواهید 
دربارۀ آن فکر كنید، مشخص می كنید؛ سپس سلسله سؤاالتی را دربارۀ هر مرحلۀ 

از آن موضوع یا مسئله مطرح می كنید.
نقطۀ قوت این روش، افزایش خالقیت هنرجویان است.

روش مسئله ای )حل مسئله(

این روش یکی از روش های فعال تدریس است، نوعی آماده كردن فراگیران برای 
زندگی واقعی است. در این روش، فعالیت های آموزشی به گونه ای تنظیم می شوند 
برای  عالقه مندی  با  او  و  شود  ایجاد  مسئله ای  )هنرجو(  فراگیرنده  ذهن  در  كه 
حل مسئله تالش می كند. این روش به صورت فردی یا گروهی اجرا می شود و با 

روش های سنتی كامالً فرق دارد.
یک ضرب المثل معروف است كه می گوید: »   اگر به فردی یک ماهی بدهی، یک 
وعدۀ غذای او را تأمین كرده ای، اّما اگر به او ماهیگیری بیاموزی، غذای یک عمر 
زمان،  به مقتضای  تا  یاد دهیم  به هنرجویان  باید  بنابراین  تأمین كرده ای«  را  او 
بالقوۀ خود را به فعلیت  اطالعات و آموخته های خود را تعمیم دهند و نیروهای 

برسانند و در گسترۀ زندگی به رفتارهای مطلوب تبدیل كنند.
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اجرای این الگو دارای مراحل زیر است:
مشخص كردن مشکل یا مسئلۀ مورد تدریس به صورت دقیق و روشن؛

جست وجوی راه حل های متعدد؛
بررسی راه حل های متعدد؛

انتخاب راه حل مناسب؛
اجرای راه حل مناسب؛

پیگیری نتایج به دست آمده.
اصل  این  در  همه  اما  ست،  متفاوتی  مدل های  دارای  مسئله  حل  روش  هرچند 
قدرت  و هرچه  یابند  اهدافشان دست  به  یاد می دهد  به هنرجویان  سهیم اند كه 
نیازهای  یابد،  افزایش  راه حل های مطلوب در هنرجویان  و گزینِش  تصمیم گیری 
روزمرۀ خود را راحت تر رفع می كنند و موفق تر خواهند بود. شرایطی كه فراگیرنده 
در این روش، باید داشته باشد عبارت اند از: توجه به مسئله، قدرت درك مسئله، 
تشخیص ویژگی های مسئله، آمادگی برای حل مسئله، قدرت تنظیم راه حل های 
اطالعات  مورد  در  قضاوت  آنها،  تحلیل  و  اطالعات  گردآوری  قدرت  احتمالی، 

گردآوری شده و تعمیم و كاربرد مسئله.
محیط و شرایط آموزشی باید به گونه ای تنظیم گردد كه هرگاه فراگیرنده با مشکل 
مواجه شود، آن را درك كند و از طریق تفّکر برای تمامی رویدادها، راه حل مناسبی 

جست وجو نماید.
این روش، نسبت به روش های دیگر، به زمان بیشتر و به هنرآموزان باتجربه و آشنا 
با روش تحقیق احتیاج دارد. اجرای آن در كالس نیز با بیش از بیست نفر به سختی 

انجام پذیر است و امکانات زیادی می خواهد.
مرتبط  هنرجویان  واقعی  زندگی  با  را  مدرسه  فعالیت های  روش  این  همچنین 
است.  آنان  در  علمی  تفّکر  ایجاد  برای  تربیتی  روش های  بهترین  از  و  می سازد 
همچنین این روش باعث برانگیختن عالقۀ طبیعی آنان به درس می شود و روحیۀ 
روش  این  می كند.  تقویت  آنان  در  را  مسئولیت  احساس  و  انتقادگری  پژوهش، 
و  استعدادها  شدن  شکوفا  باعث  و  می گردد  منجر  نیز  آنان  پایدار  یادگیری  به 

توانایی های آنان خواهد شد.

روش ایفای نقش

یکی از روش هایی كه در تکوین شخصیت فردی و اجتماعی هنرجویان سهم زیادی 
دارد »  روش ایفای نقش است« زیرا نمونۀ كوچکی از ایفای نقش های زندگانی است 
و بهتر از بقیۀ روش ها، هنرجویان را در عرصۀ زندگی می آزماید. این روش، به عنوان 

یک الگوی تدریس، از دو بُعد شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار دارد.
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در این الگو، سعی برآن است كه به یادگیرندگان كمک شود تا مفهوم وجود خویش 
را در درون فضای اجتماعی كه در آن زندگی می كنند بیابند و نکات مثبت تصورات 
از گروه های اجتماعی، روشن كنند. در  با كمک گرفتن  خود را دربارۀ خودشان، 
جریان ایفای نقش، نمونۀ زنده ای از رفتار انسان مهیا می شود كه به مثابه ابزاری 
در اختیار هنرجو قرار می گیرد و چون تمركز حواس و ارتباط عاطفی در این روش 

زیاد است به یادگیری بهتر و مؤثرتر می انجامد.
اجرای این الگو طی مراحل زیر صورت می گیرد:

1 آماده كردن گروه )با آشنا كردن هنرجویان با مسئله، آماده سازی گروه و طرح 
سؤال برای برانگیختن تفّکر(
2  انتخاب شركت كنندگان،

3  صحنه آرایی،
4  آماده كردن تماشاگران،

5 اجرای بازی،
6  ارزشیابی و بحث،

7  اجرای دوباره،
8  بحث و ارزشیابی،

9  تقسیم تجارب.
نگرش ها،  از  و  بروز دهند  را  احساسات خود  این روش كمک می كند هنرجویان 
را  مهارت های حل مسئله  و  نگرش ها  برداشت های خود سود جویند،  و  ارزش ها 
به دست آورند و گسترش دهند، از راه های مختلف، مواد درسی را بررسی كنند، 
زمینۀ بحث گروهی را فراهم سازند و كم رویی برخی هنرجویان خجالتی درمان 
شود. همچنین این روش به ایجاد شور و شوق و انگیزۀ درونی در فراگیران، افزایش 
قبول  و  جدید  تفکر  طرز  و  نگرش ها  تقویت  آنان،  حركتی  ـ  روانی  مهارت های 
سازماندهی  و  مدیریت  قدرت  تقویت  و  هنرجویان  توسط  اجتماعی  ارزش های 

هنرجویان دركالس و بهبود آیندۀ شغلی آنها كمک می كند.

تدریس اعضای تیم

همان گونه كه از عنوان طرح بر می آید، مدیر یادگیری، موضوع درس را بین اعضای 
تیم تقسیم می كند، هر عضو، متن اختصاص یافتۀ خود را به دقت مطالعه می كند 
و آن را برای اعضای تیم خود تدریس می كند، یعنی هر هنرجو هم هنرآموز است 
و هم یادگیرنده. متن باید قابل تقسیم باشد، در غیر این صورت مدیر یادگیری باید 

موضوع درس را با سازماندهی مجّدد به قسمت های مختلف تقسیم كند.
بعد از تدریس هر بخش توسط اعضا، آزمون جامع از تمامی بخش ها برگزار می شود 
را  و سپس كلید سؤاالت در اختیار هنرجویان قرار گرفته و هنرجویان كار خود 
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ارزیابی می كنند و به این دو سؤال پاسخ می دهند:
الف( هر كدام تا چه حد موضوع را خوب یاد گرفته اند و به دیگران تدریس كرده اند؟

ب( برای مؤثر بودن كار خود در تیم چه پیشنهادهایی دارند؟
در این طرح به هنرجویان كمک می شود تا به بخش تعیین شده مسلط شوند و 

به طور مؤثری آن را برای دیگران تدریس كنند.
طرح های تدریس اعضای تیم و كارایی تیم ممکن است هم زمان استفاده شوند. 
استفادۀ نوبتی هم می تواند ضمن ایجاد تنوع در رشته ها، مهارت های مختلفی را 

آموزش دهد.
نکتۀ قابل توّجهی كه در این طرح وجود دارد، بررسی و تحلیل نمرات هنرجویان 
در هر سؤال است. طبیعی است كه هر هنرجو در سؤاالت مربوط به بخش خود 
نمرۀ باالتری داشته باشد، ولی نمرۀ دیگر سؤاالت در بررسی عملکرد دیگر اعضا در 

فرآیند تدریس نیز قابل تأمل است.

بحث گروهی

روش تدریس به شیوۀ بحث گروهی، گفت وگویی سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی 
خاص و مورد عالقۀ مشترك شركت كنندگان در بحث است. در این روش، هنرجویان 
با شركت فعال در فعالیت های كالمی، ابعاد مختلف یک مسئله را مورد بحث قرار 
می دهند و در پایان نسبت به آن شناخت عمیق تری به دست می آورند. همچنین 
درك می كنند كه دیگران نیز نظریاتی دارند و باید به نظریات آنان احترام گذاشت. 
استدالل كردن و گوش دادن به حرف های دیگران را می آموزند و دارای روحیۀ 
تمرین  را  گروهی  روابط  گروهی،  بحث  طریق  از  همچنین  می گردند.  آرا  تحّمل 
می كنند. در این روش، وظیفۀ اصلی هنرآموز تحلیل و ارزیابی جریان بحث، منطق، 
سازمان و صحت مطالب گفته شده است. البته او می تواند نقش هدایت كنندۀ بحث 
را داشته باشد و هرجا كه بحث به بن بست برسد یا از مسیر اصلی خارج شود، آن را 
به مسیر اصلی هدایت كند. همچنین باید مراقب باشد كه افراد به خصوصی، بحث 

را به خود اختصاص ندهند.
موضوعی كه بتوان دربارۀ آن، نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد و فراگیران دربارۀ 
عالقۀ  مورد  موضوع  كنند،  كسب  بتوانند  یا  باشند  داشته  را  الزم  اطالعات  آن، 

مشترك شركت كنندگان در بحث باشد.
در این روش، هنرجویان بیش از استفاده از كتاب یا هنرآموز، خود موّظف به یافتن 
نتایج، اصول و راه حل ها هستند و این در صورتی است كه هنرجویان به موضوع 
عالقه مند باشند. موضوعاتی چون ریاضیات، علوم طبیعی، مهندسی و... برای بحث 
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اقتصاد،  تاریخ،  اجتماعی،  علوم  چون  علومی  عوض  در  و  ندارند  كارایی  گروهی 
فلسفه، علوم سیاسی و روان شناسی و جامعه شناسی با این روش قابلیت تدریس 
دارند. دربارۀ موضوعاتی كه هنرجویان كمتر به آن عالقه مند هستند هنرآموز باید 
به نوعی در هنرجویان ایجاد عالقه كند و در آنها حساسیت به وجود آورد مانند طرح 
سؤال، پخش یک فیلم و... به عبارت دیگر، اجرای مطلوب روش بحث گروهی تا 
اندازه زیادی بستگی به شخصیت هنرآموز دارد. هنرآموزی كه از این روش استفاده 
كه  كند  هدایت  را  بحث  طوری  و  باشد  داشته  تصمیم گیری  قدرت  باید  می كند 

موضوع به بیراهه كشیده نشود.

مراحل اجرای روش بحث گروهی
مرحلة اول: آمادگی و برنامه ریزی

1ـ انتخاب موضوع: موضوعات و عناوین روش بحث گروهی و ارتباط آنها با هدف، 
باید در قالب كلمات و جمالت صریح و روشن بیان شود.

از شروع بحث گروهی، الزم است  2ـ فراهم کردن زمینه های مشترك: قبل 
سطح اطالعات هنرجویان دربارۀ موضوع یکسان شود.

نشستن  و  قرارگرفتن  ترتیب  ارتباطی:  شبكه های  آرایش  نحوۀ  تعیین  3ـ 
فراگیران، در نوع ارتباط مؤثر است.

بر این اساس رهبر گروه، هنرجویان، شخص میهمان، ناظر یا ارزیاب و... هركدام باید 
جایگاه مخصوص خود را داشته باشند.

مرحلة دوم: روش اجرای بحث گروهی
1ـ وظایف هنرآموز در روش بحث گروهی:

الف( فراهم كردن امکانات
ب( شركت در بحث: هنرآموز موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، 
هدف و ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و باید نقش خود را در جریان بحث تا 

حد یک شنونده كاهش دهد.
ج( كنترل و هدایت بحث

2ـ وظایف هنرجویان در جریان بحث گروهی: هنرآموز باید نقش هنرجویان را 
به دقت به آنان بیاموزد. هنرجویان باید دربارۀ موضوع از قبل مطالعه كنند، حرف 
دیگران را قطع نکنند، با یکدیگر صحبت نکنند، كامالً به صحبت های دیگران گوش 

كنند و انتظار نداشته باشند كه نظر آنها حتماً پذیرفته شود.
و  یکدیگر سهیم شوند  تجربیات  و  عقاید  در  افراد می توانند  این روش،  اجرای  با 
و  مدیریت  قدرت  و  می یابد  كاهش  خجالتی  افراد  هراس  كنند،  ارزیابی  را  خود 
رهبری هنرجویان تقویت می شود. مفهوم مشاركت و تالش برای هنرجویان روشن 
می شود، ذهن فراگیران پویا و فعال می شود، هنرجویان در پایان به دیدگاه های 
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و  راهنما  نقش  هنرآموز  روش  این  در  همچنین  می رسند.  توافق  مورد  مشترك 
كنترل كننده را دارد، عالقه و انگیزۀ هنرجویان افزایش یافته و تدریس كسل كننده 
نخواهد شد، با مشاهدۀ رفتارها و بحث ها می توان توانایی های هنرجویان را سنجید، 
عواطف و دوستی بین هنرجویان تقویت شده و بهتر همدیگر را می شناسند، تفکر 
توانایی  توانایی های شناختی رشد می یابد،  تقویت می شود، سایر  انتقادی درآنان 
سخن گفتن و مهارت های كالمی پرورش می یابد و آموزش و یادگیری بر استدالل 

و توجیه منطقی استوار می گردد.

همیاری
دارند.  شركت  درس  تدریس  در  هنرآموز  به جای  هنرجویان  كلیۀ  روش  این  در 
ویژگی اصلی این روش مشاركت هنرجویان در انتقال مفاهیم و مطالب درسی به 
كارآمد  باعث  گروه  افراد  تفاوت  همیاری،  طریق  از  یادگیری  در  می باشد.  سایرین 
شدن یادگیری می شود. یکی از هدف های یادگیری از طریق این روش این است 
باال رفتن  این طریق موجب  از  و  با هر كسی كار كنند  بگیرند  یاد  كه هنرجویان 
آنها می شود  به  انتقال تجاربی  و  ارتباط مثبت  ایجاد  فراگیران،  پیشرفت تحصیلی 
كه برای توسعۀ اجتماعی، روانی و شناختی سالم به آن نیاز دارند. روش یادگیری از 
طریق مشاركتی با روش همیاری كامالً متفاوت است. ترغیب هنرجویان به فعالیت 
در گروه های كوچک به منظور كمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی فصل 
مشترك تمامی این روش هاست. برای اینکه گروه های همیار موفق شوند، هنرآموز سه 
چیز را باید رعایت كند: رفتار همه هنرجویان را زیر نظر داشته باشد، نتایج حاصل از 
مهارت های اجتماعی را كه هنرجویان به كار می برند برای آنان توضیح دهد و در مواقع 

مناسب برای آموزش مهارت های ضروری، در كارگروه ها مداخله كند.
بعضی از روش های همیاری را چنین می توان بیان كرد:

1ـ گروه های پیشرفت تیمی هنرجویان
می شوند.  تقسیم  چهارنفری  یادگیری  گروه های  به  هنرجویان  روش،  این  در 
هنرجویان از نظر سطح كارایی، جنسیت و... همگن می شوند. پس از ارائۀ درس 
اعضا، هنرجویان  یادگیری تک تک  از  اطمینان  منظور حصول  به  هنرآموز  توسط 
در  باید  تمامی هنرجویان  پایان  در  و  می پردازند  گروهی  درون  فعالیت های  به 
آزمون های انفرادی كه نمی توانند در آنها به یکدیگر كمک نمایند شركت نمایند. 
نمرات هنرجویان با میانگین نمرات قبلی آنها مقایسه می شود تا عملکرد و میزان 
پیشرفت آنان تعیین گردد این روش در تدریس موضوعاتی نظیر ریاضیات، زبان و 

علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.



32

2ـ رقابت و مسابقه تیمی
روش تدریس هنرآموز و كار گروهی در این روش، كامالً مشابه روش قبلی است با 

این تفاوت كه هنرجویان به جای شركت در آزمون در مسابقات شركت می كنند.
3ـ یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم

متفاوت  كارایی  در سطح  كه  هنرجویانی  از  چهارنفره  تیم های  نیز  روش  این  در 
هستند تشکیل می شوند و به تیم هایی كه عملکرد مطلوب داشته اند، گواهینامه 

اعطا می شود و در این روش یادگیری مشاركتی با آموزش فردی در می آمیزد.
4ـ تقسیم موضوع به بخش های مختلف

هنرجویان برای كار روی موضوع درس كه به بخش های مختلف تقسیم شده است 
تیم های شش نفره تشکیل می دهند. برای مثال زندگی نامه را می توان به بخش های 
گوناگونی از قبیل سال های نخستین زندگی، نخستین موفقیت ها، مسائل باقیماندۀ 
سال های عمر و نقش آن در تاریخ تقسیم كرد. در این تقسیم بندی انگیزۀ توجه به 

مطالب و كار همۀ تیم ها، در سایرین تقویت می شود.
5  ـ پژوهش گروهی

طبق  كه  است  ادارۀ كالس  برای  عمومی  طرح  یک  حقیقت  در  گروهی  پژوهش 
آن هنرجویان در گروه های كوچک در برنامۀ ریزی مشاركتی فعالیت می كنند. با 
انتخاب عنوان مطالب مورد مطالعه، هر گروه آن را به بخش های كوچک تر تقسیم 
می كرده و هر بخش را یکی از اعضا مطالعه می كند و در آخرین مرحلۀ هر یک از 
گروه ها مجموعۀ آموخته ها و یافته های خودرا به صورت یک كاِر گروهی به بقیۀ 

كالس ارائه می دهد.

روش گردش علمی

این روش گاهی برای مطالعۀ جامعی است كه با توجه به هدف های معّین آموزشی 
از طرف هنرآموز و شاگرد طراحی و تنظیم می شود. اولین مسئله در استفاده از 
این روش میزان ارزش، ظرفیت و كیفیت گردش علمی است. این روش می تواند 
در محدودۀ زمانی از یک ساعت تا یک ماه اجرا شود. اگر انتظار داشته باشیم كه 
از این روش نتایج خوبی حاصل شود، باید قبل از اجرا به طراحی بپردازیم تا در 
كسب هدف های آموزشی به اطمینان بیشتری برسیم. این روش برای همۀ دروس، 
قابلیت اجرایی ندارد. همچنین از نظر رفت و آمد و بیمه و تغذیه هزینه های مالی 

زیادی دربردارد كه جز در شرایطی مقرون به صرفه نیست.
مشخص كردن هدف در برنامه ریزی برای بازدید وگردش علمی ضروری است.
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فصل سوم: آشنایی با روش های نوین تدریس 

روش واحد طرح )پروژه(

از یک مسئله  نزد عموم عبارت  تا سال 1900 م. در  مفهوم كلمۀ پروژه )طرح( 
وسیع و مهم بود كه صرفاً جنبۀ عملی داشت. ولی بعدها شامل مفاهیم گسترده ای 

از فعالیت های نظری و عملی شد.
این روش در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبۀ تجربی آن زیاد است. 
زیرا مهارت های مورد نظر را به نحو شایسته ای تقویت می كند. این روش در كسب 
مهارت های اساسی زندگی فراگیران نقش اساسی دارد. درجوامع پیشرفته » یکی 
ازاهداف برنامه های تعلیم و تربیت« تکوین شخصیت افراد برای كسب مهارت های 
اساسی زندگی است. در این زمینه »  ارتقای قدرت مدیریت برنامه ریزی و كنترل« 
از محورهای مهم به حساب می آید ودر جهت نیل به این اهداف، انتخاب روش های 

فعال تدریس، زمینه های مناسب را فراهم خواهد آورد.
در این روش، هنرجویان مقّدمات الزمه را فراهم كرده و برای انجام دادن پروژه، 
برنامه ریزی می نمایند و برای اجرای صحیح آن به سازماندهی می پردازند و طبق 
اهداف و برنامۀ زمانی موضوع واگذار شده را شروع می كنند و به اتمام می رسانند.

از  خارج  موقعیت های  در  آن  قرارگرفتن  استفاده  مورد  روش،  این  در  مهم  نکتۀ 
كالس، یعنی در فضای زندگی واقعی است.

ویژگی های روش پروژه
1  روش پروژه مانند واحد كار هنرجویان است ولی در پروژه اول ارتباط آن با 

عواملی كه باید مورد مطالعه قرار گیرد معین می شود.
2  مرحله به مرحله بودن كار موجب نظم وكنترل مرحله ای می شود.

3  یادگیری بسیار عمیق است و پیشرفت هنرجویان بسیار زیاد و كامالً محسوس است.
4  هنرجویان اعتماد به نفس پیدا می كنند و بین آنها و هنرآموز رابطۀ صحیح 

آموزشی برقرار می شود.
5  رفتارهای اجتماعی مانند» همکاری«، » تعاون«، »  احساس مسؤلیت«، »  انضباط 
در كارها«، » فعالیت«، »صبر و تحمل عقاید مخالف« در هنرجویان تقویت می شود.

6  مهارت های تحقیق و پژوهش را می آموزند.
7 توانایی های گوناگون در هنرجویان بروز می كند.

8  فعالیت آموزشی با میل و رغبت انجام می شود و تحمیلی نیست.
9  بسیاری از دشواری های تربیتی به دلیل فعال بودن هنرجویان در ضمن اجرای 

این روش از بین می رود.
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مراحل روش پروژه عبارت است از:
1ـ تعیین موضوع و هدف: موضوع و هدف باید با استفاده از اصول روان شناسی 

و عالقه مندی هنرجویان تعیین شود.
2ـ ارائة طرح: با بحث و گفت وگو طرح مشخص می شود، سپس به هنرجویان 

فرصت طراحی می دهند.
3ـ اجرا: نقش هنرآموز آماده ساختن وسایل الزم و مورد نیاز است و هنرجویان، 
تا آن را در زمان  با توجه به عالقه مندی و توانایی، فعالیتی را برعهده می گیرند 

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

پروژه تأثیر بسزایی دارد.
و  عملی  جنبۀ  و  می پروراند  هنرجویان  در  را  مسئولیت پذیری  روحیۀ  همچنین 
اجرایی را محور فعالیت هایشان قرار می دهد، انگیزه درونی آنان را تقویت می كند 

و اعتماد به نفس را در آنان افزایش می دهد.

روش آموزش تلفیقی

روش آموزش تلفیقی، محیط را برای یادگیری پرانگیزه و فعال می سازد. بنابراین 
بسیار  است،  فناوری  پیشرفت سریع  امروز، كه عصر  نیازهای جامعۀ  تأمین  برای 
درسی،  موضوع  یک  از  استفاده  با  تا  می دهد  فرصت  روش  این  است.  ضروری 
با  و  آوریم  به دست  آن  مختلف  ابعاد  پیرامون  را  و گسترده ای  گوناگون  اطالعات 
تلفیق این اطالعات، یاددهی و یادگیری را به صورت یک كل بنگریم؛ همان طور كه 
مصداق آن در زندگی واقعی فراوان است. روش آموزش تلفیقی كه به آن » برنامۀ 
و  می كند  كار  انجام  درگیر  مستقیماً  را  فراگیرنده  می گویند  نیز  رشته ای«  میان 
قرار  بررسی  مورد  گوناگون  ابعاد  از  را  مفاهیم  گوناگون،  روش های  از  استفاده  با 
می دهد. در آموزش یک مفهوم به كودكان، به دلیل محدودیت هایی كه در درك 
دارند،  آموزشی  برنامه ریزی های  برای  كوتاه  تمركز  و  زمان  مدت  موضوع،  كامل 
استفاده از روش تلفیقی الزم است، زیرا زمانی كه می خواهیم به كودكی، به طور 
مثال ساعت را آموزش دهیم، باید بین آموزش اعداد، حركات، صدا و نمایش هنر 
تلفیق ایجاد كنیم. امروزه، توجه به هوش چندگانه و به كارگیری آن در آموزش 

بهتر این تلفیق ضروری است.
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فصل سوم: آشنایی با روش های نوین تدریس 

روش آزمایشی

اساس این روش بر اصول یادگیری اكتشافی استوار است. در این روش مستقیماً 
چیزی آموزش داده نمی شود، بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان 
خود از طریِق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را كشف كنند. این روش 
نیازمند امکانات خاصی نیست و برای موضوعات علوم تجربی و روانشناسی و سایر 

علوم، روشی مفید است.
بنابراین روش آزمایشی در آموزش كودكان و بزرگساالن روشی مطلوب و مؤثر است 
و جایگاه ویژه ای در روش های آموزشی دارد. اما باید به چند نکته مهم توجه داشت:
انتخاب فضا و ابزار برای اجرای هدف های تعیین شده )وسایل، مواد و محل دقیق(؛ 
برنامه ریزی صحیح برای اجرای گام به گام تدریس؛ آمادگی هنرآموز باتجربه و خبره 
برای پاسخگویی به سؤاالت )توضیح نکات ضروری و جلسات بحث و گفت وگو بعد 

از آزمایش(.
در  برانگیزنده  بسیار  عامل  یک  و  افزایش می دهد  را  یادگیری  كیفیت  روش  این 
فعالیت های آموزشی است. برای ارضای حس كنجکاوی و تقویت نیروی اكتشاف و 
اختراع و پرورش تفّکر انتقادی شاگردان بسیار مفید است. نظر به اینکه یادگیری از 
طریق تجارب مستقیم حاصل شده، یادگیری آن با ثبات تر و مؤثرتر است. همچنین 
انگیزۀ مطالعه و تحقیق را در هنرجویان افزایش می دهد و در آنها اعتماد به نفس 
ایجاد می كند. ضمن اینکه فعالیت های آموزشی را برای فراگیران جذاب و شیرین 
می نماید و بازده یادگیری آن، نسبت به سایر روش ها، بسیار باالست اما دسترسی 

نداشتن به امکانات و محدودیت زمانی مانع از كارایی آن می شود.

طرح درس

تدریس می باشد، الزم است هنرآموزان  راهگشای  ارائۀ طرح درس  اینکه  به  نظر 
محترم برای اجرای هر چه مطلوب تر فرایند یاددهی ـ یادگیری به برنامه ریزی در 
این زمینه بپردازند. به طور كلی فعالیت هایی كه الزم است برای تدریس انجام شود 

در سه بخش زیر خالصه می شود:
الف( فعالیت های قبل از تدریس

1ـ طراحی آموزشی،
1ـ1ـ تعیین هدف های كلی آموزش،
2ـ1ـ تعیین هدف های توانمند ساز،

3ـ1ـ تعیین پیش نیازهای درس،
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4ـ1ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابی تشخیصی،
5  ـ1ـ تعیین مراحل تدریس با توجه به محتوا،

6  ـ1ـ تعیین الگوی تدریس )روش تدریس(،
7ـ1ـ تعیین رسانه،

8  ـ1ـ تعیین نظام ارزشیابی،
2ـ پیش بینی ایجاد محیط متناسب آموزشی.

ب( فعالیت های ضمن تدریس
1ـ فعالیت های آغازین درس،

2ـ فعالیت های ارائۀ درس،
3ـ فعالیت های تکمیلی درس،

4ـ فعالیت های پایانی درس.
ج( فعالیت های بعد از تدریس

1ـ بررسی میزان پیشرفت هنرجویان
از نظر محتوا، روش و  به هدف ها  بررسی میزان موفقیت تدریس در رسیدن  2ـ 

رسانه.
در خاتمه یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادی برای یک جلسۀ آموزشی ارائه 

می شود كه می تواند با توجه به تبّحر و تجربۀ هنرآموزان محترم تکمیل گردد.
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نمونه طرح درس پیشنهادی برای یك جلسه آموزشی

مشخصات 
کلی

نام درس:شمارۀ طرح درس
نام واحد یادگیری:

پایه:موضوع درس:
تعداد هنرجو

کالس:صفحات:

منطقه:
مدت اجرا:تاریخ اجرا

واحددقیقه
هنرآموز 

استادکارمدرسه:

س
دری

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فع

1ـ هدف كلی:

2ـ اهداف توانمند ساز:

3ـ تعیین پیش نیازهای درس:

4ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابی:

5  ـ روش های تدریس:

6  ـ رسانه های آموزشی:

ابزارهای آموزشی:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ت ها

الی
فع

1ـ فعالیت های آغازین:
پیام روز

زمان به دقیقهفعالیت های اولیه:)سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف و..(

ارزشیابی تشخیصی:

زمان به دقیقهانتظاراتآماده سازی )زمینه سازی(:

فعالیت های ارائۀ درس:
فعالیت های هنرآموز

فعالیت های فراگیران 
زمان به دقیقهانتظارات)فردی ـ گروهی(

فعالیت های تکمیلی درس:
جمع بندی

فعالیت های پایانی درس:نتیجه گیری و انجام فعالیتها

س
 در

 از
عد

ی ب
ت ها

الی
ارزشیابی تکوینی )مرحله ای(:فع

ـ تعیین تکلیف
فردی:

گروهی:

ـ معرفی سایر منابع مرتبط با درس

ـ موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم:
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نمونه طرح درس تكمیل شده برای یك جلسه آموزشی

مشخصات 
کلی

شمارۀ طرح درس
نام درس:
نام واحد 
یادگیری:

پایه:موضوع درس:
تعداد هنرجو

کالس:صفحات:

منطقه:
مدت اجرا:تاریخ اجرا

واحددقیقه
هنرآموز 

استادکارمدرسه:

س
دری

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فع

1ـ هدف كلی: نقشه كشی اجرایی فضاهای داخلی فروشگاه
2ـ اهداف توانمند ساز: ترسیم برش سرتاسری

3ـ تعیین پیش نیازهای درس: ارزش خطوط در نقشه كشی، مقیاس در نقشه كشی، ترسیم جزئیات، عالئم 
ترسیمی در پالن، عالئم مبلمان در پالن

4ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابی: مراحل اصلی ترسیم برش سرتاسری كدامند؟ ترسیم یک نمونه برش سرتاسری
5  ـ روش های تدریس:پروژه، بحث گروهی

6  ـ رسانه های آموزشی: كتاب درسی، تصویر، نمونه نقشه
7ـ ابزارهای آموزشی: تخته، ویدئو پروژكتور

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ت ها

الی
فع

1ـ فعالیت های آغازین:
پیام روز، بهره گیری از تصاویر مرتبط

زمان به دقیقهفعالیت های اولیه: )سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بازدید تکالیف و..(
ارزشیابی تشخیصی: برش در نقشه كشی چیست؟ چه اطالعاتی در اختیار افراد می گذارد؟

تشریح  و  تدریس  برای  كارگاه  )زمینه سازی(:آماده سازی  آماده سازی 
زمان به دقیقهانتظاراتاهمیت دقت در ترسیم انواع بخش های نقشه كشی

فعالیت های ارائۀ درس:
فعالیت های هنرآموز: ایجاد فضای بحث 

گروهی و آموزش مرحله به مرحلۀ كار

فعالیت های فراگیران 
ترسیم  گروهی(:  ـ  )فردی 
مراحل  آموزش  با  همزمان 

ترسیم پالن سرتاسری
زمان به دقیقهانتظارات

فعالیت های تکمیلی درس:
جمع بندی: مطالب و توضیح فعالیت هایی كه باید در خارج كالس انجام شود.

فعالیت های پایانی درس: نتیجه گیری و انجام فعالیت ها

س
 در

 از
عد

ی ب
ت ها

الی
فع

ارزشیابی تکوینی )مرحله ای(: كنترل فعالیت های ترسیمی هنرجویان پس 
از پایان هر مرحله از كار

ـ تعیین تکلیف
فردی: انجام فعالیت عملی در خصوص ترسیم پالن سرتاسری

گروهی: بحث گروهی

ـ معرفی سایر منابع مرتبط با درس: نشریه شماره 256 سازمان برنامه و بودجه

ـ موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم: ترسیم نماهای داخلی و خارجی
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1

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه 

واحد یادگیری1: 
تهیۀ برنامۀ اولیه 
طرح معماری 
داخلی فروشگاه

شناخت فرایند طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاهی

خواسته های  و  نیازها  بررسی 
بهره برداران فروشگاه

پرسش و گفت و گوی گروهی:
 به نظر شما چگونه می توان به اطالعات الزم 
بهره برداران  خواسته های  و  نیازها  مورد  در 

فروشگاه دست پیدا كرد؟
تحقیق كنید

گروه های 2 یا 3 نفره تشکیل دهید و فهرستی 
بهره برداران  از  می توان  كه  را  سؤاالتی  از 

فروشگاه پرسید، تهیه كنید.
انجام فعالیت عملی  ارائه توضیحات الزم برای 

جلسه بعد

2

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری1: 
تهیۀ برنامۀ اولیه 
طرح معماری 
داخلی فروشگاه

بررسی شرایط حاكم بر محیط 
موردنظر برای طراحی شناخت 

امکانات موجود

بررسی فعالیت عملی
كه  را  فروشگاهی  یا  و  خود  محله  فروشگاه 
طراحی  و  داده  قرار  بازدید  مورد  می توانید 
فعالیت  به عنوان  دهید،  انجام  را  آن  داخلی 
جمع آوری  مرحلۀ  نمایید.  انتخاب  عملی 
اطالعات را انجام دهید. با بهره برداران صحبت 
پیدا  را  خواسته هایشان  و  نیازها  و  نموده 
كنید. سپس جدولی تهیه نموده و در آن، نام 
كارمند  فروشنده،  بهره بردار)خریدار،  گروه های 
در  را  آن گروه  به  مربوط  افراد  و تک تک  و...( 
ستون عمودی و نیازها و خواسته هایشان را در 

ستون افقی در مقابل هر فرد بنویسید.
انجام فعالیت عملی  ارائه توضیحات الزم برای 

جلسه بعد

3

پودمان
 1ـ برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری1: 
تهیۀ برنامۀ اولیه 
طرح معماری 
داخلی فروشگاه

موجود  نمونه های  بررسی 
نمونه های  و  سنتی  )الگوهای 

مشابه آنها در حال حاضر(
بازار در ایران

بازارهای اسالمی
انواع بازار

ساختار بازار
ساختار بازار در دوران معاصر

مركز خرید

انجام پرسش و پاسخ:
چند نمونه از فضاهای تفریحی بازار را نام ببرید.
چه  خرید  مركز  یک  ساخت  و  طراحی  در 

مواردی را باید در نظر گرفت؟
منظور از شعاع خدماتی مراكز خرید گوناگون 

چیست؟
مباحث  پیرامون  گروهی  گفت و گوی  و  بحث 

درس داده شده در كالس
آنان  تجربیات  پیرامون  هنرجویان  از  سؤال 
منطقه  جدید  و  سنتی  خرید  مراكز  مورد  در 

سکونتشان
انجام تحقیق عملی  برای  ارائه توضیحات الزم 

جلسه بعد
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4

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری1: 
تهیۀ برنامۀ اولیه 
طرح معماری 
داخلی فروشگاه

عملی  فعالیت های  ارزشیابی 
هنرجویان

بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد 
در یک فروشگاه

ارزشیابی تحقیق های عملی هنرجویان:
بازاری هست؟ در  در محدودۀ استان شما چه 
صورت امکان از آن بازار بازدید كرده و به كمک 

عکس و فیلم آن را به كالس معرفی كنید.
را،  داخلی  طراحی  برای  نظرتان  مورد  فروشگاه 
رولوه كنید و نقشه های آن را با مقیاس 1:500 
یا 1:100 )با توجه به ابعاد فروشگاه( و به همراه 
مبلمان نمایش دهید. سپس آن را از جهت پالن، 
مقطع و نما نقد و بررسی كنید. به نظر شما نکات 

خوب و بد این فروشگاه كدام اند؟

5

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری2: 
تهیۀ گزارش 

مطالعات 
مقدماتی از 

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

شناخت مکان یابی مركز خرید
شناخت بخش ها و عناصر كالبدی 

فروشگاه
بررسی ویترین
بررسی ورودی

پیشخوان و صندوق
بخش عرضه محصوالت

بخش اداری
انبار

پاركینگ

بحث گروهی:
یا  خرید  مركز  یک  مکان یابی  در  شما  نظر  به 

فروشگاه چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
بحث گروهی:

به نظر شما در طراحی پاركینگ فروشگاه چه 
مواردی می تواند مورد توجه قرار گیرد؟

مباحث  پیرامون  گروهی  گفت و گوی  و  بحث 
درس داده شده در كالس

سؤال از هنرجویان پیرامون مراكز خرید مورد 
عالقه آنان و چگونگی عناصر آنها

6

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری2: 
تهیۀ گزارش 

مطالعات 
مقدماتی از 

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

شناخت ضوابط و مقررات

تحقیق كنید:
مباحث دیگر مربوط به مقررات ملی ساختمان را 
بررسی كنید و بگویید هر یک به چه موضوعی 

پرداخته است؟
این مباحث در مورد طراحی فروشگاه چه ضوابطی 

دارند؟
)برای این كار هنرجویان به گروه های دو یا سه نفره 

تقسیم شده و هر گروه به یک مبحث بپردازد.(.

7

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری2: 
تهیۀ گزارش 

مطالعات 
مقدماتی از 

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

تهیه برنامه فیزیکی فروشگاه

پرسش:
تفاوت مساحت خالص با زیربنای ساختمان چیست؟
ارائه نتایج تحقیق جلسه قبل )مباحث مقررات 

ملی ساختمان 
انجام فعالیت عملی  ارائه توضیحات الزم برای 

جلسه بعد
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8

پودمان 1ـ 
برنامه ریزی 
طرح داخلی 

فروشگاه

واحد یادگیری2: 
تهیۀ گزارش 

مطالعات 
مقدماتی از 

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

فعالیت عملی:
برای فروشگاهی كه قصد طراحی 
آن را دارید، یک برنامه فیزیکی 

تهیه و جدول آن را ترسیم كنید

كركسیون برنامه های فیزیکی دانشجویان
ارزشیابی تمرینات واحد یادگیری 2

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری3:
ارائه طرح های 
اولیه فضاهای 
داخلی فروشگاه

آشنایی با برنامه ریزی طراحی 
داخلی فروشگاه

بحث و گفت و گوی گروهی پیرامون مباحث درس 
داده شده در كالس

سؤال از هنرجویان پیرامون مراكز خرید مورد 
آنان و چگونگی مباحث مطرح شده در  عالقه 

آنها

9

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری3:
ارائه طرح های 
اولیه فضاهای 
داخلی فروشگاه

آشنایی با ساماندهی بخش های 
فروشگاه

تعیین مسیر حركت مشتری
چیدمان قفسه ها

عناصر معماری داخلی مناسب

بحث و گفت و گوی گروهی پیرامون مباحث درس 
داده شده در كالس

سؤال از هنرجویان پیرامون در خصوص ساماندهی 
مسیرهای حركت  فروشگاه،  مختلف  بخش های 
معماری  عناصر  و  قفسه ها  چیدمان  مشتری، 

داخلی در مراكز خرید و فروشگاه ها دیده اند

10

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری3:
ارائه طرح های 
اولیه فضاهای 
داخلی فروشگاه

رنگ
بافت مصالح

نورپردازی
تهویه

تأسیسات و تجهیزات خاص

بحث و گفت و گوی گروهی پیرامون مباحث درس 
داده شده در كالس

سؤال از هنرجویان پیرامون مراكز خرید مورد 
آنان و چگونگی مباحث مطرح شده در  عالقه 

آنها

11

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری3:
ارائه طرح های 
اولیه فضاهای 
داخلی فروشگاه

برنامه ریزی  و  مطالعات  گزارش 
طرح

فعالیت عملی:
در  تاكنون  كه  را  اطالعاتی  كلیه  از  گزارشی 
طرح،  محل  از  بازدید  كارفرما،  با  مصاحبه 
و  مقررات  و  استانداردها  ضوابط،  جمع آوری 
بررسی های معمارانه در رابطه با طراحی داخلی 
فروشگاه مورد نظر خود انجام داده اید، به صورتی 
منظم و مرتب فراهم نمایید. این گزارش را در 
نظیر  معمارانه  مدارك  و  كرده  تهیه   A4 قطع
پالن، برش، نماهای داخلی وضع موجود بنای 
مورد نظر برای طراحی و عکس های داخلی و 

جزئیات خاص را هم در آن ارائه نمایید.
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12

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری3:
ارائه طرح های 
اولیه فضاهای 
داخلی فروشگاه

ارزشیابی تمرینات واحد 
ارزشیابی تمرینات واحد یادگیری3یادگیری 3

13

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری4:
تهیۀ طراح نهایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

مراحل انجام طراحی داخلی 
فروشگاه

تمرین:
فیزیکی  برنامۀ  كه  فروشگاهی  داخلی  طراحی 
داده اید،  انجام   2 یادگیری  واحد  در  را  آن 
این مقصود مراحل ذكر  برای  نمایید.  پیگیری 
شده در كتاب را انجام دهید. برای طرح خود 
)با  عرضی  و  طولی  برش  دو  مبلمان،  پالن 
بُعدی  سه  تصاویر  و  آن(  در  مبلمان  نمایش 
)پرسپکتیو( داخلی ارائه كنید )مقیاس نقشه ها 
جزئیات  میزان  و  فروشگاه  وسعت  با  متناسب 

انتخاب شوند(.

14

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری4:
تهیۀ طراح نهایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

مراحل انجام طراحی داخلی 
بازبینی طرح های هنرجویانفروشگاه

15

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری4:
تهیۀ طراح نهایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

بازبینی طرح های هنرجویانانجام طراحی داخلی فروشگاه

16

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری4:
تهیۀ طراح نهایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

بازبینی طرح های هنرجویانانجام طراحی داخلی فروشگاه

17

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری4: 
تهیۀ طراح نهایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

بازبینی طرح های هنرجویانانجام طراحی داخلی فروشگاه

18

پودمان 2ـ 
طراحی 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری4:
تهیۀ طراح نهایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

ارزشیابی طرح های هنرجویانارزشیابی طرح های هنرجویان
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19

پودمان3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحدیادگیری 5 : 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

معرفی پودمان و ویژگی های 
آن، اهداف كلی پودمان، 
بازبینی و كنترل نهایی 

پروژه های شخصی هنرجویان 
و آماده نمودن نقشه ها برای 

ترسیم نقشه های اجرایی

ارائه نمونه نقشه های فاز 2 فضاهای فروشگاهی
و  ارجاعات  گرافیکی،  عناصر  عالئم،  یادآوری 

ضخامت خطوط
ارائه لیست مدارك و آشنایی با نقشه های اجرایی 
آماده سازی نقشه های هنرجویان با مقیاس 1:50

20

پودمان3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحدیادگیری 5 : 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

ترسیم پالن اندازه گذاری
ترسیم پالن جانمایی و 

تجهیزات
ترسیم پالن مبلمان

كنترل ترسیمات هنرجویان 
)كار در منزل(

ترسیم درها و پنجره ها و با جزئیات كامل 
نازك كاری دیوارها 

ترسیم بخش های برش نخورده »نما« 
تعیین مکان دقیق و مناسب تجهیزات ویژۀ فروشگاه 

شماره گذاری فضا
اندازه گذاری داخلی و خارجی

با  آنها  معرفی  و  مبلمان  و  تجهیزات  جانمایی 
رنگ 

رسم مبلمان با شابلون

21

پودمان 3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحد یادگیری   5: 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

ترسیم پالن سقف كاذب
برش های مربوط به آن 

نمایش بزرگ نمایی سقف 
كاذب

كنترل ترسیمات هنرجویان 
)كار در منزل(

رسم شکستگی ها، تیرها و عناصر سازه ای
تعیین جنس مصالح مصرفی 

تعیین ترازهای ارتفاعی 
اندازه گذاری كامل و دقیق

تعیین بزرگ نمایی ها و برش های سقف 
معرفی مصالح درجدول راهنما

22

پودمان 3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحد یادگیری   5 : 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

معرفی رنگ، بافت و جنس 
مصالح مصرفی 

ترسیم پالن كف سازی
كنترل ترسیمات هنرجویان 

)كار در منزل(

تعیین محدودۀ طرح كف
نمایش الگوهای طراحی شده با هاشور

تعیین شیب و محل كفشوی
تعیین جنس مصالح كف و مشخصات فّنی

23

پودمان 3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحد یادگیری   5: 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

ترسیم برش های طولی و 
عرضی

ترسیم نماهای داخلی و 
خارجی

كنترل ترسیمات هنرجویان 
)كار در منزل(

در  مصالح  مختلف  الیه های  اجرایی  جزئیات 
سقف، كف و دیوارها 

نازك كاری دیوارها 
قاب درها و پنجره ها

سقف های كاذب و آویز تزیینی )برش خورده و 
نما( 

چراغ های آویز و توكار در برش سقف كاذب 
مبلمان ها 

محورها )آكس ها(، كدهای ارتفاعی و اندازه گذاری 
معرفی مصالح
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پودمان 3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحد یادگیری   5 : 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

ترسیم بزرگ نمایی ها
برش های مربوط به آن
و انواع جزئیات اجرایی

هنرجویان  ترسیمات  كنترل 
)كار در منزل(

آكس ها  برش خورده،  دیوارهای  رسم  پالن: 
برش نخورده  بخش های  نازك كاری،  )محورها(، 
داخل  اجرایی  جزئیات  نمایش  ستون ها،  )نما(، 
دیوارها، مبلمان، شکستگی های سقف، دیواره ها 
و سقف كاذب، طرح و الگوی كف، نماد چراغ ها 
و  در  دیوارها،  كامل  اندازه گذاری  نورپردازی،  و 
پنجره ها، شمارۀ فضا و تعیین محل برش و تعیین 
جزئیات خاص، رسم خطوط برش، جدول راهنما 
و  كف  در  استفاده  مورد  مصالح  كلیه  معرفی  و 
سقف كاذب و انواع چراغ ها با مشخصات فّنی آن.

برش ها: رسم دیوارها و سقف های برش خورده، 
نمایش جزئیات اجرایی داخل دیوارها و سقف، 
درها و پنجره ها، نمایش سقف كاذب و آویز )در 
برش نخورده،  عناصر  نما(،  و  برش خورده  حالت 
مصالح مورد استفاده در دیوارها، اندازه گذاری و 
ترازهای ارتفاعی، نمایش چراغ های آویز و توكار 

)در برش سقف كاذب(

25

پودمان 3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

واحد یادگیری   5 : 
تهیۀ طرح های 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی

ترسیم پالن نورپردای
جداول راهنما

و جدول نازك كاری
كنترل ترسیمات هنرجویان)كار 

در منزل(

و  خطی  به صورت  آویز  نورهای  نماد  ترسیم 
ردیفی 

نمایش نماد نورهای ریلی
نمایش نماد چراغ های آویز تزیینی باالی قفسه ها 

و یخچال ها
ترسیم نمادهای چراغ های سقفی توكار و روكار 

و دیوارتاب زمینی توكار 
ترسیم مدارها و چگونگی سیم كشی آن

جدول نمادها و نشانه های نورپردازی
و جدول نازك كاری
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پودمان 3ـ 
نقشه كشی 

اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاهی
پودمان 4ـ 

انتخاب نمونۀ 
مصالح طرح 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری 5 : 
تهیۀ طرح های 
اجرایی فضاهای 

داخلی فروشگاهی 
)4 ساعت(

و ارزشیابی نهایی )4 ساعت( هنرجویان  شدۀ  تکمیل  پروژه های  بازبینی 
نمره دهی به آنها

واحد یادگیری 6 : 
ارائۀ نمونۀ مصالح 

طرح فضاهای 
داخلی فروشگاه 

)4 ساعت(

مرور مباحث موجود در كتاب 
سال گذشته

آشنایی با پودمان و ضرورت و 
اهمیت آن

شناخت روند اجرایی 
جایگاه  و  ساختمانی  پروژه های 

متره و برآورد
درك بهتر از پیمان و 

شرایط آن و مناقصات رایج 
در پروژه های عمرانی 

مناقصه و انواع آن
اجرای  روش های  شناخت 

پروژه و انواع قراردادها 
درك صحیح از زمان و مراحل 

انجام متره و برآورد
زمان بندی  برنامه  با  آشنایی 

پروژه ها و درك اهمیت آن

جست وجوی نمونه پیمان )خارج از كالس(
در  شده  طراحی  پروژه  اسناد  كردن  تکمیل 
پودمان قبل جهت ارائه در كالس و شروع متره 

و برآورد )خارج از كالس(
هنرجویان  توسط  منتخب  پروژه های  معرفی 

جهت تأیید هنرآموز
همچنین اعالم مصالح انتخابی برای ارائه توسط 

هنرجویان
بررسی و جست وجو راجع به ضرایب موجود در 

دفترچه فهرست بها )خارج از كالس(

27

پودمان 4ـ 
انتخاب نمونۀ 
مصالح طرح 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری 6 : 
ارائۀ نمونۀ مصالح 

طرح فضاهای 
داخلی فروشگاه

دفترچه  ضرایب  با  آشنایی 
فهرست بها

و  اصول  از  صحیح  درك 
شیوه های متره و برآورد

برای  معرفی جدول پیشنهادی 
جهت  باز  روش  به  ریزمتره 
و  محاسبات  انجام  در  سهولت 
شفاف سازی فرایند متره و برآورد

زمان بندی  جدول  معرفی 
)Time sheet(

آشنایی با نحوه صحیح انتخاب 
و معرفی مصالح

و  بتن  )فوم  مصالح  با  آشنایی 
كف پوش اپوكسی( كه می تواند 
توسط هنرجویان تکمیل گردد.

تمرین  برای  مختلف  استادكاران  با  مصاحبه 
روش متره باز )خارج از كالس(

از  پروژه خود )خارج  اساس  بر  تکمیل جداول 
كالس(

افزودن به ستون های جدول در صورت نیاز
ارائه جدول زمان بندی برای پروژه 

ارائه شیت مواد و مصالح انتخابی )فعالیت خارج 
از كالس(

حل تمرین ها
مباحث تکمیلی فوم بتن و اپوكسی
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پودمان 4ـ 
انتخاب نمونۀ 
مصالح طرح 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری 6 : 
ارائۀ نمونۀ مصالح 

طرح فضاهای 
داخلی فروشگاه

)بتن  مصالح  و  مواد  با  آشنایی 
)UPVC نمایان و بازشوهای
بازدید از كارگاه معماری داخلی

دیده  با چوب حرارت  آشنایی 
سقف  و   )Thermo wood(

كاذب و انواع آن
مثال  و  مبلمان خاص  تدریس 
با  بیشتر  آشنایی  برای  آن 

جزئیات طراحی داخلی
توسط  خاص  مبلمان  طراحی 
هنرجویان كه با تأیید هنرآموز 

می رسد.

حل تمرین ها
بازشوهای  و  نمایان  بتن  تکمیلی  مباحث 

UPVC
تهیه گزارش از بازدید كارگاهی )فعالیت خارج 

از كالس(
انواع  و  دیده  حرارت  چوب  تکمیلی  مباحث 

سقف كاذب
تکمیل طراحی و جزئیات مبلمان خاص و متره 
و برآورد مبلمان خاص )فعالیت خارج از كالس(

29

پودمان 4ـ 
انتخاب نمونۀ 
مصالح طرح 

فضاهای داخلی 
فروشگاه

واحد یادگیری 6 : 
ارائۀ نمونۀ مصالح 

طرح فضاهای 
داخلی فروشگاه

برآورد  و  متره  كركسیون 
مبلمان خاص

واحدهای  تبدیل  با  آشنایی 
مهم در متره و برآورد

و  متره  در  مهم  نکات  جدول 
برآورد

بررسی  و  هنرجویان  ارزیابی 
پروژه نهایی آنها )2ساعت(

بررسی فعالیت های جلسه قبل
تحویل موقت پروژه و كركسیون نهایی

واحدهای  تبدیل  جدول  به  سطرهایی  افزودن 
پركاربرد

تحویل نهایی پروژه ها

پودمان 5  ـ30
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

احجام  و  اشکال  انواع  شناخت 
هندسی و اصول ترسیم گسترده 

احجام

در این جلسه هنرآموز ضمن آشنا كردن هنرجویان 
درگیر  را  آنها  ذهن  احجام،  گسترده  ساختار  با 
جزئیات نموده و با تکالیفی چون ساخت جعبه ای 
با  كبریت  داخلی  جعبه  ساخت  مثاًل:   ( ساده 
تاكردن خطوط مقوا و بدون استفاده از چسب( در 
كالس، هنرجویان را برای انجام تکالیف پیچیده تر 
با  نورانی  باكس های  تهیه  مثاًل  نماید.)  آماده 
كاربری دكوراتیو بودن یا غیر دكوراتیو، )1 جلسه 

8 ساعتی یا 2 جلسه 4 ساعتی(

پودمان 5  ـ31
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

ساخت عناصر معماری فضاهای 
داخلی

هدف  دادن  توضیح  با  هنرآموز  جلسه  این  در 
كلی واحد یادگیری را شرح می دهد

توضیح  را  ساخت  مقیاس های  ماكت ها،  انواع 
ماكت  و مصالح ساخت  ابزار  به معرفی  و  داده 

می پردازد.
كالس  در   5 یادگیری  واحد  در  هنرجویان 
طرح ها  اساس  بر  و  می كنند  ارائه  آنها  توسط 
و مقیاس ساخت ماكت، مصالح و ابزار ساخت 

ماكت برای آنها تعیین می شود.
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پودمان 5  ـ32
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

معماری  عناصر  ساخت 
داخلی فضاهای 

در این جلسه ضمن بررسی نقشه های انتخابی 
و طرح های اولیه و نوع متریال مصرفی توسط 
از  استفاده  و  نظرات  نقطه  تبادل  و  هنرآموز 
خرد جمعی هنرجویان و دخیل كردن آنان در 
مباحث كالسی، در صورت امکان به آنالیز یک 
از  و  پرداخته شده  داخلی  فضای  ماكت  نمونه 
را  خودشان  نظرات  نقطه  بخواهید  هنرجویان 
آن  قوت  و  ضعف  نقاط  و  اجرا  كیفیت  نسبت 

بیان نمایند.
ساخت  كتاب  در  شده  طرح  فعالیت  مطابق 
تعدادی از مبلمان داخلی فضای فروشگاه انجام 

شود.

پودمان 5  ـ33
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

ساخت عناصر معماری 
فضاهای داخلی

ادامه ساخت  بررسی فعالیت های جلسه قبل و 
جلسه  این  در  ماكت  اجزای  سایر  و  قسمت ها 

صورت پذیرد.

پودمان 5  ـ34
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

ساخت عناصر معماری 
ساخت عناصر داخلی فضا ) سقف، كف و دیوار(فضاهای داخلی

پودمان 5  ـ35
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

ساخت عناصر معماری 
فضاهای داخلی

جلسات  در  شده  انجام  فعالیت های  پیگیری 
قبل و پاسخگویی احتمالی به اشکاالت درسی 
هنرجویان و سپس ادامه ساخت عناصر اصلی 

فضا )سقف و كف و دیوارها(

پودمان 5  ـ36
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

ساخت عناصر معماری 
فضاهای داخلی

ساخت  گذشته،  جلسه  موضوعات  بررسی 
مبلمان و نماهای بیرونی، ساخت سقف، ساخت 
سایت بیرونی ماكت، توضیح بیشتر در خصوص 
برای  محیطی  پسماندهای  و  مواد  استفاده 
ساخت برخی از مبلمان بیرونی یا داخلی فضای 

ماكت توسط هنرآموز به هنرجویان

پودمان 5  ـ37
ماكت سازی

واحد یادگیری 7:
ماكت سازی

ساخت عناصر معماری 
فضاهای داخلی

ساخت پایه ماكت مطابق ابعاد، ساخت جعبه های 
گل و درختچه های تزیینی
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فصل چهارم

راهنمای تدریس واحدهای یادگیری
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مقدمه

در واحد یادگیری 1، اولین مرحله از فرایند طراحی داخلی فضاهای تجاری یعنی 
مرحله شناخت پیگیری شده است. در این واحد یادگیری هنرجویان شناخت نیازهای 
استفاده کنندگان مختلف فروشگاه، بررسی شرایط محل طرح، ارزیابی امکانات موجود 

و مروری بر الگوهای معماری فضاهای تجاری را پی می گیرند.

پودمان 1
 برنامه ريزي طرح داخلي فروشگاه

واحد 

يادگيري 1
تهية برنامة اولية طرح معماري داخلي فضاهاي فروشگاه

استاندارد عملكرد

پس از پایان این واحد یادگیري هنرجو قادر خواهد بود:
1 فرایند طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی را بیان نماید.

2 چگونگي جمع آوري اطالعات مربوط به کارفرما را شرح دهد.
3 نتایج بازدید از محل طرح و نکات مورد توجه در این بازدید را ثبت نماید.

4 امکانات موجود مؤثر در طرح داخلی فضای فروشگاه را بشناسد.
5 نمونه های موجود )سنتی و معاصر( در زمینه طراحی فضاهای داخلی فروشگاهی 

را تجزیه و تحلیل کند.
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استانداردها

استانداردهای جامع معماری و معماری داخلی
مباحث 3، 4 و13 مقررات ملی ساختمان

توصيه های ضروری تدريس

در رابطه با آموزش مطالب ذکر شده تمرین ها و فعالیت هایی در کتاب پیش بینی 
شده است. اما دو تمرین جمع آوری نیازهای بهره برداران فروشگاه مورد نظر برای 
اهمیت  از  فروشگاه  الزم  نقشه های  تهیه  و  معماری  اطالعات  برداشت  و  طراحی 
بیشتری برخوردار است. این دو تمرین در واقع زمینه الزم برای کار اصلی طراحی 
در طول ترم هنرجویان را فراهم می سازد. در نتیجه جا دارد که به این تمرین ها 

توجه خاص مبذول گردد. 
برای آموزش این واحد 3 جلسه 8 ساعته و یک جلسة 6 ساعته درنظر گرفته شده 
است. پیشنهاد می شود که جلسات به صورت روزهای 8 ساعته دنبال گردد. 4 ساعت 
اول می تواند به بازبینی و دوره درس های جلسه قبل و رسیدگی به تمرین های عملی 
هنرجویان اختصاص یابد و در 4 ساعت دوم آموزش درس جدید و توضیح پیرامون 
تمرین های جلسه بعد پیگیری گردد. در انجام مرور درس های جلسات قبل کالس 
و ارائه تحقیق های هنرجویان، شیوه بازبینی های جمعی و گروهی توصیه می گردد. 
به شرایط  با توجه  انجام تمرین ها  برای  راهنمایی هنرجویان  بهتر است  در ضمن 

اقلیمی  و فرهنگی منطقه صورت بپذیرد. 
برای ایجاد انگیزه در هنرجویان در بخش مربوط به گردآوری اطالعات از بهره برداران 

)کارفرما، مشتری، کارمند( می توان سؤاالتی نظیر سؤاالت زیر طرح کرد. 
1 چرا گردآوری اطالعات از بهره برداران اهمیت دارد؟

2 چگونه می توان بهره برداران را در پاسخ گویی به پرسش های مرتبط با طراحی 
داخلی هدایت کرد؟

3 سؤاالت خوب در مصاحبه  با بهره برداران چه ویژگی هایی را دارند؟ 
4 چرا بهتر است در هنگام مصاحبه  با بهره برداران سؤاالت از پیش تهیه شوند؟

5 چند نمونه از سؤاالتی را که می توان از بهره برداران پرسید، بیان کنید.
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پاسخ به فعاليت ها،تمرين ها و تشريح نكته ها

پرسش و 
گفت وگو 

گروهی

 به نظر شما چگونه می توان به اطالعات الزم در مورد نیازها و خواسته های بهره برداران 
فروشگاه دست پیدا کرد؟

برخی از نیاز های کلی و همگانی را می توان از طریق مطالعات کتابخانه ای و سایت های 
نظر  مورد  و خریداران عمومی  منطقه  فروشندگان  با  راه مصاحبه  از  نیز  و  اطالعاتی 
برای طراحی به دست آورد. اما موارد خاص نیازمند پرسش دقیق از افراد محدودی که 
مشغول به کار در فروشگاه هستند، امکان پذیر است. در این زمینه در کتاب معماری 
داخلی فضاهای مسکونی هم توضیحاتی آورده شده بود که در اینجا جهت یادآوری 

ارائه می شود. )دانش افزایی مرحله شناخت(

گروه های 2 یا 3 نفره تشکیل دهید و فهرستی از سؤاالتی را که می توان از بهره برداران تحقیق کنید
فروشگاه پرسید، تهیه کنید.

نمونه سؤال از صاحب فروشگاه: 
 دوست دارید فروشگاه شما چه ویژگی هایی از نظر معماری داخلی داشته باشد؟

 چه فضاهایی برای عرضه و چه فضاهایی برای انبار احتیاج دارید؟ 
 فروشگاه چه محدوده ای از منطقه را تحت پوشش قرار داده و چه نوع مشتریانی 

دارد؟
 ساعت کاری فروشگاه چگونه است؟

 به چند ورودی و با چه مشخصاتی نیاز دارید؟
 چند نفر در فروشگاه شما به کار مشغول خواهند شد و هریک چه وظیفه ای دارد؟

 به نظر شما شاخص های اصلی فروشگاه شما کدام اند؟
نمونه سؤال از مشتری:

 دوست دارید فضاهای ارائه کاالها و نحوه دسترسی شما به آنها به چه صورت باشد؟
 از چه نوع پیش خوانی بیشتر خوشتان می آید؟

 نوع قفسه بندی و نحوه کار صندوق را چگونه می پسندید؟
 دوست دارید چه کاالهایی و به چه صورتی در فروشگاه عرضه گردد؟

 نمونه سؤال از کارکنان فروشگاه:
 برای استراحت به چه فضایی نیاز دارید؟ 

 نحوه ورود به فروشگاه را چگونه دوست دارید؟
 آیا به محلی برای پارک ماشین نیاز دارید

 بهتر است دسترسی شما به انبار کاالها چگونه باشد؟
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فعالیت عملی فروشگاه محلة خود و یا هر فروشگاه دیگري که می توانید مورد بازدید قرار داده و طراحی 
مرحلة جمع آوری  نمایید.  انتخاب  عملی  فعالیت  به عنوان  دهید،  انجام  را  آن  داخلی 
اطالعات را انجام دهید. با بهره برداران صحبت نموده و نیازها و خواسته هایشان را پیدا 
کنید. سپس جدولی تهیه نموده و در آن، نام گروه های بهره بردار)خریدار، فروشنده، 
و  نیازها  و  عمودی  ستون  در  را  گروه  آن  به  مربوط  افراد  تک  تک  و   )... و  کارکنان 

خواسته هایشان را در ستون  افقی در مقابل هر فرد بنویسید. 
در رابطه با انتخاب فروشگاه توسط هنرجویان الزم است که به آنان تذکر داده شود 
که گزینه ای را انتخاب نمایند که دارای مساحت خیلی بزرگ و فضاهای پیچیده و یا 
رابطه می توانید  این  نباشد. در  تأمل  فروشگاهی بسیار کوچک و بدون مسئله قابل 
از آنان بخواهید که چند گزینه را پیشنهاد دهند و پس از بررسی هایی که با کمک 

هنرآموز انجام می گیرد، بهترین و مناسب ترین گزینه انتخاب گردد. 

فعالیت عملی فروشگاه مورد نظرتان برای طراحی داخلی را رولوه کنید و نقشه های آن  را با مقیاس 
50: 1 یا 100: 1 )با توجه به ابعاد فروشگاه( و به همراه مبلمان نمایش دهید. سپس آن را 
از جهت پالن، مقطع و نما نقد و بررسی کنید. به نظر شما نکات خوب و بد این فروشگاه 

کدام اند؟
در بازدیدی که از فروشگاه مورد نظرتان برای طراحی داخلی دارید، به تمامی جنبه های 
مؤثر در طراحی داخلی )سازه، تأسیسات، عناصر معماری و مبلمان داخلی فضا( توجه 
نمایید. مسائلی مانند محل ستون ها و ابعاد آنها، تعداد و ابعاد در و پنجره ها، محل عبور 
لوله های تأسیساتی و چگونگی آنها، جای پریزهای برق و محل چراغ های روشنایی، 
عناصر معمارانة فضا و رنگ و مصالح به کار رفته در آنها، مبلمان ثابت و قابل جابه جایی 
موجود در فروشگاه و .... از جمله مواردی است که می توانید مورد توجه قرار دهید. این 
مسائل را در کروکی ها و نقشه هایی که تهیه می کنید با دقت ارائه نمایید. عکس برداری 
مناسب از موارد قابل توجه نیز در گویاتر نمودن هرچه بیشتر گزارش تان مؤثر می باشد. 
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برای دسته بندی نکات مهم در بررسی محل طراحی، می توان از جدولی مشابه جدول زیر استفاده کرد.

نکات قابل تأملوجه معماری

نوع سازۀ بنا )دیوار باربر، اسکلت فلزی، اسکلت بتنی، ..... (سازه
محل دیوارهای باربر و ستون های باربر ساختمان 

ضخامت دیوارهای باربر و ابعاد ستون های باربر ساختمان 
...................

محل تابلوی برق ساختمانالکتریکی   تأسیسات
چگونگی و محل قرارگیری تجهیزات الکتریکی

محل قرار گیری تجهیزات سرمایش و گرمایشی و تهویة مطبوع بنامکانیکی
محل عبور کانال های تأسیساتی و ابعاد آنها

شکل سقف های فضاهای مختلف )باربر و کاذب(عناصر معماری
نوع دیوارها و چگونگی سفت کاری و نازک کاری آنها

کف های فضاهای گوناگون )اصلی و کاذب( و چگونگی پوشش آنها
نوع درها و ابعاد آنها

فرم و ابعاد پنجره ها و چگونگی باز شدن آنها 

تعیین محل ، نوع و ابعاد مبلمان قرار گرفته در فضاهای مختلف)مبلمان ثابت و قابل جابه جایی(مبلمان داخلی

چند نمونه از فضاهای تفریحی بازار را نام ببرید؟پرسش و پاسخ
انجام ورزش های  برای  به زورخانه )محلی  بازار می توان  ازجمله فضاهای تفریحی در 
باستانی(، چایخانه )محلی برای دور هم جمع شدن افراد و ارائه چای و دمنوش و ..  به 

آنان(، شربت خانه، خوراک پز خانه را نام برد. 

در محدودۀ استان شما چه بازاری هست؟ درصورت امکان بازدید، به کمک عکس و تحقیق کنید
فیلم آن را به کالس معرفی کنید.

در انجام این تمرین )بازدید از بازار منطقه زندگی خودشان( هنرجویان می توانند مشابه 
موضوعات گفته شده در مورد بازار ها را پیگیری نمایند. پیدا کردن بخش های متعلق به 
اصناف گوناگون بازار و نام های احیاناً محلی خاصی که برای آنها به کار می رود، می تواند 
برایشان جالب باشد. در این بازدید اگر به ریش سفیدان و بزرگان بازار برخورد داشته و 
پای صحبت های آنان بنشینند و از تجربیات و خاطراتشان بشنوند، برایشان آموزنده و 
مفید است. برداشت کروکی های دستی و عکس برداری از فضاهای داخل بازار و افرادی 
موجبات  می تواند  آنها  بط صحبت های  مواردی ض در  و  می نمایند،  ت  آنها صحب با  که 

ارائه ای قابل توجه و زیبا را در کالس فراهم سازد. 
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دانش افزايی

پرسش و پاسخ در طراحی و ساخت یک مرکز خرید چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
در طراحی و ساخت مراکز خرید موارد مختلفی نظیر امکانات سایت، میزان جمعیتی 
محل،  جامعه شناسی  محل،  اقتصادی  شرایط  دهد،  قرار  پوشش  تحت  می تواند  که 
قوانین منطقه بندی و استفاده از زمین در مناطق اطراف، قابلیت استفاده از تسهیالت 
رفاهی، نحوۀ دسترسی به وسایل نقلیه، ابعاد و نحوۀ دسترسی پذیری سایت، رقابت 
با توجه به این عوامل است که حوزۀ پوشش  ...تأثیر زیادی دارند.  بازرگانی محلی و 
مرکز خرید مشخص شده و اندازۀ آن و نوع مغازه های قابل پذیرش برای یک محل 

تعیین می گردد.

پرسش و پاسخ منظور از شعاع خدماتی مراکز خرید گوناگون چیست؟
دقیقه   6 اندازۀ  به  که  مشتری  نفر   40/000 تا   2500 به  معموالً  محله ای  خرید  مرکز 
رانندگی از آن فاصله دارند، خدمات ارائه می دهد. مراکز خرید منطقه ای به جمعیتی معادل 
40/000 تا 150/000 نفر خدمات ارائه می دهند. مراکز خرید ناحیه ای جمعیتی در حدود 

150/000 تا 400/000 نفر یا بیشتر را تحت پوشش خدمات خود قرارمی دهد. 

نکات مورد توجه در مرحلة شناخت و جمع آوری اطالعات
مرحله شناخت و جمع آوری اطالعات از اهمیت زیادی برخوردار است. هنرآموز 
این توضیحات اضافی را که در سال قبل هم در کتاب معماری داخلی  می تواند 

فضاهای مسکونی آورده شده بود، برای هنرجویان یادآوری نماید. 

اصول گردآوري اطالعات
یکی از اصلی ترین اقدامات برای طراحی گردآوری اطالعات است. اگر گردآوری اطالعات 
خواهد  آتی  مراحل  در  پیشبرد طرح  در  بسزایی  تأثیر  انجام شود،  و صحیح  دقیق 
داشت. جمع آوری اطالعات به دوصورت کتابخانه ای و میدانی صورت می گیرد. در روش 
کتابخانه ای از منابعی نظیر کتاب، مجله، پایان نامه و منابع اینترنتی استفاده می شود. در 
روش میدانی نیز از طریق مشاهده )بازدید از محل و بناهای مختلف و ...(، مصاحبه  )با 
معماران و طراحان داخلی و صاحب نظران و افراد مطلع و دست اندرکار و ...(، پرکردن 
پرسش نامه و دیگر موارد مشابه، اطالعات مورد نیاز برداشت می شوند. به منظور طراحی 
داخلی فضاهای فروشگاهی نیز هر دو روش کاربرد دارند. برای تهیة برخی از اطالعات، 
نیاز به جمع آوری آنها از طریق مطالعات کتابخانه ای است. مسائلی از قبیل اقلیم منطقه، 
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ضوابط موجود در شهرداری و مقررات ملی و ... از این دسته  اند. این گونه منابع، اطالعات 
نسبتاً ثابتی هستند که از قبل در کتب و جزوات خاصی تهیه شده اند. نکته ای که در 
جمع آوری آنها باید مدنظر قرار گیرد، به روز بودن و معتبر بودن آنهاست. برخی از مطالب 
در منابع دست دوم آورده شده اند و یا به صورت ناقص در منبعی ذکر شده اند. استفاده از 

منابع کامل تر و دست اول در گردآوری مطالب ما را بهتر یاری می رساند.
منابع دست اول و دوم

در طول انجام یک تحقیق علمی دو نوع منابع دست اول و دست دوم می توانند مورد 
استفاده قرار گیرند. این امر از یک سو بسته به موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن و 
از سوی دیگر با توجه به میزان و نوع مدارک موجود و در دسترس، انتخاب می شود. 
استفاده از منابع دست اول از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است و موجب اعتبار 
علمی تحقیق می شود. در این منابع احتمال صحت مطالب بیشتر است و احتمال 
تحریف دانش به حداقل می رسد. در راستای اعتبار علمی تحقیق، استفاده از منابع 
بیشتر هم، نقش بسیاری دارد. استناد به چند منبع مختلف خیلی بیشتر از یک 

منبع، ارزش کار و اطمینان از نتیجه را باال می برد.
منابع دست اول یا منابع اولیه1، منابع نزدیک به یک واقعه هستند. منابع اولیه عموماً، 
نوشته های اشخاصی است که احاطة بیشتری به موضوع دارند. نتیجه گیری های بدیع 
در گزارش های علمی  و تجربی، نتایج جدول بندی شدۀ آمارها و پرسش نامه ها بدون 
هیچ گونه دخل و تصرفي، اسناد مشاهدات عینی، متن کامل مصاحبه ها و مشابه این 
موارد را شامل می شود. به کارگیری این منابع در انجام مطالعات، تهیة گزارش ها، 
نوشتن مقاله و امثال این تحقیق و پژوهش ها، باعث افزایش اعتبار و ارزش علمی آن 
آثار می شود. کتاب »  نویفرت2« که در زمینه استانداردهای معماری است، نمونه ای از 

منابع دست اول است.
اول  دست  منابع  پایة  بر  که  می شود  گفته  منابعی  به  ثانویه3  یا  دوم  دست  منابع 
نوشته می شوند. منابع دست دوم به اطالعات و رویدادهایی می پردازند که پیش تر به 

طریقي ارائه شده اند. به عبارت دیگر منابع دست دوم از روی منابع دست اول ساخته 
می شوند. منابع دست دوم معموالً ارائه تجزیه و تحلیل و دیدگاه های شخصی، بررسی 
و تفسیرهای فردی را ارائه می دهد. مطالب این منابع به میزان منابع دست اول قابل 
اطمینان و یقین نیستند. شایسته است که در استفاده از این منابع همواره به پایه های 

اصلی و منابع مرجع آنها مراجعه نمود. 

1- Primary Source

2- Neufert

3- Secondary Source
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مصاحبه با بهره برداران
مصاحبه با بهره برداران و انجام مشاهدات عینی، اطالعات بسیاری را برای طراح مشخص 
با بهره برداران می توان اطالعات بسیار  می سازد. در زمان کوتاهی از طریق مصاحبه 
مفیدی جمع آوری نمود. با پرسیدن سؤاالتی راهگشا و مناسب، می توان نظر بهره برداران 
را در مسائل مختلف مورد سؤال قرار داد. هر مطلبی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در طراحی تأثیرگذار است، در این سؤاالت گنجانده می شود. در این رابطه بهتر است 
که از تلقین و تحمیل نظرات خودداری نمود، اما می توان با راهنمایی های مناسب، 
بهره برداران را در پاسخ گویی درست هدایت کرد. چرا که بسیاری از بهره برداران از 
طراحی اطالع زیادی ندارند و صحبت و مشورت آنها با شما که در حوزۀ کاری خود فرد 
متخصص و مطلعی هستید، می تواند برای آنها آموزنده و هدایت گر باشد و آنها را در بیان 
نیازها و تعیین خواسته هایی معقول تر کمک نماید. این توضیحات در مورد شکل فضاها، 
چگونگی جانمایی و شرایط مبلمان و همچنین در مورد نوع، رنگ و مواد مصالح مورد 

استفاده نیز می تواند تعمیم پیدا کند.
پیدا کردن نوع فضاها و روابط فضایی مورد عالقه بهره برداران و یافتن خواسته های 
آنها، ما را در طراحی کاری که مورد پسند همه باشد، کمک خواهد کرد. گاهی مواقع 
بهره برداران خود بیان روشنی از فروشگاه مطلوبشان ندارند، اما از فالن فروشگاه خوششان 
آمده و مشابه آن را خواهان هستند. در این موارد توصیف و یا شرح فضایی که دیده اند، 

شما را در درک خواسته هایشان یاری می رساند.
مدنظر قرار دادن همة کارکنان فروشگاه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. نوع 
فضاها و چگونگی روابط آنها، نحوۀ چیدمان قفسه ها ، کاالها و مواردی از این قبیل 

همگی نکاتی هستند که می توانند ما را در طراحی داخلی راهنمایی کنند.
نکته دیگری که در این ارتباط الزم است مورد توجه قرار بگیرد، فراهم آوردن فضایی 
مناسب از سوی ما برای بهره برداران است تا بتوانند در فضایی آرام، پاسخ گوی درست 
سؤاالت باشد. این عمل در مواردي خاص می تواند از راه های دیگر نیز انجام گیرد. 
برای مثال اگر به دالیلی مانند نداشتن وقت و یا عدم امکان مالقات حضوری شرایط 
انجام مصاحبه فراهم نباشد، می توان سؤاالت را از طریق ایمیل و یا به صورت تلفنی 

نیز مطرح نمود. 
در هنگام مصاحبه با بهره برداران بهتر است که سؤاالت از قبل تهیه شود. این مسئله 
از دو جنبه قابل تأمل است. اول اینکه از پرسیده شدن تمامی  سؤاالت اطمینان 
حاصل می شود، دوم اینکه هنگام پرسیدن سؤاالت، وقفه ای ایجاد نمی شود و بدون 

معطلی می توان همة سؤاالت را پرسید. 
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آشنایی با بخش های مختلف بازار 
بازار: جای دادو ستد و خرید و فروش کاال یا محل اجتماع خریداران و فروشندگان 

است.

تیمچه: فضاهای گسترده و سرپوشیده ای عمدتاً با طرح هشت ضلعی است که در دو و 
یا سه طبقه ساخته شده و گرداگرد صحن مرکزی آن حجره ها و دکان هایی قرارگرفته 
است. فضای مرکزی و وسیع تیمچه با طاق و گنبدها مسقف شده و با کاربندی و 
مقرنس های زیبا مزین می شده است. تیمچة بزرگ قم و تیمچة امین الدوله )امینی ها( 

کاشان به صورت یک شاهکار نغز و هنرمندانه خودنمایی می کنند.

بازار سنندج

تیمچه امین الدوله کاشان

بازار قشم

تیمچه حاجب الدوله در تهران 

سرا یا خان: فضای سر بازی است که به عنوان تجارت خانه و گردهم جمع کردن 
اصناف استفاده می شود. کاال از آنجا تحویل گرفته شده و در جاهای مختلف پخش 
می شود. از سراهای بزرگ و مشهور می توان به سرای گنجعلی خان کرمان و سرای 

وزیر قزوین اشاره کرد. 
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سرای مشیر در شیراز 

سرای مشیر در شیراز 

بازار تهران

سرای وزیر در کاروانسرای سعدالسلطنه در قزوین

بازار سنتی نوشهر 

بازار تهران

راستة اصلی: بازارها غالباً به شکل خطی و در امتداد مهم ترین راه و معبر شهری 
شکل می گرفته است. به همین سبب مهم ترین بخش و عنصر اصلی یک بازار، راستة 
اصلی آن است. یک راسته بازار در ساده ترین شکل با دکان های واقع در دو سوی 
آن شکل می گرفت. بسیاری از بازارها به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند 
و به همین دلیل امتداد راسته این بازارها به پیروی از شرایط معابر موجود به صورت 
غیرمستقیم و متناسب با وضعیت طبیعی زمین بوده است. در امتداد یک راستة اصلی 
اصناف گوناگونی مستقر می شدند. به این ترتیب که هر صنف در بخشی از راستة اصلی 
جای می گرفت. در بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راستة اصلی به صورت موازی 

یا متقاطع پدید می آمد.
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راستة فرعی )رسته(: بازارهای شهرهای بسیار کوچک تنها از یک راسته اصلی 
تعدادی  اصلی،  راستة  بر  افزون  بزرگ  و  اما در شهرهای متوسط  تشکیل می شد. 
راستة فرعی به صورت موازی یا عمود برراستة اصلی پدید می آمد که حاصل توسعه 
بازار در معابر فرعی بوده است. در اغلب موارد راسته های فرعی هرکدام به یکی از 

اصناف یا پیشه وران اختصاص می یافت و کاالی خاصی در آن عرضه می شد. 

بازار نوشهر 

بازار رشت 

بازار تهران

بازار گنجعلی خان کرمان

داالن: داالن در بازارهای بزرگ یک فضای ارتباطی است و غالباً به صورت کوچه 
یا راسته ای کوچک و فرعی است که از یک سو به راسته ای دیگر و از سوی دیگر 
به یک کاروانسرا مربوط است. به طور معمول در دو سوی داالن تعدادی حجره و 

دکان وجود دارد.
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جابه جایی بار به حجره های  بازار 

قیصریه اصفهان

بازار تبریز 

قیصریه فارس

وسیله  به  که  است. جنسی  بوده  روی جنس  کار  و  انبار  محل  کالنبار:  یا  خانبار 
چهارپایان حمل می شده، نمی بایست وارد بازار شود. لذا اجناس از راهی موازی به 

نام پس کوچه در خانبارها خالی می شده است. خانبارها محوطه های بزرگی در پشت 
سراها بوده و در آنجا چند کارگاه دستی کوچک و انبار قرار داشته است. 

قیصریه: قیصریه به فضایی گفته می شده که از لحاظ خصوصیات معماری به یک راستة 
فرعی، داالن یا تیمچه و در مواردی به یک سرا شبیه بوده است. و غالباً به  عرضة کاالهای 
گران بها و منسوجات عالی اختصاص داشته است. قیصریه ها در داشته و محیط خلوت 
آن اجازه می داده است که کارهای هنری در آن انجام گیرد. صنعتگران و پیشه وران 
ظریف کار مانند زرگران، گوهریان، سوزن دوزان و بزازان در آنجا به کار می پرداختند. 
قیصریه قزوین، قیصریه ابراهیم خان در کرمان، قیصریه تبریز، قیصریه اصفهان و قیصریه 

وکیل شیراز از زیباترین قیصریه ها هستند.
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میدان: در کنار یا امتداد بعضی از بازارهای مهم در شهرهای بزرگ یک میدان شهری 
یا ناحیه ای وجود داشت، زیرا بازار مهم ترین راه و معبر شهر بود و در بیشتر موارد با 
یک میدان شهری مرتبط بود. بازار بزرگ اصفهان با دو میدان سبزه میدان )میدان 
بازار کرمان، میدان  از  و میدان نقش جهان مرتبط است. در کنار قسمتی  کهنه( 
گنجعلی خان قرار دارد. سبزه میدان در کنار بخشی از بازار تهران بود و هنوز قسمتی 

از فضای آن باقی است. میدان خان یزد نیز از این نوع میدان ها به شمار می آید. 

چهار سو در بازار اراک 

نقش  میدان  در  آنها  تعامالت  و  مردم  اجتماع 
جهان اصفهان

چهار سو به عنوان مفصل و محل تالقی راسته ها 

حجره های اطراف میدان نقش جهان اصفهان

چهارسو: محل تقاطع دو راستة اصلی و مهم بازار را چهارسو می نامند. در بعضی 
از موارد در محل برخورد دو راسته طراحی شده بازار غالبا فضایی طراحی شده 
به صورت چهارسو می ساختند که به سبب موقعیت ارتباطی آن، ارزشمند به شمار 
می آمد. چهارسوی بزرگ بازار اصفهان و چهارسوی بازارهای الر، تهران و کرمان 
از نمونه های خوب باقی مانده به شمار می آیند. در برخی از دوره های تاریخی به 
پیروی از واژۀ عربی سوق به معنی بازار، به جای چهارسو از واژه چهارسوق استفاده 

می کردند. 
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جلوخان بازار امام رضا)ع( در مشهد 

حجرۀ محل عرضه و فروش 

بازار اصفهان 

حجرۀ محلی برای تولید

جلوخان: فضای ارتباطی به شکل یک میدانچه که از چهار یا سه طرف محصور و دارای 
فضای ساخته شده است را جلوخان می گویند. جلوخان به عنوان یک فضای ورودی و 
محل تجمع استفاده می شده است. جلوخان مسجد امام در بازار تهران، جلوخان بازار 
امام رضا)ع(، جلوخان های مسجد النبی در بازار قزوین و جلوخان سر در قیصریه در 

بازار اصفهان از نمونه های باقي ماندۀ جلوخان های بازار به شمار می آیند.

حجره: دکان یا حجره مهم ترین و در عین حال ساده ترین و کوچک ترین عنصر 
و فضای بازار است. تعدادی حجره به صورت خطی در دو سوی معبر تشکیل یک 
راسته بازار را می دهند. حجره ها در طبقة همکف نقش مغازه و عرضه کاال را داشته 
و حجره های واقع در طبقه فوقانی در بازارهای دو طبقه، محل دفتر کار و فضای 
اداری و در برخی مواقع به عنوان کارگاه استفاده می شده است. برخی حجره ها به 
تنهایی نقش کارگاه و در عین حال عرضه کاال را ایفا می کردند. در برخی حجره ها 

فضایی به نام صندوق خانه در انتهای حجره از فضای اصلی جدا می شده است.
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فضاهای خدماتی: در هر بازار دائمی و اصلی، شماری فضای خدماتی مانند آب 
انبار، اصطبل، انبار و مانند آن وجود داشته است. تعداد این فضاها و موقعیت آنها 

در امتداد بازار به خصوصیات بازار بستگی داشته است.

نقشه بازار زواره و قرارگیری فضاهای خدماتی )کاروانسرا، مسجد، حسینیه و ...( در مجاورت آن 
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فضاهای عمومی: فضاهای عمومی شهر بیشتر در کنار راستة اصلی بازار ساخته 
و عمومی شهر محسوب  ارتباطی  راه  مهم ترین  اصلی شهر  بازارهای  زیرا  می شد، 

می شوند. مسجد، حمام، زورخانه، چایخانه و ...از این جمله هستند. 

امداد رسانی به آتش سوزی بازار امام رضا)ع( در مشهد ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی )مترو(

سیر تحول مراکز خرید 
در رابطه با سیر تحول فضاهای تجاری در ایران مطالب و مقاالت زیادی در اینترنت 
وجود دارد. هنرآموزان عزیز می توانند از آنها استفاده نمایند. در این رابطه می توان 
به عنوان نمونه به مقاله »از بازار تا پاساژ : تحلیلی بر سیر تحوالت فضاهای تجاری 
مدرن در شهر تهران« که در شماره 49 مجله باغ نظر و در تیر ماه سال 1396 

چاپ شده است، اشاره کرد.
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مقدمه

واحد 

يادگيري 2
تهية گزارش مطالعات مقدماتي از طراحي فضاهاي داخلي 

فروشگاه

در واحد یادگیری 2 هنرجویان شناخت بخش ها و فضاهای مراکز تجاری را پی می گیرند. 
مواردی نظیر ویترین، ورودی، پیش خوان و صندوق، بخش عرضه محصوالت، بخش 
اداری، انبار، و پارکینگ به هنرجویان معرفی و نکات قابل توجه در طراحی آنها تشریح 
می گردد. سپس هنرجویان به ضرورت و اهمیت اطالع با مقررات الزم در طراحی آشنا 
شده و تمرینی در این زمینه انجام می دهند. در پایان هم با برنامه فیزیکی طرح و 
روش تهیة آن برای فروشگاهی که قصد طراحی داخلی آن را دارند، روبه رو می شوند. 

استاندارد عملكرد

در پایان این واحد یادگیري از هنرجو انتظار می رود:
1 بررسی های کمی  و کیفی مربوط به انتخاب محل فروشگاه را انجام دهند.

2 بخش های فروشگاه را تجزیه و تحلیل نماید.
3 ویژگي هاي بخش های فروشگاه و اصول طراحي آنها را بیان کند.

4 استانداردها و ضوابط مربوط به طراحی داخلی فروشگاه را تعیین کند.  
5 برنامه فیزیکی را تعریف کرده و روش تهیة آن را برای یک نمونة فروشگاهی 

انجام دهد.

استانداردها

استانداردهای جامع معماری و معماری داخلی
مباحث 3 و 4 و13 مقررات ملی ساختمان
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توصيه های ضروری تدريس

برای آموزش این واحد 3 جلسه 8 ساعته و یک جلسه 6 ساعته درنظر گرفته شده 
است. پیشنهاد می شود که جلسات به صورت روزهای 8 ساعته دنبال گردد. 4 ساعت 
اول می تواند به بازبینی و دورۀ درس های جلسه قبل و رسیدگی به تمرین های عملی 
هنرجویان اختصاص یابد و در 4 ساعت دوم آموزش درس جدید و توضیح پیرامون 
تمرین های جلسه بعد پیگیری گردد. در انجام مرور درس های جلسات قبل کالس 
و ارائه تحقیق های هنرجویان، شیوه بازبینی های جمعی و گروهی توصیه می گردد. 
برای فهم بهتر مطالب کتاب پیشنهاد می شود که مصادیق و نمونه هایی متناسب 

در قالب تصویر و نقشه در کالس ارائه شود. 
در تحقیق هایی که از هنرجویان خواسته شده است که فعالیت های درسی را به صورت 
گروهی انجام دهند، افزایش عملکرد هنرجویان از یک سو و توسعة تعامالت گروهی از 
سویی دیگر مدنظر بوده است. بنابراین به منظور دستیابی به این اهداف، از هنرآموزان 
عزیز خواهشمندیم که این موضوع به صورت جدی در کالس پیگیری شود و تقسیم 

کار گروه با دقت صورت بگیرد. 
در بحث های گروهی نیز توجه داشته باشید که همه هنرجویان در گفتگوها مشارکت 
داشته و اظهارنظر نمایند و از تجربه های شخصی آنها در پیشبرد آموزش استفاده 

شود. 
طراحی تمرین، تحقیق و فعالیت های کالس متناسب با محتوا و در جهت تحقق 
اهداف هر بخش از کتاب انجام گرفته است. از این رو انجام آنها توسط هنرجو و 

بررسی و کنترل نتایج کار توسط هنرآموزان الزامی است.

پاسخ به فعاليت ها،تمرين ها و تشريح نكته ها

بحث گروهی به نظر شما در مکان یابی یک مرکز خرید یا فروشگاه چه عواملی را باید درنظر گرفت؟
صاحبان مجموعه های تجاری و فروشگاه ها در هنگام انتخاب زمین برای ساخت مرکز 
تجاری و یا خرید یک فروشگاه، یک سری بررسی های کیفی و میدانی را انجام می دهند. 
مشابه،  کارکردهای  سایر  به  مسافت ها  و  موقعیت  بررسی  منطقه،  جمعیتی  لعات  مطا
دسترسی به سایت، همجواری های سایت، دید و منظر اطراف، شکل و ابعاد زمین از جمله 

این موارد است.
در مطالعات جمعیتی منطقه، ترکیب گروه های سنی، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
و توانایی های اقتصادی و مالی، چگونگی جمعیت روز و شب منطقه و میزان رشد جمعیت از 
جمله عواملی هستند که مورد بررسی قرار می گیرند. از این طریق می توان شناخت خوبی 
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نسبت به سطح پوشش و نوع خدمات و کاالهای عرضه شده در فروشگاه یا چگونگی مرکز 
خرید مورد نیاز دست یافت.

در بررسی موقعیت و مسافت ها در رابطه با مکان انتخابی برای طراحی مرکز خرید، 
به موقعیت کلیه کاربری های اطراف به ویژه سایر مراکز تجاری همجوار و فاصله پیاده و 
یا سواره آنها تا مرکز خرید دقت می شود. این مطالعه کمک می کند تا از یک سو تجزیه 
و تحلیل بازار رقابتی موجود و آیندۀ مرکز تجاری به درستی صورت پذیرد. از سویی 
دیگر اثرات خوب و بد حاصل از حضور مرکز خرید جدید در منطقه شناسایی گردد. این 
ویژگی اخیر از حساسیت بسیاری برخوردار بوده و جادارد که به صورتی عمیق به همة 
جوانب آن فکر شده و در جهت رفع اشکاالت احتمالی پیش آمده چاره جویی گردد. 
برای مثال طراحی یک مرکز خرید در نزدیکی مناطق مسکونی، می تواند از نظر جذب 
مشتریان و رونق بازار فروش مناسب باشد، اما از نظر ورود ترافیک به منطقه مسکونی و 
سلب آسایش ساکنین مشکل زاست و الزم است که با اتخاذ تدابیری معمارانه برای این 

چالش طرح، جوابی پیدا شود.

دسترسی به سایت نیز یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین و انتخاب مکانی مناسب 
برای مراکز خرید است. اگر ورود و خروج به محوطه سایت پروژه به سهولت ممکن نباشد، 
قطعًا در میزان استقبال مردم از آن مرکز خرید مؤثر بوده و بازار کسب آن مرکز خرید 
رونق چندانی نخواهد یافت. در این رابطه با توجه به انواع مراکز خرید محله ای، ناحیه ای 
و منطقه ای سه شیوۀ دسترسی پیاده، استفاده از ماشین شخصی و یا بهره مندی از 
وسایل حمل و نقل عمومی  نظیر اتوبوس، تاکسی و خطوط مترو کاربرد داشته و قابل 

بررسی می باشند.
با بررسی و تأمل در همجواری های سایت، می توان تمهیداتی را درجهت جلوگیری از 
ایجاد آلودگی های صوتی، بصری و ترافیکی پروژه برای محیط پیرامون و همسایگانش 
پیش بینی کرد. برای مثال اگر دسترسی های به مرکز خرید از مناطق مسکونی گذر کرده 
و به خوبی از آنها تفکیک نشده باشد و یا ورودی های آن به شکلی طرح شده باشد که 
سد معبر و بار ترافیک ایجاد شده در محیط اطرافش، به رفت و آمدهای پیرامون صدمه 
زده و مخل آسایش مردم گردد، طراحی آن مرکز خرید چندان موفق نبوده است. کاهش 
سر و صدا و کنترل عبور و مرور کامیون های حامل بار به مرکز خرید و جلوگیری از 
انعکاس روشنایی طبقات مرکز خرید و یا تابلوهای تبلیغاتی آن، از دیگر مواردی است 

که باید در طراحی برای آنها فکر شود.

دید مناسب به مرکز خرید، دسترسی و مراجعه مشتریان مرکز خرید را افزایش می دهد. 
افرادی که با سرعت عبور یک وسیله نقلیه موتوری از کنار مرکز خرید می گذرند، اگر به آن 
دید نداشته باشند، در پیدا کردن ورودی پارکینگ دچار مشکل می شوند و مرکز خرید را 
رد خواهند کرد. مرکز خرید طراحی شده در کنار یک آزادراه به دلیل سرعت زیاد وسایل 
نقلیه و ممنوعیت توقف در کنار آن با محدودیت های بصری و عالئم اطالع رسانی و تجاری 

رو به رو بوده و به سختی قابل دسترسی خواهد بود.

شکل و ابعاد زمین در ساماندهی سایت و چگونگی طراحی مرکز خرید مؤثر است. 
داشتن شکلی نامنظم با زوایای بسته و دارا بودن فرورفتگی و برآمدگی های شدید در 
سایت می تواند کار طراحی را با پیچیدگی هایی همراه سازد و جانمایی پارکینگ های 
محوطه و سیرکوالسیون ارتباطی در تراز های مختلف طبقات مرکز خرید و مواردی 

دیگر را با مشکالتی همراه سازد.
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بحث گروهی به نظر شما در طراحی پارکینگ فروشگاه چه مواردی می تواند مورد توجه قرار گیرد؟
از ویژگی های فروشگاه  باال یکی  با ظرفیت  و  پارکینگ های خوب  بودن  دارا  امروزه 
مناسب  محلی  فروشگاه،  طراحی  در  که  دارد  جا  بنابراین  می گردد.  محسوب  ق  موف
با وسعت کافی برای تأمین محل پارک ماشین مشتریان پیش بینی شود. اهمیت این 
مسئله تا آنجاست که در برخی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت که از ترافیک سنگین 
برخوردار بوده و پیداکردن جای پارک ماشین کار سختی است، برخی از مردم ترجیح 
بتوانند در  به راحتی  پارکینگ داشته و  به فروشگاهی مراجعه کنند که  می دهند که 

آنجا ماشین خود را پارک نمایند.
به  اینکه  پیدا نمی کنند، علیرغم  پارک  افراد در خیابان جای  از موارد که  در برخی 

دنبال خرید خاصی نیستند، به داخل پارکینگ فروشگاه رفته و ماشین خود را در آنجا 
پارک می نمایند و سپس خارج شده و به دنبال کار خود می روند. این افراد در مراجعت 
ممکن است که در حین عبور خود از فروشگاه و در مسیر رسیدن به ماشین خود، 
خریدی هم داشته باشند. به این ترتیب پارکینگ، عالوه بر اینکه محل درآمدی برای 

مرکز خرید است، عاملی برای جلب مشتری نیز می شود.
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مباحث دیگر مربوط به مقررات ملی ساختمان را بررسي کنید و بگویید هر یک به چه تحقیق کنید
موضوعي پرداخته است؟ 

این مباحث در مورد طراحي فروشگاه چه ضوابطي دارند؟
)برای این کار، هنرجویان به گروه هایی دو یا سه نفره تقسیم شده و هر گروه به  بررسی 

یک مبحث بپردازد(.
در ایران استانداردهای مقررات ملی ساختمان در زمینه های گوناگون مربوط به ساختمان 
دارای دستور العمل و توصیه هایی است . این مقررات در قالب مباحثی معین شده و 
به اطالع مهندسین و سایر دست اندرکاران می رسد. از جمله این مقررات می توان به 

مباحث زیر اشاره داشت:
مبحث 3 مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

درمورد راه های خروج از بنا و فرار از حریق مطالبی دارد. بند 3ـ1ـ15ـ آن مربوط به 
ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های کسبی ـ تجاری است. 

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان
در مورد دسته بندی ساختمان ها و الزامات عمومی  و عناصر و جزئیات مهم ساختمان 

و همچنین در مورد الزامات عمومی  نورگیری و تهویة فضا مطالبی دارد. 

در فروشگاه ها پارکینگ را می توان به دو صورت همسطح با ورودی و در محوطه اطراف 
آن و یا به صورت پایین تر )در زیرزمین( و یا باالتر از سطح ورودی )پارکینگ طبقاتی( 
درنظر گرفت و از طریق آسانسور و پله برقی به طبقات تجاری رسید. در حالت اول 
بهتر است که فاصله پارکینگ تا ورودی زیاد نبوده و دسترسی مشتریان به فروشگاه 

به راحتی و بدون عبور از میان ماشین های پارک شده فراهم گردد.
پارکینگ یکی از بخش های جانبی فروشگاه است و وجود آن برای هر فروشگاهی الزم 
است. در این رابطه، توجه به دسترسی افرادی که از پارکینگ به داخل فروشگاه می رسند، 
اهمیت زیادی دارد. مسلماً معمار طراح ساختمان این موضوع را در طرح خود پیش بینی 
کرده و تمهیداتی را برای آن اندیشیده است. لیکن در هنگام طراحی داخلی و یا بازسازی 

فروشگاه نیز می بایست مورد عنایت قرار گیرد.
در طراحی هر فروشگاهی، پیش بینی پارکینگ و تأمین ظرفیت کافی برای آن، از جمله 
ضوابط و شرایط قانونی تصویب طرح است. در برخی از قوانین شهری به ازای هر 90 متر 
مربع فضای تجاری وجود 5 پارکینگ ضروری است. عالوه بر این، درصدی از پارکینگ ها 
می بایست که به پارکینگ معلولین اختصاص یابد. مکان و موقعیت پارکینگ معلولین را 
می بایست در نزدیک ترین فاصله نسبت به ساختمان درنظر گرفت. چرا که اوالً حرکت 
این افراد به نسبت سایر مشتریان فروشگاه سخت تر و دشوارتر است و ثانیاً چون قد 
افراد روی صندلی چرخدار کوتاه تر از آن است که توسط افرادی که درحال خارج کردن 
اتومبیل خود از پارکینگ هستند، دیده شود و این امر خطراتی را برای معلولین به همراه 

دارد، بنابراین بهتر است که آنان مسافت زیادی را طی نکنند. 
در محوطه اطراف مراکز تجاری عالوه بر مسیرهای پیاده و سواره مورد نیاز مشتریان 
و وسایل نقلیه حامل بار تا انبارها، مسیرهایی را هم بدون پارکینگ و دارای دسترسی 
مستقیم و بدون مانع به  ساختمان اصلی باید پیش بینی کرد. این مسیرها برای تردد 
و حرکت اتومبیل ها و تجهیزات آتش نشانی و اطفای حریق و امداد پزشکی طراحی 

می شوند تا در مواقع ضروری به راحتی بتوانند امدادرسانی کنند.
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پرسش تفاوت مساحت خالص با زیربنای ساختمان چیست؟
با تهیة برنامة فضایی، کلیة فضاهایی که الزم است در طرح پیش بینی شوند، به همراه 
مساحت و ویژگی های کیفی  مربوطه، برای طراح مشخص می شوند. اگر به جمع مساحت 
این فضاها که اصطالحاً به آن »مساحت خالص« طرح می گویند، حدود 20 الی 30 درصد 
هم به عنوان مساحت ناخالص برای فضاهای ارتباطی، پله، زیردیوارها، داکت و دودکش 
و مشابه  این موارد اضافه شود، »مساحت کل« و یا »زیربنای فروشگاه« به دست می آید. 

فعالیت عملی برای فروشگاهی که قصد طراحی آن را دارید، یک برنامة فیزیکی تهیه و جدول آن 
را ترسیم کنید.

برای انجام این تمرین هر یک از هنرجویان باید به تنهایی، برنامه فیزیکی فروشگاه 
مورد نظرش را تهیه و جدول آن را مطابق نمونه موجود در کتاب ارائه نماید.

مبحث 13 مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها 
بوده و در مورد تجهیزات و تأسیسات برقی در محیط های عادی و مخصوص و محتوای 

نقشه ها و مدارک مطالبی دارد. 
مبحث 15 مقررات ملی ساختمان با عنوان آسانسورها و پله برقی به مباحثی در خصوص 

الزامات آسانسور و پله برقی و اطالعات و مدارک فنی مربوط به آنها مطالبی دارد.
مبحث 17 مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی

در مورد گروه بندی ساختمان ها و مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان های عمومی  و 
خاص مطالبی دارد. 

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا
انواع ساختمان ها و از جمله  در مورد صوت و نوفه در ساختمان، مقررات آکوستیکی 
ساختمان های اداریـ  تجاری  و مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون مطالبی دارد. 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در رابطه با مقولة صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد. 
در مورد مقررات کلی طراحی و اجرای ساختمان ها و مدارک مورد نیاز در جهت اخذ 
پروانه ساختمان، مطالبی ارائه نموده و توصیه هایی برای طراحی ساختمان در راستای 

صرفه جویی انرژی دارد. 
مبحث 20 مقررات ملی ساختمان راجع به  عالئم و تابلوها بوده و در مورد انواع تابلوها و 
عالئم تصویری در ساختمان مطلب داشته و در زمینة تابلوهای تبلیغاتی هم ضوابطی دارد. 

در مورد تابلوهای آشکار در سطح شهر هم موارد مجاز و غیر مجازی ارائه شده است. 
مبحث 22 مقررات ملی ساختمان: مراقبت و نگه داری از ساختمان

در زمینه معماری و سازه، نورو تهویه و شرایط سکونت تأسیسات مکانیکی، بهداشتی 
و برقی و برخی موارد دیگر مطالبی دارد. 
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پودمان 2
 طراحي فضاهاي داخلي فروشگاه

واحد 

يادگيري 3
ارائه طرح هاي اوليه فضاهاي داخلي فروشگاه

مقدمه

برای جلب رضایت مشتریان و داشتن یک فروشگاه موفق عوامل بسیاری مؤثر هستند. 
نیروی انسانی شاغل در فروشگاه، نوع و کیفیت محصوالت عرضه شده و قیمت مناسب 
آنها، داشتن تبلیغات جذاب و اثربخش، مکان یابی مناسب فروشگاه، برنامه ریزی فضای 
داخلی و مسیر حرکت مشتری، عناصر مفید و زیبای معماری، نمایش خوب محصوالت 
عوامل  این  از جمله  رسانی درست  اطالع  و  آسان  کاالها، دسترسی  نحوۀ چیدن  و 
می باشند. برخی از این موارد در حیطة معماری فضاهای داخلی فروشگاه نبوده و طراح 
نقش چندانی در ایجاد و کنترل آنها ندارد، اما بعضی دیگر کاماًل به طراحی داخلی مربوط 
بوده و با برنامه ریزی صحیح می توان به آنها دست یافت. در این واحد یادگیری توضیحاتی 

پیرامون برنامه ریزی طراحی داخلی فروشگاه ارائه می شود.
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 استاندارد عملكرد

در پایان این واحد یادگیری از هنرجو انتظار می رود که:
1 کارهایی را که در مرحلة برنامه ریزی انجام می شود، نام ببرد.

2 بخش های یک فروشگاه را ساماندهی نموده و مسیر حرکت مشتری را طراحی 
کند.

3 نکات مربوط به چیدمان قفسه ها و چگونگی عرضة محصوالت را در طراحی خود 
به کار گیرد.

4 برای طراحی داخلی فروشگاه، عناصر مناسب معماری را شناسایی و در طرح 
خود استفاده کند.

5 تأثیرات رنگ و بافت مصالح را در طراحی داخلی فروشگاه شرح دهد و در طرح 
خود استفاده کند.

6 نورپردازی و تأسیسات خاص فروشگاه را بیان کند و در طرح خود استفاده کند.
7 جزوۀ گزارش مطالعات و برنامه ریزی طرح را تهیه نماید.

استانداردها

استانداردهای جامع معماری و معماری داخلی
مباحث 3، 4 و13 مقررات ملی ساختمان

توصيه های ضروری تدريس

در واحد یادگیری 3 هنرجویان به مقوله برنامه ریزی طراحی داخلی فضاهای فروشگاهی 
می پردازند. موضوعاتی نظیر ساماندهی بخش های فروشگاه، تعیین مسیر حرکت مشتری، 
چیدمان قفسه ها، عناصر معماری داخلی مناسب، رنگ و بافت مصالح، نورپردازی، تأسیسات 
و تجهیزات فروشگاه برای هنرجویان توضیح داده شده و نکات قابل توجه در طراحی آنها 
تشریح می گردد. سپس هنرجویان با پیگیری برنامه ریزی برای طرح خود تمرینی عملی 
را در این زمینه انجام می دهند و در پایان گزارش طرح برای فروشگاهی که قصد طراحی 

داخلی آن را دارند، تهیه می نمایند.
برای آموزش این واحد 8 جلسه 4 ساعته درنظر گرفته شده است. پیشنهاد می شود 
که جلسات به صورت روزهای 8 ساعته دنبال گردد. 4 ساعت اول می تواند به بازبینی 
و دوره درس های جلسه قبل و رسیدگی به تمرین های عملی هنرجویان اختصاص 
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یابد و در 4 ساعت دوم آموزش درس جدید و توضیح پیرامون تمرین های جلسه 
بعد پیگیری گردد. در انجام مرور درس های جلسات قبل کالس و ارائه تحقیق های 

هنرجویان، شیوۀ بازبینی های جمعی و گروهی توصیه می گردد. 

پاسخ به فعاليت ها،تمرين ها و تشريح نكته ها

گزارشی از کلیه اطالعاتی را که تاکنون در مصاحبه با کارفرما، بازدید از محل طرح، فعالیت عملی
جمع آوری ضوابط، استانداردها و مقررات و بررسی های معمارانه در رابطه با طراحی 
داخلی فروشگاه مورد نظر خود انجام داده اید، به صورتی منظم و مرتب فراهم نمایید. 
نماهای  نظیر پالن، برش،  تهیه کرده و مدارک معمارانه   A4 را در قطع این گزارش 
داخلی وضع موجود بنای موردنظر برای طراحی و عکس های داخلی و جزئیات خاص 

را هم در آن ارائه نمایید.
این جزوه را از تک تک هنرجویان تحویل گرفته و ارزشیابی کرده و به آنان نمره دهید. 

این تمرین می تواند بخشی از نمرۀ نهایی را به خود اختصاص دهد.
جزوه برنامه ریزی هنرجویان باید شامل سرفصل های زیر باشد:

1ـ مقدمه
2ـ بررسی نیازهای بهره برداران فروشگاه شامل:

2ـ1 مشتریان 
2ـ2 ریاست فروشگاه

2ـ3 کارمندان و کارکنان
3ـ بررسی وضعیت موجود فروشگاه مورد نظر برای بازسازی از جهات گوناگون شامل:

3ـ1 ابعاد و اندازه فضاها
3ـ2 نوع سازه و محل ستون ها و عناصر باربر 

سایر  و  کانال ها  و  تجهیزات  چگونگی  و  فروشگاه،  در  موجود  تأسیسات  نوع  3ـ3 
عناصر مربوط به آن 

3ـ4 امکانات دسترسی به فروشگاه 
4ـ بررسی امکانات موجود در محیط از جنبه های گوناگون

4ـ1 شرایط اقتصادی کارفرما
4ـ2 مصالح و فناوری ساخت قابل دسترسی

4ـ3 ضوابط ساخت و ساز موجود در محل
5ـ بررسی الگوهای معماری بومی در بازارهای محلی، سنتی و فروشگاه های جدید

6ـ نتیجه گیری از اطالعات به دست آمده در بندهای 2 الی 5 و استخراج احکام معماری 
7ـ جدول برنامه فیزیکی

8ـ جمع بندی
9ـ فهرست منابع 
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دانش افزايی 
رضایت مشتریان

طراحی داخلی فروشگاه و رضایت مصرف کنندۀ فروشگاه رابطه بسیار نزدیکی باهم 
نام  به  استراتژی خاصی  او  برای جلب مشتری و کسب رضایت  بازاریابی  دارند. در 
»آمیخته خرده فروشی« یا 4PLAIM  وجود دارد. در آن به انتخاب مکان فروشگاه، 
برنامه ریزی داخلی، و عناصر معماری فضا به عنوان عواملی مؤثر در ایجاد رضایت 

مشتری و موفقیت فروشگاه نام برده شده است.
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در ورود و خروج فروشگاه 
هر فروشگاه باید دارای دو در ورود و خروج مجزا باشد. بهتر است جهت راحتی 
حرکت مشتریان، درب خروج بزرگ تر از در ورود درنظر گرفته شود. درصورتی که 
امکان مجزاسازی در ورود و خروج نباشد )مثاًل در فروشگاه های کوچک( باید این 
دو قسمت را توسط میله های هدایت مشتری از هم جدا نمود تا تداخلی در تردد 
مشتریان به وجود نیاید. این عمل باعث می شود تا از یک سو مشتری برای رسیدن 
به صندوق از همة قسمت های فروشگاه دیدن کند و از سوی دیگر صندوق داران 

کنترل بیشتری بر مشتریان و حفظ امنیت داشته باشند. 

چیدمان قفسه ها
در طراحی قفسه بندی فروشگاه 4 شیوۀ کلی را می توان دنبال نمود:

1ـ طرح طبقات مستقیم: این شیوه با 
استفادۀ بهینه از دیوارها و ملزومات ثابت 
جهت ایجاد چیدمان در فضاهای کوچک 
اقتصادی ترین  از  یکی  فروشگاه  ن  درو

طراحی های فروشگاهی است. 

طرح  این  مورب:  طبقات  طرح  2ـ 
و  دار  صندوق  به  خوبی  دید  ت  قدر
در  را  روانی  و جریان  مشتری می دهد 
فروشگاه  داخل  آمد  و  رفت  و  ت  حرک

پدید می آورد.                    

70 تا 90 درصد مردم جهان راست دست هستند. این بدان معنی است که اکثریت 
مردم دارای نیمه راست پرقدرتی هستند و به قسمت راست هر فضا کشیده می شوند. 
درصورت وجود در فروشگاه در وسط ممکن است که انتخاب مشتری حرکت از سمت 
راست باشد. اما درصورتی که در فروشگاه در مرکز نباشد، مشتریان به جهت خاصی از 
فروشگاه که طراح در آن راستا زمینه چینی کرده و شرایط را مساعدتر ساخته است، 

حرکت می کنند. 
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نامناسب قفسه در مقابل  تیز و  این طرح زوایای  3ـ طرح طبقات انحنادار: در 
حرکت مشتریان وجود نداشته و در نتیجه جریان روانی را در حرکت و رفت و آمد 
داخل فروشگاه پدید می آورد. قفسه های منحنی ممکن است که برای چیدمان هرنوع 
کاالیی مناسب نباشد. درصورت بزرگ شدن شعاع دایره ها، امکان عدم دسترسی و 
یا بی استفاده ماندن بخش میانی آن وجود دارد. این شیوه معموالً برای فروشگاه های 

لوکس و گران قیمت مناسب هستند. 

استفاده  هندسی  شکل های  انواع  از  طرح  این  در  هندسی:  طبقات  طرح  4ـ 
می گردد. برای فروشگاه های پوشاک مناسب است و می توان آویزهای لباس و دیگر 

ملزومات این فروشگاه ها را در آن جای داد. 

5ـ طرح طبقات ترکیبی: این طرح آمیخته ای از انواع طرح های قبل است و کاربردی ترین 
طرح را برای فروشگاه بوجود می آورد. 
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سیستم های اعالم حریق
در هر ساختمان عمومی با توجه به شرایط خاص آن می بایست که سیستم اعالم 

حریق مناسبی پیش بینی شده و دستگاه های الزم برای آن درنظر گرفته شود. 
اجزای سیستم های اعالم حریق

1ـ حس گرها )دیتکتورها(1 : دیتکتورها یا کاشف ها، وسایلی هستند که حریق را 
حس می کنند و به آن عکس العمل نشان داده و فعال می شوند. دارای انواع دودی 
)حساس به دود(، حرارتی )حساس به افزایش دما( و شعله ای )حساس به امواج نوری 

غیر قابل رویت حاصل از شعله( هستند. 
2ـ شستی های اعالم حریق: شستی ها به دو صورت معمولی و شیشه دار هستند. 
در شستی های دستی با فشار بر روی آنها کنتاکت ها آزاد شده و پیام به مرکز کنترل 
ارسال می گردد. شستی های شیشه ای شامل یک جعبه کوچک که در درون آن یک 
میکروسوییچ و در جلوی آن یک درپوش شیشه ای قرار دارد، است. با زدن ضربه ای 
کوچک به درپوش شیشه ای، شکسته شده و اهرم میکروسوییچ آزاد می گردد. با این 

اقدام کنتاکت ها آزاد شده و پیام به مرکز کنترل ارسال می گردد.
3ـ مراکز کنترل: در این مراکز که امروزه به صورت الکترونیکی وجود دارند، تمام وظایف 
به وسیلة میکروپروسسورها انجام می گیرد و سیم کشی کلیه دیتکتورها، شستی های 
اعالم حریق، المپ های اعالم خبر وسایل صوتی خبردهنده، منابع تغذیه و غیره به مرکز 
کنترل وصل می شود. مراکز کنترل دارای مدارهای عیب یاب بوده و بالفاصله پس از 

دریافت سیگنال از آنها، محل آتش گرفته را شناسایی می نمایند. 
4ـ وسایل خبردهنده: وسایل خبردهنده در سیستم های اعالم حریق شامل آژیرها، 
بوق ها، زنگ ها، المپ ها و .... می باشد که درصورت بروز آتش و شناسایی آن توسط 

مراکز کنترل، ساکنین یا افراد داخل ساختمان را مطلع می سازند. 
نکته قابل توجه در طراحی: دستگاه های مرکزی سیستم کشف و اعالم حریق 
می بایست که در مکان های مناسب، قابل رویت و قابل دسترسی و استفاده برای 
نیروهای آتش نشانی و یا پرسنل فروشگاه باشد. به نظر می رسد که بهترین مکان ها 
برای نصب دستگاه های مرکزی سیستم کشف و اعالم حریق در مجاورت نگهبانی 

و یا در نزدیکی ورودی باشد به نحوی که در معرض صدمه فیزیکی قرار نگیرند. 

1- detector
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نور پردازی در فروشگاه 

قدرت بینایی با باال رفتن سن افراد کاهش پیدا می کند. بنابراین به همین نسبت نیاز 
برای  اگر شخصی در سن 10سالگی  برای مثال  افزایش می یابد.  روشنایی  به  افراد 
خواندن متنی به نوری با شدت 1 لوکس نیاز داشته باشد، برای خواندن آن متن در 
20سالگی به 1/5 لوکس، در 30سالگی به 2 لوکس، در 40 سالگی به 3 لوکس، در 50 
سالگی به 6 لوکس، و باالخره در 60 سالگی به 15 لوکس نور احتیاج خواهد داشت. 
بنابراین نوع و کیفیت نورپردازی با میانگین سنی مشتریان دارای ارتباط معناداری 

است. این امر باید در طراحی فروشگاه برای اقشار گوناگون مورد توجه قرار گیرد.
تأثیر نور در رنگ محیط: نور یکی از عوامل تغییردهنده و هویت دهنده رنگ فضا 
می باشد. یک رنگ در معرض نورهای رنگی مختلف جلوه های گوناگونی را از خود 
بروز می دهد. این موضوع حتی در مورد شدت های متفاوت یک نور نیز صدق می کند. 
به همین دلیل انتخاب رنگ مبلمان و سطوح داخلی فضاهای فروشگاهی باید که 

همزمان با درنظر گرفتن نور انتخابی و زوایای تابش آن صورت گیرد. 
انتخاب رنگ نور: رنگ نور و نحوۀ توزیع آن در کنار رنگ مواد و مصالح به کار رفته 
در فضاهای داخلی فروشگاهی، فاکتورهایی هستند که براحساس کارکنان و مشتریان 
تأثیر می گذارند. انتخاب رنگ نور در فضاهای داخلی فروشگاه به عوامل مهمی بستگی 

دارد. برخی از این عوامل عبارت اند از :
1 فعالیتی که در ناحیه موردنظر برای تأمین روشنایی صورت می گیرد. برای مثال 
اگر تزیین ویترین یک فروشگاه مدنظر است، با توجه به کاالهای عرضه شده در 

ویترین و نوع دکور آن باید به انتخاب رنگ نور اقدام نمود. 
2 توجه به شرایط داخل و حال و هوای فروشگاه، بزرگی و کوچکی مساحت فروشگاه، 
چگونگی ترکیب سنی، فرهنگی و ... مشتریان، نوع فروشگاه و عوامل فیزیکی از این 

قبیل.
3 توجه به این نکته که در شدت روشنایی کم نیاز به دمای رنگ1 پایین و در شدت 

روشنایی زیاد نیاز به دمای رنگ باال می باشد. 
4 درنظر گرفتن جبران تأثیرات گرمی  و سردی محیط با استفاده از نورهای سرد 
یا گرم. برای مثال در اوقاتی که دمای محیط باالست می توان از نورهای سرد و در 

دمای پایین از نورهای گرم استفاده نمود. 

1ـ  منظور از دمای رنگ، طیف سرد و گرم رنگی است. دمای رنگ باال یعنی رنگ های گرم و دمای رنگ پایین 
به رنگ های سرد اشاره دارد. 
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تهوية هوا در فروشگاه

شرایط دما و سیستم تهویة هوا در فروشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است. دمای 
نامناسب فروشگاه نه تنها بر مشتریان و تصمیمات خرید آنها اثر دارد، بلکه در روحیه و 
کارکرد کارکنان نیز تأثیر می گذارد. دمای داخل فروشگاه با توجه به محیط بیرونی )فصل 
و ساعات شبانه روز( باید به گونه ای باشد که سبب جذب و کشاندن مشتریان به داخل 

گردد. حداقل دما بعد از ساعات شروع کار 16 درجه خواهد بود. 
تهویة مطبوع شامل سرمایش، گرمایش، رطوبت زنی و رطوبت زدایی می باشد. این 
سیستم به مطلوب نگه داشتن فضای داخل ساختمان کمک می کند و از آسیب به 

برخی از محصوالت فروشگاه کاسته و موجب رضایت مشتریان و کارکنان می گردد. 
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واحد 

يادگيري 4
تهية طرح نهايي فضاهاي داخلي فروشگاه

مقدمه 

با اطالع از فرایند طراحي می توان آگاهانه و با رعایت نظم، گام به گام به طراحی داخلی 
فروشگاه پرداخت. در این حالت طراح دچار تردید و دوباره کاري نشده و احتمال 
کسب نتیجه اي بهتر و منطقي تر افزایش می یابد. براي این منظور در واحد پیش رو، 
فرایندی براي طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی ارائه مي گردد که در آن مسیری 
از کل به جزء پیگیری می شود. ابتدا طراح به سازماندهی کلی بخش های فروشگاه و 
تعیین مسیری برای حرکت مشتریان می پردازد و سپس به طرح عناصر معماری و 

چیدمان مبلمان داخلی، و طراحی جزئیات و نورپردازی مبادرت می نماید.

هنرجو پس از فراگیری این واحد یادگیری قادر خواهد بود:
1 مراحل مختلف فرایند طراحي داخلي فضاهاي فروشگاهی را توضیح دهد و در 

هنگام عمل آنها را اجرا نماید.
2 بخش های الزم برای یک فروشگاه را تعیین نموده و جانمایی کند.
3 برای حرکت مشتریان در داخل فروشگاه مسیری را طراحي نماید.

4 عناصر معماری مناسب برای داخل فروشگاه را طراحی نماید.
5 طرح نورپردازی طبیعی و مصنوعی فروشگاه را انجام دهد. 

6 نقشه های معمارانة الزم براي ارائة طراحي داخلي فضاهاي فروشگاه مانند پالن 
مبلمان، برش، نمای داخلی، تصاویر سه بعدی به همراه مبلمان، رنگ و بافت مصالح 

را ارائه نماید.

استاندارد عملكرد

استانداردها

استانداردهای جامع معماری و معماری داخلی
مباحث 3، 4 و13 مقررات ملی ساختمان
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توصيه هاي ضروري تدريس

در این زمان هنرجویان باید کلیه یافته های خود را در قالب طراحی داخلی یک فروشگاه 
متجلی سازند. برای این منظور آنان می بایست برای فروشگاهی که خودشان محل آن 
را انتخاب کرده و اطالعات آن را گردآوری نموده، و برنامة فیزیکی آن را هم تهیه کرده 

اند، به طراحی بپردازند. 
این  در  است.  ساعته   4 تمرین 11 جلسه  این  برای  پیش بینی شده  زمان  مدت 
جلسات  با بازبینی های )کرکسیون( منظم، طرح های هنرجویان بررسی و تکمیل 
ارائه و تحویل می گردد و  می شوند. طرح نهایی در قالب آلبومی مناسب و منظم 

هنرآموزان عزیز آنها را ارزیابی نموده و نمره می دهند. 

پاسخ به فعاليت ها، تمرين ها و تشريح نكته ها

تمرین: طراحی داخلی فروشگاهی که برنامة فیزیکی آن را در واحد یادگیری 2 انجام 
داده اید، پیگیری نمایید. برای این مقصود مراحل ذکر شده در کتاب را انجام دهید. 
برای طرح خود پالن مبلمان، دو برش طولی و عرضی )با نمایش مبلمان در آن( و 
تصاویر سه بُعدی )پرسپکتیو( داخلی ارائه کنید )مقیاس نقشه ها متناسب با وسعت 

فروشگاه و میزان جزئیات انتخاب شوند(. 
این تمرین مهم ترین بخش کار عملی هنرجویان را شکل داده و تبلور تمامی آموزش های 
قبل را در خود دارد. مدت زمان پیش بینی شده برای این تمرین11 جلسه 4 ساعته 
است. شایسته است که در این تمرین عالوه بر اندیشه و تفکر و خالقیت و تالش 
نقشه های  و صحیح  درست  ترسیم های  انجام  و  طراحی  کار  در  دقت  هنرجویان، 

مربوطه هم درنظر گرفته شوند.
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پودمان 3
نقشه كشي اجرايي فضاهاي داخلي فروشگاه

واحد 

يادگيري 5
تهية طرح هاي اجرايي فضاهاي داخلي فروشگاه

مقدمه 

تهیة نقشه هاي اجرایي فضاهای فروشگاهی دومین تجربة هنرجویان رشتة معماري 
داخلي می باشد که مستلزم تسلط بر »فنون نقشه کشي« و نیز »دانش فني اجرایي« 
ساختمان،  به ویژه فضاهای فروشگاهی است. از این رو جهت آموزش هنرجویان در 
این حوزه می بایست دو مهارت یاد شده را هم زمان و با رعایت مناسبات مرسوم در 
نقشه هاي اجرایي تدریس نمود. بر این اساس در پودمان سوم کتاب معماري داخلي 
فضاهاي فروشگاهی مطالب آموزشي بر اساس معرفي مدارک اصلي نقشه هاي اجرایي 
یک پروژۀ فروشگاهی است و به روش ترسیم گام به گام مدارک مهم آن می پردازد. 
در این بخش تمامی مدارک اجرایي همراه با نمونه هاي ترسیمی آن معرفي و تحلیل 
می شوند. همچنین برخي از مدارک مهم اجرایي مانند بزرگ نمایی ها و نورپردازی 
که ترسیم آن براي هنرجویان ضروري تشخیص داده شده، به شکل گام به گام رسم 

می گردد.
هنرجویان در سال یازدهم تا حدودی با مقدمات نقشه کشي اجرایي و عالئم و گرافیک هاي 
تخصصي نقشه ها آشنا شده و نحوۀ ترسیم عناصر مهم نقشه هاي اجرایي نظیر دیوارها، 
بازشوها، عناصر تأسیساتي و ... و نیز مشخصات فّني و اجرایي هریک از این عناصر را برای 
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یک پروژۀ مسکونی فرا گرفته اند که به منظور یادآوری آن مطالب و استفادۀ مجدد از آن 
عالئم، الزم است که هنرجو در حین ترسیم به کتاب سال یازدهم نیز مراجعه نماید.

ترسیم دقیق نقشه ها در این پودمان، مستلزم وجود نقشه های اولیه طراحی شده است 
که هنرجویان در پودمان 1 و 2 به ثمر رسانده اند. الزم است که هنرآموزان محترم 
قبل از آغاز ترسیم نقشه های اجرایی، در جلسات آغازین تدریس این فصل، طرح های 
هنرجویان را بازنگری نموده و در صورت وجود نقص در مدارک، تذکرات الزم برای 
تکمیل نقشه ها داده شود. یادآوری می شود که تهیة نقشه های تمرینی در ابتدای هر 
جلسه الزامی  است تا هنرجو بتواند همراه با تدریس هنرآموز و به صورت گام به گام 

عمل نماید.
هنرآموزان محترم ضمن تدریس مراحل ترسیمی  الزم است، زمانی از کالس را به 

بررسی و بازنگری ترسیمات هنرجویان اختصاص دهد و در صورت وجود ایرادهای 
ترسیمی  و یا نقص در کار هنرجویان، نکات ضروری را یادآوری نماید.

استاندارد عملكرد

پس از فراگیری این واحد یادگیری، هنرجو قادر خواهد بود مدارک اجرایی معماری 
داخلی یک فضای فروشگاهی را ترسیم نماید. این مدارک عبارت اند از:

1 پالن های معماری داخلی با جزئیات استاندارد شامل: اندازه گذاری، جانمایی و 
مبلمان، سقف کاذب و کف سازی؛

2 مقاطع اجرایی همراه با کدگذاری و اندازه گذاری کامل؛
3 نماهای خارجی و داخلی که مصالح استفاده شده و اطالعات فّنی در آن نمایش 

داده شده است؛
4 بزرگ نمایی از بخش های مختلف پالن با جزئیات معماری داخلی؛

5 تنظیم جدول نازک کاری مربوط به  مصالح پوشش های فضاهای داخلی پروژه.

استانداردها

1 استانداردهای جامع معماری و معماری داخلی
2 مقررات ملي ساختمان، مباحث4، 15و19مقررات ملي ساختمان

3 نشریات مرتبط با دانش فني ساختمان تألیف سازمان برنامه و بودجه )نشریات 
شماره 72، 92، 55، 256، 654، 714(

خدمات  )شرح  معماري  کارهاي  در  مشاور  مهندسین  همسان  خدمات  شرح   4
همسان تیپ3 سازمان برنامه و بودجه(



فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

85

ابزار و وسايل كار

راپیدهاي  و   H سري  مداد  انواع  نظیر  ترسیمی نقشه کشي  ابزارهاي  انواع  و  میز 
جوهري، خط کش تی و گونیاهاي 30 و 45 درجه، کاغذهای پوستی و کالک در 

ابعاد A 2، شابلون هاي اشکال، حروف و مبلمان، دستگاه ویدئو پروژکتور.

توصيه های ضروری تدريس

هدف پودمان 3 از کتاب معماری داخلی فضاهای تجاری، تهیة نقشه های اجرایی فاز2 
برپایة نقشه های فاز1 آن است. با توجه به شناختی که هنرجویان درسال گذشته از 
عالئم و عناصر گرافیکی نقشه های اجرایی پیدا کرده اند، حال نیز باید از آن عالئم و 
استانداردها استفاده نموده و در نقشه های اجرایی یک فضای فروشگاهی به کار بگیرند.
ارائة نقشه های اجرایی ساده و استاندارد در کارگاه،  با  باید  ابتدا  هنرآموز محترم 
ضمن یادآوری اَشکال گرافیکی و نقشه های اجرایی و ارتباط میان مدارک اصلی 
طرح، هنرجویان را برای ترسیم نقشه های جدید پروژۀ حاضر )فضاهای فروشگاهی( 
و  تشریح  توالی  به  فروشگاهی  فضای  یک  اجرایی  نقشه های  سپس  نمایند.  آماده 
معرفی گردد. که در این معرفی عالوه بر تشریح اجزاء و عناصر و عالئم هر نقشة 
اجرایی مانند اندازه گذاری، مبلمان، کف سازی، سقف کاذب و نورپردازی، بزرگنمایی 
و مقاطع اجرایی و ... می توان نکات فّنی و اجرایی که در نقشه ها شاخص تر هستند 

متذکر شد.
هدف اصلی در این پودمان، این است که هنرجو ضمن آشنایی با تهیه و ترسیم 
نقشه های اجرایی یک فضای فروشگاهی، باید طرح های شخصی خود را که مطابق 
با پودمان های )1( و )2( تهیه نموده است، به صورت اجرایی در آورده و در تهیة 

مدارک اصلی و نقشه های فاز دو آن بکوشد.

شرح جلسة اول)معرفی پودمان و ویژگی های آن(:
این  اهداف  معرفی  ضمن  پودمان،  این  از  جلسه  اولین  در  است  الزم  هنرآموزان 
فصل به معرفی اسناد و مدارک مورد نیاز برای یک فضای فروشگاهی پرداخته و 
نمونه هایی از انواع نقشه های اجرایی از این فضا را به هنرجویان نشان دهد. سپس 
پروژه های فردی )طراحی های انجام شده در پودمان 1 و2(  هریک از هنرجویان را 
مورد بررسی و بازبینی قرار داده و نواقص هریک را رفع نماید. از هنرجویان بخواهید 
پالن فاز 1 پروژه های خود را با مقیاس 1:50 و بر روی کاغذ A2 آماده نموده و 

برای جلسة دوم آموزش با خود همراه داشته باشند. 
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جدول1ـ جلسة اول

جلسة 
اول

ـ معرفی پودمان 
 و  ویژگی های آن
ـ اهداف کلی 

پودمان
ـ بازبینی و 

کنترل نهایی 
 پروژه های  
شخصی 
 هنرجویان

ـ آماده نمودن 
نقشه ها با مقیاس 

مناسب

هنرآموز

مدت زمان :
 8 ساعت

نمایش 
نقشه و 

تصویرتوسط 
هنرآموز

روش دستی
پروژۀ نمونة 

داخل کتاب و با 
نمونة خارجی

 مقیاس1:50

هنرجو

مدت زمان :
یک هفته

تکلیف در 
منزل

روش دستی
و یا با نرم افزار

پروژۀ شخصی 
مقیاس1:50هنرجویان

شرح جلسة دوم )ترسیم پالن اندازه گذاری(:
هنرآموزان محترم می توانند مطابق با یکی از روش های تدریس پیشنهادی که در 
ادامه آمده، مطالب درسی این پودمان را ارائه نمایند و در انتهای هر جلسة آموزشی 
و  ترسیم  را  اجرایی  نقشه های  مدارک  از  بخشی  درس،  طرح  با جدول  مطابق  و 

تکمیل نمایند.

روش تدريس پيشنهادی)1(

مدارک و ابزار الزم در این روش شامل:
برش خورده، آکس بندی  و خارجی  داخلی  دیوارهای  پالن ساده شده شامل   1
)محورها( و ستون ها از پالن پروژۀ نمونة داخل کتاب برای هنرآموز )حتی االمکان 

بهتر است در نرم افزار اتوکد آماده شود(.
آکس بندی  برش خورده،  و خارجی  داخلی  دیوارهای  پالن ساده شده شامل   2
)محورها( و ستون ها از پالن پروژۀ نمونة داخل کتاب برای هنرجو )با مقیاس 1:50 

چاپ شده و در اختیار هنرجو قرار بگیرد(.
3 کلیة وسایل ترسیمی  به روش دستی برای هنرجو

4 کارگاه نقشه کشی
5 رایانه و ویدئو پروژکتور و پردۀ نمایش برای هنرآموز

6 تخته و ماژیک 
هنرآموز می تواند، قبل از شروع کالس، پالن ساده شده ای از پروژۀ نمونه داخل کتاب 
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)پالن همکف( که شامل دیوارها و آکس بندی)محورها( و ستون ها است، تهیه و در 
ابتدای هر جلسه در اختیار هنرجویان قرار دهد. هنرآموز، هریک از مراحل ترسیم را 

مطابق با آنچه که در کتاب آمده تشریح و مرحله به مرحله ترسیم نماید. 
این کار را می توان به کمک نرم افزار اتوکد و با کمک ویدئو پروژکتور بر روی پردۀ 
نمایش ارائه نمود تا مراحل به طور واضح قابل نمایش و دیدن باشد. سپس بعد از 
هر مرحله تدریس و توقف در آن، فرصتی به هنرجویان داده شود تا همان مراحل 

را بر روی پالن داده شده رسم نمایند.

به عنوان مثال )ترسیم پالن اندازه گذاری(: مطابق با جدول)1( بودجه بندی، 
هدف از دومین جلسة تدریس این پودمان، ترسیم پالن اندازه گذاری، مبلمان 
زیر  با مراحل  اندازه گذاری« مطابق  ترسیم »پالن  برای  و جانمایی است. حال 

نمایید: عمل 
1 نمونه ای از درها و پنجره ها و با جزئیات کامل )مطابق با جنس هریک( شامل 
پروفیل ها، شیشه و جهت بازشو و .... توسط هنرآموز، ترسیم شود. الزم است، مداد 

مورد نیاز این بخش معرفی گردد. 
2 هنرجو باید مرحلة 1 را روی پروژۀ نمونه پیاده نماید.

3 در این مرحله، نازک کاری دیوارها که نشان دهندۀ اندودکاری داخلی و خارجی 
هر فضا است ترسیم شود. هنرآموز ضمن توضیحات الزم جهت معرفی نازک کاری 

و با رعایت اندازه های استاندارد آن را رسم می نماید.
4 هنرجو نیز پس از تدریس کامل این بخش، مرحلة 3 را بر روی پروژۀ نمونه، 

پیاده می نماید.
5 در این مرحله ترسیم بخش های برش نخورده پالن یا به اصطالح »نما« انجام 
می پذیرد. می توان خط چین های موجود در نقشه که شامل شکستگی های موجود 
در سقف، دیوارهای زیر کف پنجره و جعبة گل ها، پیشانی پله و تیرهاست در این 

مرحله رسم گردد.
6 هنرجو مرحلة 5 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده می نماید.

7 در این مرحله، مکان دقیق و مناسب تجهیزات ویژۀ فروشگاه به صورت کلی و 
در ابعاد استاندارد جانمایی می گردد.

8 هنرجو مرحلة 7 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده می نماید.
9 جهت معرفی فضاهای پالن، در داخل پالن و در هر فضا شماره گذاری شده و 
در راهنمای نقشه اسم هر فضا نوشته می شود. می توان در این مرحله کلیة عالئم 
گرافیکی مورد نیاز در نقشه مانند فلش های نمایش ورود و خروج، مسیرهای حرکتی، 

خط مسیر پله، شمارۀ پله، هاشور درکف سازی ها، تراز ارتفاعی و ... ترسیم شود.
10 هنرجو مرحلة 9 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده می نماید.
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بین آکس ها )محورها(،  اندازۀ  اندازه گذاری داخلی و خارجی،  این مرحله،  11 در 
مطابق با مرحلة آموزشی )شمارۀ 11( کتاب درسی صورت می گیرد. هنرآموز ضمن 

توضیحات مناسب، آن را ترسیم می نماید. 
پیاده  نمونه،  پروژۀ  روی  بر  را   11 مرحلة  دستورالعمل،  با  مطابق  نیز  هنرجو   12

می نماید.

نکته

نکته

 مقیاس ترسیم پالن های اندازه گذاری، جانمایی و مبلمان، 1:50 است.
ابعاد   در  و  معمولی  کاغذ سفید  یا  پوستی  کاغذ  بر روی  نقشه ها  کلیة  بهتر است   

مناسب کاغذ ترسیم شود.
 هریک از نقشه های ترسیمی  باید طی یک جلسه آموزش داده شده و تکمیل گردد.
 آموزش در این روش می تواند از طریق دستی و بر روی تخته و یا با نرم افزار اتوکد 

صورت بگیرد.

هنرآموزان محترم می توانید در صورت برخورداری تمامی هنرجویان از امکان استفاده 
از رایانه، از هنرجویان بخواهد تکلیف در منزل را با نرم افزار اتوکد رسم نمایند.

کلیة نکته محترم  هنرآموزان  آموزش،  اول  در جلسة  و   3 پودمان  آموزش  از شروع  قبل 
طرح های هنرجویان را بازبینی و نسبت به درستی و کامل بودن طرح های هنرجویان 

اطمینان حاصل کنند.

جدول2ـ جلسة دوم

جلسة 
دوم

پالن اندازه گذاری
پالن جانمایی و

پالن مبلمان

هنرجو

مدت زمان :
 8 ساعت

تمرین در 
پروژۀ نمونة روش دستیکالس

 مقیاس1:50داخل کتاب 

هنرجو

مدت زمان :
یک هفته

تکلیف در 
منزل

روش دستی
و یا با نرم افزار

پروژۀ شخصی 
مقیاس1:50هنرجویان

هنرجو باید کلیة مراحل فوق را بر روی پروژۀ شخصی خود که در پودمان های قبلی تکلیف در منزل
طراحی نموده، پیاده نماید.



فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

89

نکته

نکته

 آموزش در این روش می تواند از طریق دستی و بر روی تخته و یا با نرم افزار اتوکد 
صورت بگیرد.

 مقیاس ترسیم پالن های اندازه گذاری، جانمایی و مبلمان، 1:50 است.
 بهتر است کلیة نقشه ها بر روی کاغذ پوستی یا کاغذ سفید معمولی و در ابعاد کاغذ 

A2 ترسیم شود.
 هر یک از نقشه های ترسیمی باید طی یک جلسه آموزش داده شده و تکمیل گردد.

نواقص ترسیمی  است، اصالح و تکمیل  به هر دلیلی دارای  طرح های هنرجویانی که 
شود.

روش تدريس پيشنهادی)2(

اول  روش  در  شده  گفته  تدریس  مراحل  کلیة  می تواند  محترم  هنرآموز  شرح: 
تدریس را بر روی پروژۀ نمونه ای که درکتاب آمده، آموزش دهد. سپس هنرجویان 
مراحل ترسیم را در کالس بر روی پروژۀ شخصی خود که قباًل طراحی و ترسیم 

نموده اند، پیاده نموده و در منزل تکمیل نمایند.

مواد الزم در این روش شامل:
آکس بندی  برش خورده،  و خارجی  داخلی  دیوارهای  ساده شده)شامل  پالن   1
)محورها( و ستون ها( از پالن پروژۀ نمونة داخل کتاب برای »هنرآموز« )حتی االمکان 

بهتر است در نرم افزار اتوکد آماده شود(.
2 پالن ساده شده )شامل دیوارهای داخلی و خارجی برش خورده، آکس بندی 
)محورها( و ستون ها( از پالن پروژۀ شخصی هر »هنرجو« )که قباًل با مقیاس 1:50 

ترسیم شده است(.
3 کلیة وسایل ترسیمی  به روش دستی برای هنرجو

4 کارگاه نقشه کشی
5 رایانه و ویدئو پروژکتور و پردۀ نمایش برای هنرآموز

6 تخته و ماژیک 
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همچنین پالن معکوس پروژۀ شخصی خود را نیز با مقیاس 1:50 و بر روی کاغذ 
A2 ترسیم و در جلسة بعدی با خود همراه داشته باشند.

هنرجو باید کلیة مراحل فوق را بر روی پروژۀ شخصی خود که در پودمان های قبلی تکلیف در منزل
طراحی و ترسیم نموده، پیاده و سپس در منزل آن را تکمیل نمایند. 

شرح جلسة سوم)ترسيم پالن سقف كاذب(

برای تدریس پالن سقف کاذب، الزم است که به نکات زیر توجه شود:

نکته
 درصورتی که از روش تدریس پیشنهادی )1( استفاده می شود، هنرآموز باید پالن 
معکوس پروژۀ نمونه داخل کتاب را چاپ و در ابتدای کالس در اختیار هنرجویان قرار 

دهد.
 درصورتی که هنرجویان از پروژۀ شخصی خود استفاده می نمایند، الزم است که از 

قبل پالن معکوس پروژۀ خود را ترسیم و در ابتدای کالس همراه داشته باشند.
 مقیاس ترسیم پالن های اندازه گذاری، جانمایی و مبلمان، 1:50 است.

 بهتر است کلیة نقشه ها بر روی کاغذ پوستی یا کاغذ سفید معمولی و در ابعاد کاغذ 
A2 ترسیم شود.

حال برای ترسیم »پالن سقف کاذب« مطابق با مراحل زیر عمل نمایید:
نموده، سپس کلیة  نمونه عمل  پروژۀ  قراردادن پالن معکوس  با مبنا  1 هنرآموز 
شکستگی های موجود در سقف، تیرهای سازه ای و عناصر تأسیساتی مهم، سقف های 

آویزی طرح دار)تزیینی( و ... ترسیم می شود.
2 هنرجویان نیز مرحلة 1 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده می نمایند. 

3 با رنگ آمیزی سطوح مختلف، سقف ها از نظر جنس مصالح مصرفی و ترازهای ارتفاعی 
تعیین و مشخصات فّنی هر سقف با توجه به  مصالح و تراز ارتفاعی، معرفی می گردد.

4 هنرجویان نیز مرحلة 3 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده می نمایند. 
5 هنرآموز ضمن توضیح مراحل ترسیمی به اندازه گذاری دقیق شکستگی ها، ترازهای 
ارتفاعی اشاره نموده و آن را در پالن رسم می نماید. در این پالن، محل بزرگ نمایی ها 

و برش های سقف نیز تعیین می گردد.
6 هنرجویان نیز مطابق با مرحلة 5، نکات ترسیمی  را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده 

می نمایند. 
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تکلیف در منزل هنرجو باید کلیة مراحل فوق را بر روی پروژۀ شخصی خود که در پودمان های قبلی 
طراحی و ترسیم نموده، پیاده و سپس در منزل آن را تکمیل نمایند. 

نکته هنرآموزان محترم می توانند در صورت برخورداری همة هنرجویان از رایانة شخصی  
از آنها بخواهند که تکلیف در منزل را با نرم افزار اتوکد ترسیم نمایند.

نکته هنرآموزان محترم الزم است که قبل از شروع تدریس و ترسیم پالن کف سازی، پالن 
همکف پروژۀ نمونة داخل کتاب که در آن مبلمان های ثابت در کف مشخص شده چاپ 

و در اختیار هنرجویان قرار دهد.
درصورتی که هنرجویان از پالن پروژۀ شخصی خود استفاده می کنند، الزم است که 
 A2 بر روی کاغذ و  با مقیاس 1:50  و  را مشخص  ثابت کف  قباًل در آن مبلمان های 

ترسیم نماید و در این جلسه با خود همراه داشته باشند.
1 هنرآموزان محترم بر روی پالن همکف از پروژۀ نمونة داخل کتاب، مطابق با الگوی 

طراحی شده در پودمان 2، محدودۀ طرح کف را در پالن ترسیم نمایند.
2 هنرجویان، با رعایت اندازه های استاندارد و مناسب در مصالح، محدودۀ طرح کف 

را مطابق با مرحلة 1 رسم نمایند.
3 الگوهای طراحی شده را با  هاشورهای مناسب نمایش و نیز در فضاهای تر، شیب بندی 

و محل کفشوی نشان داده شود.
4 هنرجویان نیز مرحلة 3 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده نمایند. 

همچنین پالن همکف پروژۀ شخصی خود را که در آن مبلمان های ثابت کف مشخص 
با خود همراه  بعدی  بر روی   کاغذ    A2   ترسیم و در جلسة  با مقیاس 1:50 و  و  شده 

داشته باشند.

جدول3ـ جلسة سوم

جلسة 
سوم

ترسیم پالن سقف 
کاذب

برش های مربوط به 
آن 

بزرگنمایی  نمایش 
سقف کاذب

هنرجو

مدت زمان :
 8 ساعت

تمرین در 
پروژۀ نمونة روش دستیکالس

داخل کتاب 
 مقیاس1:50

و 1:25

هنرجو

مدت زمان :
یک هفته

تکلیف در 
منزل

روش دستی و 
یا با نرم افزار

پروژۀ 
شخصی 
هنرجویان

مقیاس1:50 
و 1:25

شرح جلسة چهارم)ترسيم پالن كف سازی(
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پالت )جعبة( رنگ  با آنچه که در  با رنگ آمیزی مناسب، مطابق  را  5 سپس کف ها 
پیش بینی شده مشخص و در بخش راهنمای نقشه، جنس مصالح و مشخصات فّنی آن 

)از نظر ابعاد( آورده می شود.
6 هنرجویان نیز مرحلة 5 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده نمایند. 

 می توان مرحلة 5 این تمرین را به روش دستی و با تکنیک های رنگی مختلف انجام نکته
داد.

 مقیاس ترسیم پالن های اندازه گذاری، جانمایی و مبلمان، 1:50 است.
 بهتر است کلیة نقشه ها بر روی کاغذ پوستی یا کاغذ سفید معمولی و در ابعاد کاغذ 

A2 ترسیم شود.
 جهت نمایش بهتر جزئیات، بخش هایی از کف را با مقیاس 1:20 یا 1:10 ترسیم و 

نقوش بر روی کف را با رنگ مناسب نمایش داد. 

جدول4ـ جلسة چهارم

جلسة 
چهارم

ترسیم پالن کف 
سازی

معرفی رنگ، 
بافت وجنس 

مصالح مصرفی

هنرجو

مدت زمان :
 8 ساعت

تمرین در 
پروژۀ نمونة روش دستیکالس

 مقیاس1:50داخل کتاب 

هنرجو

مدت زمان :
یک هفته

تکلیف در 
منزل

روش دستی
و یا با نرم افزار

پروژۀ شخصی 
مقیاس1:50هنرجویان

هنرجو باید کلیة مراحل فوق را بر روی پروژۀ شخصی خود که قباًل الگوی طرح کف را تکلیف در منزل
طراحی نموده به صورت دقیق و طبق مقیاس، اجرا نماید.

92
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نکته
 قبل از شروع کالس الزم است که یکی از برش های موردنظر از پروژه را به صورت 

ساده از قبل آماده نموده و در اختیار هنرجویان قرار دهید.
 الزم است محل برش ها، قباًل در پالن اندازه گذاری مشخص شده باشد.

1 جزئیات اجرایی الیه های مختلف مصالح در سقف، کف و دیوارها ترسیم گردد.
2 به هنرجویان فرصتی مناسب داده شود تا مرحلة 1 را بر روی نقشه های خود رسم 

نمایند.
3 در این مرحله، نازک کاری دیوارها که نشان دهندۀ اندودکاری داخلی و خارجی هر 
فضا است ترسیم می شود. هنرآموز ضمن توضیحات الزم جهت معرفی نازک کاری و با 

رعایت اندازه های استاندارد آن را رسم  نماید.
4 قاب درها و پنجره هایی که داخل دیوارهای برش خورده قرار گرفته اند و نیز کف 

پنجره ها رسم شود.
5 سقف های کاذب و آویز تزیینی که درحالت برش خورده و یا نما هستند، ترسیم 

شود.
6 چراغ های آویز و توکار در برش سقف کاذب ترسیم گردد.

7 مبلمان ها نیز بهتر است در برش ها رسم گردد. مبلمان ها ممکن است که هم درحالت 
برش خورده و هم نما دیده شود. ترسیم مبلمان ها در درک بهتر فضاها به هنرجو کمک 

می کند.
8 محورها )آکس ها(، کدهای ارتفاعی کلیه کف ها و سقف کاذب، پاگرد پله ها تعیین 

و اندازه گذاری بین محورها و همچنین اندازه گذاری عمودی صورت گیرد.
9 در آخر الیه های مختلف مصالح در کف و سقف و دیوارها به طور کامل معرفی شود.

شرح جلسة پنجم )ترسيم برش ها و نماها(

در ترسیم نما نیز به ترتیب زیر عمل نمایید:
و  درها  قاب  و  پله  شکست ها،  دیوارها،  بیرونی  لبه های  نما،  اصلی  بدنة  رسم   1

پنجره های فابل نمایان در نمای بیرونی رسم شود.
2 جزئیات قاب پنجره ها رسم گردد.

3 مصالح مورد استفاده در نما معرفی و با اندازه های موردنظر در طراحی رسم 
شود.

و  محورها  بین  اندازه گذاری  ارتفاعی،  کدهای  و  ترسیم  )آکس ها(  محورها   4
اندازه گذاری عمودی صورت گیرد.
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جدول5ـ جلسة پنجم

جلسة 
پنجم

ترسیم برش های 
طولی و عرضی
ترسیم نماهای 

داخلی و خارجی
هنرجو

مدت زمان :
 8 ساعت

تمرین در 
پروژۀ نمونة روش دستیکالس

 مقیاس1:50داخل کتاب 

هنرجو
مدت زمان :
یک هفته

تکلیف در 
منزل

روش دستی
و یا با نرم افزار

پروژۀ شخصی 
مقیاس1:50هنرجویان

و  نمايی ها  بزرگ  )ترسيم  شرح جلسة ششم 
جزئيات اجرايی آن(

 برای انجام هر یک از مراحل فوق به هنرجویان زمان کافی برای ترسیم مرحله به نکته
مرحله داده شود.

نکته
 هنرآموزان محترم می توانید در صورت برخورداری همة هنرجویان از رایانة شخصی 

از آنها بخواهید که تکلیف در منزل را با نرم افزار اتوکد رسم نمایند.

نکته
 هنرآموزان محترم می توانند جهت سهولت در تدریس، پالن ساده شده ای از بزرگ نمایی 

مورد نظر را قباًل چاپ نموده و در اختیار هنرجویان قرار دهند.
 چنانچه هنرجویان از پروژۀ شخصی خود استفاده می نمایند، می بایست محل بزرگ نمایی 

را در پالن اندازه گذاری مشخص نمایند.
 مقیاس ترسیمی پالن ها و برش های بزرگ نمایی 1:25 و یا 1:20 است.

1 با مقیاس مناسب، بخش تعیین شده از بزرگ نمایی را رسم نمایید. رسم پالن بزرگ نمایی 
همانند پالن اندازه گذاری شامل: رسم دیوارهای برش خورده، آکس ها)محورها(،  نازک کاری، 
مبلمان،  اجرایی داخل دیوارها،  نمایش جزئیات  نخورده)نما(، ستون ها،  برش  بخش های 
شکستگی های سقف، دیواره ها و سقف کاذب، طرح و الگوی کف، نماد چراغ ها و نورپردازی، 
اندازه گذاری کامل دیوارها، در و پنجره ها، شمارۀ فضا و تعیین محل برش و تعیین جزئیات 

بر تکلیف در منزل را  قباًل محل آن  بر روی پروژۀ شخصی خود که  را  باید کلیة مراحل فوق  هنرجو 
روی پالن اندازه گذاری مشخص نموده، اجرا نماید و حداقل یک نمای خارجی از آن 

را ترسیم نماید.
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نکته  هنرآموز محترم می تواند برای ترسیم برش های بزرگ نمایی، مراحل ترسیمی  یکی 
از برش ها را تدریس نموده و از هنرجویان بخواهدکه دیگر برش ها را به عنوان تکلیف 

در منزل رسم نمایند.
از  شده ای  ساده  برش  تدریس،  در  سهولت  جهت  می توانند  محترم  هنرآموزان   

بزرگ نمایی موردنظر را قباًل چاپ نموده و در اختیار هنرجویان قرار دهد.

نکته
 هنرآموزان محترم می توانید در صورت برخورداری هنرجویان از رایانة شخصی از آنها 

بخواهید که تکلیف در منزل را با نرم افزار اتوکد رسم نمایند.

تکلیف در منزل هنرجو باید کلیة مراحل فوق را بر روی بخشی از پروژۀ شخصی خود که قباًل آن را بر 
روی پالن اندازه گذاری مشخص نموده، اجرا نماید. سپس برش هایی را از آن مشخص 

و با جزئیات کامل که در مرحلة 3 آورده شده رسم کند.

ضمناً پالن الگوی طرح نورپردازی پروژۀ شخصی خود را که در آن محل قرارگیری 
چراغ ها و نحوۀ نورپردازی مشخص شده با خود همراه داشته باشند.

همین طور پالن معکوس از پروژۀ شخصی خود را با مقیاس 1:50 و بر روی کاغذ 
A2 ترسیم کرده و در جلسة بعدی با خود همراه داشته باشند.

خاص، رسم خطوط برش، جدول راهنما و معرفی کلیة مصالح مورد استفاده در کف و سقف 
کاذب و انواع چراغ ها با مشخصات فّنی آن.

با تعیین مدت زمان مشخصی از هنرجویان خواسته شود تا مرحلة 1 را بر روی   2
نمایند. و ترسیم  اجرا  نمونه  پروژۀ 

3 برای ترسیم برش ها بدین ترتیب عمل شود: با مقیاس مناسب، برش تعیین شده را رسم 
نمایید. رسم برش همانند رسم برش های اصلی ساختمان شامل رسم دیوارها و سقف های 
برش خورده، نمایش جزئیات اجرایی داخل دیوارها و سقف، درها و پنجره ها، نمایش سقف 
کاذب و آویز )درحالت برش خورده و نما(، عناصر برش نخورده، مصالح مورد استفاده در 
دیوارها، اندازه گذاری و ترازهای ارتفاعی، نمایش چراغ های آویز و توکار )دربرش سقف 

کاذب( است.
4 مراحل 3 نیز توسط هنرجویان بر روی پروژۀ نمونه اجرا گردد.
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جدول6ـ جلسة ششم

جلسة 
ششم

ترسیم بزرگ نمایی ها
برش های مربوط به آن
و انواع جزئیات اجرایی

هنرجو

مدت زمان :
 8 ساعت

تمرین 
در 

کالس
پروژۀ نمونة روش دستی

 مقیاس1:50داخل کتاب 

هنرجو
مدت زمان :
یک هفته

تکلیف 
در منزل

روش دستی
و یا با نرم افزار

پروژۀ 
شخصی 
هنرجویان

مقیاس1:50

شرح جلسة هفتم )ترسيم پالن نورپردازی و جدول 
نازک كاری(

 قبل از شروع کالس الزم است که پالن معکوس پروژۀ نمونة داخل کتاب چاپ و در نکته
اختیار هنرجویان قرار بگیرد. 

   قبل از ترسیم نقشه های دقیق نورپردازی، پالن طرح نورپردازی که در پودمان های)1( و )2( 
طراحی شده است، جهت یادآوری هنرجویان به انواع نورپردازی های انجام شده، ارائه گردد.

 در صورتی که هنرجویان از پالن پروژۀ شخصی خود استفاده می کنند، الزم است 
با نمادها و  انواع نورپردازی ها را  که قباًل پالن طرح نورپردازی آن را تهیه نمایند و 

دهند.  نمایش  مختلف  رنگ های 
1 پس از ترسیم جزئیات سقف کاذب، مطابق با الگوی طرح نورپردازی، نماد نورهای 

آویز به صورت خطی و ردیفی درمکان های مشخص شده ترسیم می شود.
2 هنرجویان نیز مطابق با مرحلة 1 و الگوی طرح نورپردازی پروژۀ نمونه، پیاده می کنند.

3 نماد نورهای ریلی، مطابق با الگوی طرح نورپردازی و در مکان های مشخص شده 
رسم شود.

4 هنرجویان نیز مرحلة 3 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده نمایند.
5 نماد چراغ های آویز تزیینی بر باالی قفسه ها و یخچال ها رسم شود.

6 هنرجویان نیز مرحلة 5 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده نمایند
7 نمادهای چراغ های سقفی توکار و روکار و دیوارتاب زمینی توکار طبق الگوهای 

طراحی نورپردازی در مکان های تعیین شده رسم گردد.
8 هنرجویان نیز مرحلة 7 را بر روی پروژۀ نمونه، پیاده نمایند.

9 در آخرین مرحله از ترسیم، باید مدارها و چگونگی سیم کشی را به صورت شماتیک 
ترسیم نمود. سپس جدول نمادها و نشانه ها که در آن عالئم چراغ ها را با مشخصات 

فّنی آن معرفی می کند آورد.
10 هنرجویان نیز به مانند مرحلة 9 عمل نمایند.

11 جدول نازک کاری پروژه را مطابق با مصالح مصرفی در بخش های سقف، کف و دیوارها 
به مانند جدول نمونه در کتاب در جدول مربوطه آورده شود.
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جدول7ـ جلسة هفتم

جلسة 
هفتم

ترسیم پالن نورپردای
جداول راهنما

و جدول نازک کاری

هنرجو

مدت 
زمان :

 8 ساعت

تمرین 
در 

کالس
پروژۀ نمونة روش دستی

 مقیاس1:50داخل کتاب 

هنرجو

مدت 
زمان :

یک هفته

تکلیف 
در منزل

روش دستی
و یا با نرم افزار

پروژۀ 
شخصی 
هنرجویان

مقیاس1:50

شرح جلسة هشتم )ارزشيابی پايانی(

آن  زمان  مدت  که  یادگیری  واحد  این  از  جلسه  آخرین  در  محترم  هنرآموزان 
با  مطابق  و  پرداخته  هنرجویان  تکمیل شدۀ  پروژه های  بررسی  به  است،  4 ساعت 
قرار  اصلی  کتاب  در  و  پودمان  همین  انتهای  در  که  شایستگی  ارزشیابی  جدول 
گرفته است، کارهای هنرجویان را مورد ارزیابی قرار داده و برای هریک نمره ای 
منظور نماید. نحوۀ نمره دهی بر اساس شیوۀ پودمانی و مطابق با دستورالعمل های 

تعریف شده می باشد.

تکلیف در منزل هنرجو باید کلیة مراحل فوق را بر روی پروژۀ شخصی خود که در پودمان های قبلی 
طراحی و ترسیم نموده، پیاده و سپس در منزل آن را تکمیل نمایند. همچنین هنرجویان 

جدول نازک کاری پروژۀ خود را آماده نمایند.

نکته هنرآموزان محترم می توانید در صورت برخورداری همة هنرجویان از رایانة شخصی از 
آنها بخواهید که تکلیف در منزل را با نرم افزار اتوکد رسم نمایند.

فکر  کنید با توجه به اینکه در سال گذشته نقشه های اجرایی یک خانة مسکونی را تهیه نموده اید، 
آیا می توانید مراحل ترسیم یک پالن اجرایی را به طور مختصر توضیح دهید؟

الزم است هنرجویان با مراجعه به کتاب »طراحی داخلی فضاهای مسکونی« که سال 
گذشته خوانده اند، پاسخ این سؤال را بیابند.

در این مرحله از کار، ترسیم پالن های اجرایی با توجه به مالحظات مربوط به سازه و 

پاسخ به فعاليت ها، تمرين ها و تشريح نكته ها
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ابعاد ساختمان و  به  ابعاد نقشه ها  با مقیاس 1:50 شروع می شود.  تأسیسات، معموالً 
مقیاس نقشه ها بستگی دارد.

همة برگه های مربوط به نقشه های یک ساختمان عمومًا دارای اندازه مساوی هستند، 
برای نقشه های دیگر  انتخاب می شود  برای ترسیم یک پالن  برگه ای که  ابعاد  یعنی 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای معرفی بخش های پیچیدۀ پالن ممکن است از 
ترسیمات با مقیاس بزرگ تر نیز استفاده شود که تحت عنوان »بزرگ نمایی« از آن 

نام می برند. 
پس از چسباندن کاغذ نقشه متناسب با اندازه و مقیاس پالن مورد نظر و ترسیم کادر و 
جدول مشخصات، باید با تعیین محدوۀ آکس ها و تعیین موقعیت ستون ها بر روی آن، 
ترسیم را آغاز و سپس با ترسیم ضخامت سفت کاری دیوارهای خارجی و دیوارهای 

داخلی ترسیم را ادامه داد.
ترسیم بازشو ها و خطوط برش نخورده )نما(، خطوط نازک کاری، خطوط شکستگی سقف 
کاذب، عناصر تأسیساتی، تجهیزات ثابت فضاهای آبریزگاهی، عالئم و کدگذاری راه پله و 
رمپ، متن های اصلی و نوشته های داخل پالن، خط برش، عنوان و مقیاس نقشه، عالمت 
شمال و راهنمای نقشه،  هاشورها و کلیة عالئم گرافیکی از دیگر مواردی است که در 

ترسیم نقشه های اجرایی باید بدان اشاره نمود.
تذکر: هنرآموز محترم می تواند مواردی که هنرجویان به آن اشاره می کنند را جمع بندی 

و با توجه به مراحل گام به گام آن دسته بندی نماید.

 برای ترسیم نقشه های فاز 1 از چه مقیاسی استفاده می شود؟  فکر کنید
چنانچه قباًل گفته شد نقشه های مرحلة اول )فاز 1( پروژه ساختمان، کلیات طرح را 
مشخص کرده و فاقد همة مشخصات الزم برای اجرا می باشند. از این رو مقیاس این 

نقشه ها معموالً 1:100 است.

با بحث گروهی نقشه ها  ترسیم  در  استفاده  مورد  قلم  شمارۀ  یا  مداد  نوع  و  با ضخامت  رابطه  در 
یکدیگر گفت وگو نمایید.

هنگام ترسیم عناصر و اشکال مختلف در نقشه های معماری، جهت خوانایی و معرفی 
بهتر اجزای نقشه، از انواع شکل خطوط با ضخامت های مختلف استفاده می شود. این 
اصول ترسیم خطوط هم در نقشه کشی با دست )مدادی یا جوهری( و هم در نقشه کشی 
رایانه ای باید رعایت گردد. در جدول پیش رو دسته بندی انواع خطوط با شماره قلم 
مورد نیاز برای ترسیم آورده شده است. بنابراین ترسیم نقشه ها در مقیاس های متفاوت 
نیاز به استفاده از گروه خطی مختص به خود را دارد تا با توجه به بزرگی یا کوچکی اجزای 
نقشه، ضخامت خطوط ترسیم با یکدیگر متناسب بوده و موجب خوانایی بیشتر نقشه 

گردد.
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جدول8ـ  ضخامت خطوط و شماره قلم برای نقشة با مقیاس 1:50

شماره قلم ـ مدادضخامت خطوطتوضیحاتردیف

0/4ـ  HB ضخیمسفت کاری دیوارهای داخلی و خارجی1

H4 -0/1 نازکنازک کاری دیوارهای داخلی و خارجی2

H2 -0/3 متوسطخطوط برش نخورده )نما(3

0/15ـ 0/1نازکدر و پنجره ها در پالن، برش و نما4

تجهیزات و مبلمان5
جزئیات درون آن

نازک
نازک

0/15ـ0/2
0/15ـ0/1

H -0/2 نازکاندازه گذاری6

0/1نازکهاشورها7

0/15ـ0/1نازکآکس ها )محورها(8

1/2ـ0/8ضخیمخطوط برش در پالن9

BH - 0/8 - 1/2 ضخیمستون10

یادآوری: هنرجویان می توانند به جدول صفحة 37 از کتاب هنرجو، مربوط به سال یازدهم 
مراجعه نمایند.
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روی تحقیق کنید است؟  کدام  محورها  و  ستون ها  ترسیم  برای  قلم  شمارۀ  یا  مداد  مناسب ترین 
شکل های زیر نشان دهید )تصویر 1(.

تصویر1ـ نوع مداد و شماره قلم مناسب برای ترسیم

به نظر شما جهت تکمیل نقشه چه عالئم و اطالعات دیگری، مورد نیاز است؟تحقیق کنید
از دیگر عالئم موردنیاز برای تکمیل نقشه می توان به مبلمان کامل فضاها، تیپ بندی 
درها و پنجره ها، اندازه گذاری های داخلی و خارجی، ارجاع بزرگ نمایی ها و جزئیات،  

هاشور داخل دیوارهای سفت کاری و  هاشور در محوطه سازی و ... اشاره نمود.

با جست وجو در کتاب های استاندارد معماری و معماری داخلی، نحوۀ ترسیم انواع تحقیق کنید
تجهیزات فضاهای فروشگاهی را بررسی نمایید.

گروه های 2 یا 3 نفره تشکیل دهید و با بررسی کتاب های مناسب و مرتبط با موضوع 
از هنرجویان بخواهید که با جست وجو در کتاب ها و اینترنت تجهیزات فروشگاهی، 

اندازه ها و نحوۀ چیدمان هریک را بیابند.

به عواملی که در نحوۀ قرارگرفتن قفسه ها و یخچال ها اثر می گذارند فکر کنید. فهرستی بحث گروهی
از آن عوامل را تهیه کنید و با دوستان خود به بحث و گفت وگو بپردازید.

با مراجعه به واحد یادگیری 2 این کتاب از هنرجویان بخواهید، نکات طراحی که باید 
برای قرارگیری یخچال ها و قفسه ها رعایت نمایند را خالصه نموده و در کالس به بحث 
بپردازند. هنرآموزان الزم است در انتهای گفت وگو، بحث را جمع بندی کرده و نحوۀ 

ترسیم پالن مبلمان را آموزش دهند.
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تحقیق کنید آیا می توانید بگویید اندازه گذاری خارجی یک پالن اجرایی چگونه و در چند مرحله 
انجام می شود؟

اندازه گذاری پالن اجرایی در دو حوزۀ داخلی و خارجی پالن انجام می گیرد. اندازه گذاری 
داخلی پالن به گونه ای انجام می شود که کلیة فضاهای داخلی در راستای طولی و عرضی 
آن اندازه گذاری شود. خط اندازه گذاری داخلی به شکل پیوسته در راستای طول و عرض 
پالن امتداد می یابد. بنابراین ابتدا باید به کمک یک خط کمکی، مسیر اندازه گذاری را 

مشخص و سپس اندازه ها را با دقت در وسط و باالی خطوط اندازه گذاری نوشت.
همچنین اندازه گذاری خارجی پالن اجرایی مشتمل بر سه خط یا به عبارتی 3 سطح 
اندازه گذاری می باشد. خط اول، نزدیک به جدارۀ خارجی ساختمان کلیة طول دیوارها 
و بازشوهای مابین آنها را معرفی می کند. خط دوم شکست های جزیی و اندازه گذاری 
مربوط به فواصل آکس های سازه ای ساختمان می باشد. خط سوم اندازه، مربوط به اندازۀ 
کلی طول و عرض ساختمان و یا حد فاصل میان اولین آکس تا آخرین آکس طولی و 

عرضی ساختمان می باشد
تذکر: هنرآموزان محترم می توانند از هنرجویان بخواهند که نمونه هایی از نقشه های 

اجرایی را یافته و در مورد نحوۀ اندازه گذاری آنها مطالعه نمایند.

تحقیق کنید از  نمونه  و داخلی کدام اند؟ چند  نماهای خارجی  اجرای  بازار جهت  در  رایج  مصالح 
مصالح موجود را در کالس معرفی نموده و مشخصات آن را بیان نمایید.

تحقیق کنید انواع مصالحی که امروزه در کف مورد استفاده قرار می گیرند، کدام اند؟ کدام یک از 
این مصالح مناسب کف سازی در فضاهای فروشگاهی است.

گروه های 2 یا 3 نفره تشکیل دهید. هدف از این تحقیق آشنایی هنرجویان با انواع 
مصالح جدید و مدرن در ساختمان است. الزم است با جست وجو  در اینترنت، مطالعة 
کتاب های مختلف مصالح شناسی و یا مراجعه به شرکت ها و تهیة کاتالوگ های معرفی 
مصالح و همچنین بازارهای مخصوص فروش مصالح با انواع مصالح نوین به کار رفته 
در فضاهای داخلی و خارجی آشنا شده و در مدت زمان تعیین شده در کالس ارائه 

نمایند.
یادآوری: هر ساله نمایشگاه های متعددی در زمینة صنعت ساختمان و معماری داخلی 
با  نزدیک  از  هنرجویان  که  است  مناسبی  فرصت  نمایشگاه ها  این  می گردد.  برگزار 

مصالح و کارکرد هریک از آن در ساختمان آشنا شوند.
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دانش افزايی

نشریات مربوط به  مشخصات فّنی و عمومی ساختمان کدام اند؟ و هریک از این نشریات تحقیق کنید
چه بخشی از ساختمان را در بر می گیرد؟

نشریات مرتبط با دانش فني ساختمان تألیف سازمان برنامه و بودجه موردنظر است. 
جهت آشنایی هنرجویان با نشریات و مباحث مقررات ملی ساختمان، بهتر است که 
نشریاتی که در حوزۀ طراحی داخلی، جزئیات اجرایی، روشنایی، نماهای خارجی و ... 
به کار گرفته می شود، شناسایی و به دیگر هنرجویان معرفی شود. نمونه هایی از این 
نشریات که در تألیف این بخش از کتاب به کار گرفته شده شامل: نشریات شماره 72، 

92، 55، 256، 654، 714 است.
الزم به ذکر است که کلیة این نشریات از طریق اینترنت قابل دریافت است و هنرجویان 

می توانند با جست و جو در اینترنت آنها را بیابند.

چگونه می توان از کتابچه های راهنما و محصوالت شرکت های معتبر و مجری، در انتخاب تحقیق کنید
چراغ های مناسب و ترسیم پالن نورپردازی کمک گرفت؟ 

هنرآموزان الزم است، قبل از تدریس این بخش از کتاب )ترسیم پالن نورپردازی(، 
هنرجویان را با انواع چراغ های موجود در بازار و همچنین با نحوۀ استفاده از آن در 

فضاهای فروشگاهی آشنا نمایند. 
ابتدا باید با جست وجوی اینترنتی، شرکت های معتبر و شناخته شده در حوزۀ نورپردازی 
را شناسایی و با دریافت کاتالوگ محصوالت و معرفی آن در کالس هنرجویان را در انتخاب 
چراغ مناسب، چگونگی استفاده از آن، آشنایی با مشخصات فّنی آنها، چگونگی خواندن 

جداول راهنما و ...  راهنمایی نمود.

الف( نمای شیشه ای
نمای شیشه ای یا نمای پرده ای1 به مانند سایر نماهای ساختمانی به عنوان یک دیوار 
یا پردۀ شیشه ای فضای داخلی را از فضای خارجی جدا می کند و از آسیب های 
خارجی و همچنین از دیده شدن محافظت می نماید. دیوار پرده اي، داراي قاب 
سازه اي جداگانه است که مستقیماً به آن متصل شده و مجموعه به مانند یک پرده 
روي سطح خارجی ساختمان را می پوشاند. در یک دیوار پرده اي، بارهاي ناشی از 

وزن نما، باد و زلزله مستقیماً از دیوار به  قاب سازه اي منتقل می شود.
به طور معمول حداقل 50 میلی متر فاصله بین دیوار پرده اي و قاب سازه اي درنظر گرفته 
می شود. این فاصله براي تطابق بی نظمی هاي ابعادي غیرقابل پیش بینی در قاب است. 

نمونه اي از دیوارهاي پرده اي، دیوار پرده اي شیشه ای اسپایدر )عنکبوتی(2 است.

Curtain wall ـ 1
2 - Spider 
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در نیمة دوم قرن بیستم، فناوری های ساخت نماهای شیشه ای رواج یافت و به بازار 
عرضه گردید که این امر باعث گسترش نمونه های متنوعی از آن شد.

نمای شیشه ای افزون بر زیبایی، باعث شفافیت در نما و کنترل مصرف نور شده و با 
استفاده از شیشه های دو یا سه جداره، عایق صوتی و حرارتی خوبی را پدید می آورند. 
طراحی زیبا و استاتیکی این سیستم بدون به کارگیری از پیچ و پرچ، افزون بر جذابیت و 
چشمگیری عالی، منجر به باال رفتن ضریب استحکام، آب بندی و هوابندی آن می شود. در 
طراحی این نماها بحث های مربوط به باد و زلزله و محاسبات استاتیکی مراعات می گردد. 
امکان استفاده از بازشو پنهان در نما، تعبیة آسان شیشه و راحتی در تعویض آن، عدم 
انتقال تنش های سازه عمده ساختمان بر شیشه، فعالیت مستقل فریم ها در مقابل زلزله، 
امکان بهره گیری از رنگ های گوناگون در نمای ساختمان، نبود محدودیت در رنگ 
فریم، امکان پدید آوردن سطح های عایق صوتی و حرارتی، داشتن واشرهای پنهان برای 
آب بندی، امکان عملیاتی کردن  نمای آلومینیومی، پدیدآوردن مرز تفکیکی بین سازۀ 

نما و سازۀ اصلی از ویژگی های نمای شیشه ای یا کرتین وال می باشد )تصاویر2(.

تصاویر2ـ نمونه هایی از نمای شیشه ای
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مزایای نمای شیشه ای اسپایدر: زیبایی منحصر به فرد، ابعاد بسیار بزرگ شیشه، 
دید کامل منظره بدون مزاحمت پروفیل و خطوط عمودی و افقی، قابلیت اجرای انواع 
قوس، هرم، کره و سطوح چند قوسی، لرزهپذیر بودن، قابلیت شکلپذیري، پوشش 
تزیینی نماي خارجی، پوشش تزیینی نماي داخلی )پارتیشنها(، استفاده از فن آوري 
روز دنیا برای تولید یراق آالت، قابلیت تلفیق با نماهاي دیگر، اجراي سریع و آسان، 
لمینت  قابلیت نصب الیههاي  )درز شیشهها(،  و عمودي  افقی  باالي خطوط  دقت 
تزیینی مختلف و همچنین الیههاي مقاوم در برابر حرارت و تابش شدید نور خورشید 
در شیشهها، کم وزن بودن، زیبایی، شفافیت، سادگی جزئیات اجرایی سطوح پیچیده 
و استحکام و تنوع در شیوۀ اجرا از جمله مزیت های این نمونه نمای شیشه  ای است. 

خصوصیات نماي اسپایدر
1 شیشهها با ابعاد بزرگ که به  وسیلۀ تکنیکهاي مختلف لمینت و سکوریت کاماًل 

ایمنگردیده است.
2 اتصال و بست های اسپایدر که تمام استیل میباشد و به صورت چنگکی داراي 

اتصالی به شیشه است.
3 بادبندها و سازه های کاماًلمحاسبه شدهکه اسکلت اصلی نما را تشکیل می دهد.
4 با در نظرگرفتن فشارهاي داخلی مانند باد، زلزله و وزن، شیشههاي نما طراحی 

میگردد.
از تکنیکهاي دو  انرژي و غیره تلفیقی  از شیشههايکنترلکنندۀ  با استفاده   5

جداره با گاز عایق لمینت طلقی به عاملی براي عایق تبدیل میگردد.
اسپایدر حداکثر  با گسترش سبکهای مدرن در ساختمان، نماي شیشه اي    6
دید با کمترین میزان استفاده از قاب و فلزات با باالترین سطح ایمنی و عایق بندی 

را امکانپذیر میکند.
7 سازۀ نگهدارندۀ این نوع می تواند کابل، خرپا و یا سیستم های متنوع دیگر باشد 

و تصمیم گیری در این خصوص برعهدۀ معمار و مهندس طراح سازه است.

اجزایتشکیل دهندۀ نمای اسپایدر: بهطورخالصه یک نمای شیشه ای اسپایدر 
از قسمت های زیرتشکیل شده است.

الف( سازه؛ ب( یراق آالت؛ ج( شیشه.
فراهم  موجبات  نوع ساختاریکه  هر  به  عنکبوتی، سازه  در سیستم  الف( سازه: 
آوردن نقطۀ ثابت فضایی برای نگهداری یک قطعه را مهیا سازد اطالق می گردد. 
بهکف،  لوالشده  لوله ای  خرپای  یا  و  ساده  لولۀ  عموماً  نما  نوع  این  در  زیرسازی 

کابل های کشیده شده افقی و عمودی و یا ترکیب خرپا و کابل می باشد.
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یکی از مهم ترین نکات در انتخاب سیستم اسپایدری، جنس و فناوری ساخت پنجه های 
اتصال می باشد. متأسفانه به دلیل نبود تکنولوژی الزم عده ای از تولیدکنندگان اقدام 
به تولید پنجه ها توسط تراشکاری قطعات نموده اند. گرچه برای طراحی داخلی و 
کار های کوچک فاقد بارسنگین، این قطعات کافی به نظر می رسند، لیکن برای اجرای 
نما های شیشه ای که زیبایی آنها استفاده از شیشه هایی با ابعاد بزرگ می باشد بسیار 

ضعیف و خطرناك است.
سازۀ این نوع از نماها، دارای انواع مختلف است:

1ـ سازۀ لوله ای ساده1: بسیاری از مقاطع پروفیلی موجود که بتوانند بار ناشی از 
باد، وزن و نیرو های دینامیکی وارد بر نمای ساختمان را تحمل کند می توان برای 
نصب این قطعات استفاده نمود. متداولترین مقطع، لوله ای است. جنس این لوله ها 
از استیل بوده و قطر آن از 76 تا 102 میلی متر با حداقل ضخامت 1/5 میلی متر، 

متغیر است )تصاویر3(.

تصاویر3ـ نمونه ای از نمای شیشه ای اسپایدری با سازۀ لوله ای با مقاطع مختلف

Solid Mullion Structure ـ1
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2ـ سازۀ خرپایی1: در این روش خرپای فلزی جهت تحمل بار مرده و بار دینامیکی 
طراحی شده و پنجه ها با جوش و یا پیچ بر روی این سازه نشسته و بار را منتقل 

می کنند. 

نمونه هایی از نمای شیشه ای اسپایدری با سازۀ خرپایی فلزی

Truss Structure ـ1
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3ـ سازۀ کابلی1: نمای شیشه ای اسپایدری کابلی در عین انعطاف پذیری عالی، از 
استحکام باالیی نیز برخوردار است و ویژگی های مذکور امکان نصب ورقه های شیشه ای 
بسیار بلند را آسان می سازد. کابل ها طوری طراحی شده اند که دارای ظاهری زیبا و 
ساختاری منظم هستند. کمترین اشکال را وارد می سازند. نگهداری از سازۀ کابلی در 

دراز مدت امکانپذیر است و میزانکشش اعضاء باید همیشه تحت کنترل باشد. 
در این سیستم سازه ای کابل گالوانیزه و استیل به شکل شبکه، تور و خرپا عهده دار 
تحمل وزن و انتقال آن به تکیه ها هستند. ویژگی اصلی این نوع نمای اسپایدر زیبایی 
خاص آن می باشد. در این نوع نما محاسبۀ سیستم سازه های پشتیبان نمای اسپایدری 

پیچیده است. این نوع سیستم به روش کابلی ساده و کابلی خرپایی قابل اجرا است.

Cable Structure ـ1

نمونه هایی از نمای شیشه ای عنکبوتی با روش سازۀ کابلی ساده و خرپایی
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به طور  که  منظمی می باشند  هندسی  فرم های  فضاکار  سازۀ  فضاکار1:  سازۀ  4ـ 
متحد در کنار یکدیگر قرار می گیرند. با ترکیب ساختار فضایی می توان سازه های 
فضایی  ساختار  نمود.  ایجاد  ساخته  پیش  به صورت  و  باال  سرعت  با  را  متنوعی 
به وسیلۀ بست، گوی یا قطعات جوشکاری شده به یکدیگر متصل می گردند و شکل 
به واسطه شکل و ساختار هندسی  و سازۀ محکم و زیبایی را خلق می کنند که 
خرپایی و تحمل کردن نیرو در جهات مختلف باعث استحکام سازه می گردد و برای 
ساخت انواع فضاها از قبیل دیوارۀ سالن ها، نورگیرهای سقفی2 و غیره کاربرد دارد. 
پوسته ای  تا  نمود  استفاده  اسپایدر  قطعات  با  ترکیب  در  سازه ها  این  از  می توان 
از  به عنوان مثال می توان  را خلق کرد.  بدون عناصر معماری مزاحم  و  یکپارچه 
پوستۀ شیشه ای آسمان نمای گنبد مینا نام برد. در این روش پنجه ها با کمک یک 
واسط بر روی گوی سازۀ فضایی می نشیند. از جمله کاربردهای آن اجرای دقیق 

سطوح کروی، عرق چین و چند قوسی است.

سازه فضاکار گنبد مینا ـ پارک حضرت ابراهیم  )آب و آتش(

در تصاویر صفحۀ بعد نمونه هایی از نمای شیشه ای اسپایدر نصب شده بر سازه فضاکار 
را مشاهده می کنید.

 Sface Frame Stracture ـ1
Sky Light ـ2
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نمونه ای از نمای شیشه ای عنکبوتی متصل به سازه فضاکار

5  ـ سازه با تیغه های)باله( شیشه ای3: با استفاده از این روش می توان جداره های 
شیشه ای به ارتفاع تا 7 متر را طراحی کرد. سازۀ نگهدارندۀ این روش به جای فلز، 
شیشه می باشد. به این ترتیب که یک تیغۀ )باله( شیشه ای لمینت عمود بر صفحۀ 
نما در پشت نما قرار گرفته و پنجه های عنکبوتی بر روی آن نصب می شوند. سپس 
می توان شیشه های نما را نصب نمود. در این نوع نما انتقال بار به سازه توسط یک 
تیغۀ شیشه ای دو یا سه الیه صورت می گیرد. حاصل کار ظرافت، زیبایی و شفافیت 
باید دقت  با توجه به شیشه ای بودن سازۀ این نوع پوسته ها  فوق العاده می باشد. 
فراوانی در طراحی آنها نمود تا با ضوابط و آیین نامه های ایران در مورد زلزله قابل 

دفاع شوند. 

نمونه هایی از نمای شیشه ای عنکبوتی با تیغه های شیشه ای

 Fin Glass ـ1
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گل  و  گیره  نگهدارنده ها3/  پنجه ها2/  دهنده ها1/  )اتصال  آالت  یراق  ب( 
پیچ ها4(

» اتصال دهنده ها« با جنس استیل با استفاده از جوش آرگون یا جوش برق مخصوص 
استیل به سازۀ لوله ای متصل می شود. الزم به ذکر است که وظیفۀ اتصال دهنده ها، 

متصل نمودن سازۀ لوله ای به پنجه ها می باشد.

نمونه هایی از اتصال دهنده ها

»پنجه ها« )اسپایدرها( دارای انواع متفاوت تک شاخ، دو شاخ، سه شاخ، چهار شاخ، 
متحرك و... می باشند که در تصاویر زیر برخی از نمونه های آن را مشاهده می کنید. 

پنجه ها به وسیلۀ پیچ به اتصال دهنده ها و سازۀ اصلی متصل می گردد.

نمونه هایی از پنجه ها

در نماهای شیشه ای اسپایدری وظیفۀ متصل نمودن شیشه به سازۀ اصلی برعهدۀ 
»نگهدارندۀ شیشه« می باشد که با توجه به ضخامت شیشه و نوع شیشه )شیشه سکوریت، 
لمینت، دو جداره و....( ممکن است، رتیل ها متفاوت باشند. جنس تثبیت کننده ها از 

استیل است.

Connector ـ1
Spider Fitting ـ2
ـ  3  Routel
ـ  4  Clamp Fitting
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اتصاالت ِکلَمپ به صورت گیره، گل پیچ و یا یک قطعۀ صلیبی شکل بوده که کابل 
و یا شیشه را در خود جای می دهند. با توجه به اندازۀ دهنه، شیشه ها برای تولید 
سفارش داده می شوند و پس از آن به محل کارگاه حمل شده و توسط رتیل ها به 

سازۀ اصلی متصل می گردند.

نمونه هایی از رتیل ها )نگهدارنده ها(

نمونه هایی از گل پیچ ها

و  تلفیقی  چسب های  با  را  شیشه ها  بین  موجود  فاصله  شیشه ها  نصب  از  پس 
سیلیکونی به منظور سالمت شیشه ها و ایزوالسیون نما پر می گردد. در تصاویر زیر 

نحوۀ اتصال قطعات یک اتصال اسپایدری نشان داده شده است.
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ج( شیشه 
شیشه مهم ترین بخش نمای اسپایدری 
است. شیشۀ مورد استفاده برای این نما 
شیشۀ ده میلی متر سکوریت، لمینت، دو  
و چند جداره و غیره است. عملیات لمینت 
عالوه بر ضد ریزش شیشه، خواص عایق 
 UV بودن در برابر صوت، حرارت و اشعۀ

را به شیشه می دهد. 

اتصاالت اسپایدری

شیشۀ نمای اسپایدری
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به  مرده ای  بار  و  می شوند  مهار  جداگانه  ساختاری  توسط  شیشه ها  از  هر کدام 
شیشه های پایین تر وارد نمی کنند. آستانۀ تحمل این شیشه ها را می توان تا آستانه 
شیشه های ضدضربه )مقاوم در برابر70 ضربه تبر 2/5 کیلوگرمی( و ضد گلوله باال 
مختلف  دیواره های  و  پوشش سقف  می توان جهت  را  اسپایدری  برد. شیشه های 

)خم، شیب دار، کروی و...( استفاده نمود.

الزامات کلی و اجرایی نماهای شیشه ای
دارای  باید  پیاده رو،  به  نمای مشرف  پنجره های  به خصوص  بزرگ  پنجره های   1
شیشه های ایمن باشند. شیشۀ ایمن شامل شیشه های آبدیده، شیشه های الیه ای، 
شیشه های دارای سیم یا الیاف، شیشه های دارای پوشش مقاوم در برابر ضربه یا 
پانل های پالستیکی می باشد. این شیشه ها در برابر خردشدن ایمنی باالیی دارند یا 

پس از خرد شدن در قاب خود باقی می مانند.
2 زمانی که نمای شیشه ای در کناره ها یا باال در مجاورت نمایی از مصالح غیرانعطافپذیر 

قرار می گیرد باید درز انبساطی با حداقل فاصلۀ 6/5 میلی متر بین آنها ایجاد شود.
3 شیشه های موجود بر روی تیغه ها و قاب های منفردی که دارای مساحت بیش 
از 1/5 متر مربع می باشند و در ارتفاع بیش از 3 متر در باالی محل عبور عابرین 
پیاده نصب شده اند باید از جنس لمینت، آبدیده یا شیشه های با مقاومت باال که به 
هنگام شکستن در داخل قاب شیشه باقی می مانند باشند. استفاده از شیشه های 
باز پخت شده به طور قابل مالحظه ای خطرپذیری لرزه ای را کاهش می دهد زیرا 
در اثر شکستن، این شیشه ها به صورت تکه های ریز بدون گوشۀ تیز خرد می شوند. 
با  و  می مانند  باقی  خود  محل  در  شکستن  از  پس  )لمینت(  الیه ای  شیشه های 
شکستن به صورت تکه تکه در نمی آیند. شیشه های مسلح با شبکه ای از سیم های 
فوالدی در مواردی که شیشه تحت اثر آتش )حرارت باال( و ضربه نمیباشد، کاربرد 
دارند. استفاده از شیشه های الیه ای برای پنجره  های نمای طبقه اول باعث کاهش 

خطرپذیری لرزه ای و افزایش امنیت در مقابل سرقت می گردد. 

شیشه های دو و چند جدارۀ سکوریت
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4 نمای شیشه ای باید سازگار با جابهجایی های جانبی سازه طراحی شود. 
5 در نما های شیشه ای فاصله آزاد شیشه در قاب باید به منظور تأمین فضای آزاد 
کافی برای تغییر مکان های ناشی از زلزله رعایت گردد. همچنین ستون پنجره باید 

برای تحمل نیرو های ناشی از زلزله طراحی شود.  
6 هرکدام از پانل های شیشه ای نمای ساختمان، باید حداقل با 4 عدد اتصال مهار 

شوند.
7 خرابی در نما های شیشه ای به هر دو صورت برون صفحه ای و درون صفحه ای 
رخ می دهد. به طور خاص نما های شیشه ای در سازه های نرم با تغییر مکان نسبی 
به  نیز  قابل توجه بین طبقات، آسیب پذیر می باشند. همچنین پنجره های بزرگ 

لحاظ لرزه ای آسیب پذیر می باشند. 
8 برای جلوگیری از پرتاب شدن خرده های شیشه می توان از الیه نازك پالستیکی 
استفاده کرد. استفاده از این الیه های نازك باعث کاهش خطرپذیری لرزه ای به خصوص 
دارند  قرار  زمین  سطح  از  متر  سه  از  بیش  ارتفاع  در  که  پنجره هایی  موقعیت  برای 
از  افزایش مقاومت شیشه ها نیز معموًال  از این الیه های نازك برای  می شود. استفاده 
لحاظ اقتصادی   به  صرفه می باشد. این الیه ها به دالیل دیگری نظیر افزایش امنیت یا 
کاهش نفوذ گرمای خورشید، نیز به کار می روند. اتصال الیه نازك مزبور به گوشه های 
قاب پیرامونی عالوه     بر نگه داشتن تکه های شکسته شده در محل باعث عدم فروریزی 

کل قطعه شیشه می گردد.
9 در جاییکه شیشه به عنوان نمای خارجی در ارتفاعی کمتر از 4/5 متر باالی 
تراز پیاده رو قرار دارد، هیچ کدام از قطعات آن نباید بیش 0/9 مترمربع مساحت 
داشته باشند و در جاییکه این فاصله بیشتر از 4/5 متر است مساحت آن باید کمتر 

از 0/5 مترمربع باشد.
10 ضخامت نمای خارجی شیشهای نباید کمتر از 9 میلیمتر باشد. 

11 در جاییکه شیشه تا سطح پیاده رو امتداد می یابد، هر قطعه شیشه باید در یک 
قالب فلزی مطمئن قرار گرفته و در ارتفاع حداقل 0/5 میلی متر از باالی مرتفع ترین 
نقطه پیاده رو نصب شود. فاصله بین قالب و پیاده رو باید کاماًل درزبندی شده و 

آب بندی شود.  
12 درز های افقی بزرگ تر از 16 میلی متر باید توسط یک ماده یا وسیلۀ غیرصلب پر 
شوند. وقتی نمای شیشه ای در کناره ها یا باال در مجاورت مصالح غیرانعطاف پذیر 

قرار می گیرد، باید درز انبساطی با حداقل 6/5 میلی متر بین آنها ایجاد شود. 
13 در نمای شیشهای نصب شده در ارتفاع بیش از 3/5 متر از سطح تراز پیاده رو باید 
عالوه بر ماستیک و نبشی باید در هر ضلع عمودی و افقی یا در هر4 گوشه قطعات 
پیچ های  انبساطی،  پیچ های  به وسیله  باید  بست ها  کرد.  استفاده  بست  از  شیشهای 
مفصلی یا سایر روش ها به سازۀ نگه دارنده متصلگردد. بست ها باید طوری طراحی 
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شوند که بتوانند به تنهایی نمای شیشهای را بدون استفاده از ماستیک در صفحۀ عمودی 
مهار کنند. 

14 لبه های نمای شیشه ای که در معرض دید هستند باید به وسیلۀ درزپوش های فلزی 
مقاوم در برابرخوردگی درزبندی شده و توسط مصالح آب بند طوری آب بندی شوند که 

از ورود رطوبت به داخل فضای بین نمای شیشه ای و سازه نگهدارنده جلوگیری شود.
در ادامه تصاویری از دو نمونه از نقشۀ جزئیات نمای اسپایدری با سازۀ لولۀ فلزی 

و سازۀ کابلی را مشاهده می کنید:

جزئیات نمای اسپایدری با سازۀ فلزی
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در تصویر زیر انواع مختلف سازه های فلزی ساده و مرکب مشاهده می شود.

جزئیات نمای اسپایدری با سازۀ فلزی



فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

117

در تصاویر زیر جزئیات )NODE2( به عنوان جرئیات نمونه از سازۀ فلزی نشان 
داده شده است.

جزئیات چند نمونه پنجۀ اسپایدری 
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جزئیات نمای اسپایدری با سازۀ کابلی
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در تصویر زیر نمای اسپایدری با سازۀ کابلی مشاهده می شود.

جزئیات نمای اسپایدری با سازۀ کابلی
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در تصویر زیر جزئیات )NODE2( به عنوان جزئیات نمونه از سازۀ کابلی نشان 
داده شده است.

نورپردازی

چهار مؤلفۀ اصلی در نورپردازی

1ـ شارنوری1: عبارت است از مقدار نور ساطع شده از منبع نور در هر ثانیه. واحد 
اندازه گیری شارنوری » لومن« است و آن را با lm( φ( نشان می دهند.

میزان شار نوری عددی است که بر روی جعبه، برگۀ مشخصات المپ و حتی گاهی 
بر روی خود المپ درج می گردد. شار نوری، تنها مشخصۀ نوری یک المپ بوده که 

به چراغ و رنگ آمیزی محیط بستگی ندارد.
شار نوری یک منبع، وابسته به مقدار انرژی نورانی قابل رؤیت آن می باشد. چراکه 
این  در  رادیویی  امواج  سایر  و  قرمز  مادون  بنفش،  ماوراء  جمله  از  غیرمرئی  نور 
مؤلفه در نظر گرفته نمی شوند. در حقیقت » لومن« انرژی دیده شده توسط چشم 
Luminous flux ـ1
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انسان می باشد. الزم به ذکر است که شار نوری 
همان طور که در تصویر روبه رو مشخص است، 
نور می باشد و  پرتوهای  به کلیۀ جهات  مربوط 

کل خروجی نور یک المپ را نمایان می کند.
در واقع هر چه یک چراغ لومن باالتری داشته 
می کند،  تولید  بیشتری  نور  میزان  یعنی  باشد 
برای  معتبری  معیار  لومن  نیز  دلیل  همین  به 
بخواهید  صورتی که  در  است.  چراغ  انتخاب 
با  چراغی  باید  باشد،  روشن تر  فروشگاه  محیط 

لومن بیشتر انتخاب شود. 

2ـ شدت نور1: عبارت است از مقدار نور ساطع شده از منبع نور در هر ثانیه در 
یک جهت مخصوص. واحد اندازه گیری شدت نور » کاندال« می باشد و با cd نشان 

می دهد. 
تولید کنندگان چراغ برای هر محصول خود یک 
منحنی توزیع نور ارائه می دهند که در آن شدت 
نور محصول در هر زاویه را نشان داده و بر اساس 
می شود.  انجام  روشنایی  طراحی  مقادیر  این 
ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  نور  توزیع  منحنی 
جایابی  و  انتخاب  می باشد؛  روشنایی  طراحی 
چراغ ها در یک پروژه و اینکه چه تعداد چراغ با 
چه فاصله ای در یک محل باید نصب شود تا نور 
این  کاربردهای  از  گردد، همگی  تأمین  مناسب 

نمودار می باشد. 
در حال حاضر نرم افزارهایی وجود دارد که با استفاده از نقشۀ سه بعدی مکانی، پخش 
نور را پیش از اجرای آن محاسبه می نماید و انتخاب نوع چراغ و محل قرارگیری آنها 
را به دور از حدس و گمان ممکن می سازد. میزان تمرکز نور یک چراغ به وسیله شدت 
نور معین می گردد. چراغ های با نور متمرکز2 شدت نور چندین برابری در محور تقارن 
المپ دارند درحالی که المپ های با نورغیرمتمرکز )پخش کننده ها(3 شدت نور نسبتاً 
یکسانی در کلیۀ جهات دارند. شدت نور نیز مانند مؤلفۀ قبلی، یک خصیصه چراغ 
بوده و در برگه مشخصات به شکل آن اشاره می شود. همچنین تولیدکنندگان مطرح، 

Luminous Intensity ـ1
Spot Lights ـ2
Diffuser Lamp ـ3

نور ساطع شده درکلیۀ جهات

نور ساطع شده دریک جهت
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اطالعات پخش نور را نیز در اختیار طراح قرار می دهند. المپ های اسپات در بازار به 
المپ های با پرتاب نور باال معروف هستند.

کاربرد نرم افزار در محاسبه و نورپردازی فضاهای داخلی

همان طور که در تصویر پایین می بینید، شدت نور، میزان شار نوری در جهت زاویه 
فضایی ω می باشد. زاویۀ فضایی به مخروطی اطالق می شود که زاویه رأس آن برابر 
با ω می باشد. این مؤلفه یک فاکتور جهت دار می باشد و جمع مقادیر شدت نور 

درکلیۀ جهات، شار خروجی کل المپ را به دست می دهد.

در تصویر فوق میزان شار نوری )3 لومن( در یک زاویۀ فضایی)ω( و با شدت نور 
3 کاندال را نشان می دهد.

مخروط زاویۀ فضایی
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3ـ شدت روشنایی1: همانطور که در تصویر زیر مشخص شده، مقدار نور یا شار 
نوری تابانده شده بر واحد سطح می باشد. واحد شدت روشنایی » لوکس«2 نام دارد 
که با یک لومن شارنوری در یک مترمربع از سطح کار معادل است. لوکس را با 

Lux نشان می دهند.
شدت روشنایی مستقل از جهت شار نوری 
تابیده شده می باشد و تفاوتی ندارد که این 
از کدام  کار  نوری روی سطح  میزان شار 
بستگی  مؤلفه  این  تابیده می شود.  سمت 
به تعداد و فاصلۀ چیدمان چراغ ها در محل 

دارد؛ لذا بر روی محصول درج نمی گردد.
رنگ  به  کار  سطح  روی  روشنایی  شدت 
دارد؛  بستگی  سقف  و  دیوارها  بازتابش  و 
ضریب بازتابش رنگ های روشن باالتر بوده 
می کنند.  جذب  را  نور  کمتری  میزان  و 

میزان شدت روشنایی در هر نقطه
 از مکان با استفاده از دستگاه لوکس متر به

دست می آید. 
میزان  مکان، یک  در هر  گرفته  انجام  فعالیت  زمان  و مدت  میزان  نوع،  به  بسته 
حداقل برای شدت روشنایی استاندارد مشخص شده است. عالوه بر این، یکنواختی 

روشنایی و عدم ایجاد خیرگی در طراحی روشنایی بهینه بایستی رعایت شود. 

مقدار نورتابانده شده برسطح و دستگاه سنجش لوکس )لوکس متر(

Illuminance ـ1
2ـ یک لوکس )Lux( که در سیستم رایج استانداردهای ایران برای » شدت روشنایی« استفاده می گردد، برابر 
با یک لومن نور تابیده شده از فاصلۀ یک متری به سطحی برابر یک مترمربع است. در واقع این مقدار برابر با 

یک لومن در هر متر مربع می باشد.

مقدار نورتابانده شده برسطح
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اما  باشد  لوکس  مکان 300  در یک  میانگین  روشنایی  اگر شدت  مثال  به عنوان 
تمام نور در مرکز اتاق متمرکز باشد، این نورپردازی از نظر فاکتور یکنواختی مردود 
است. با افزودن چراغ های بیشتر میزان یکنواختی در همان اتاق افزایش می یابد. 
با  اتاق  یک  در  روشنایی  شدت  یعنی  دارد،  جمع پذیری  قابلیت  روشنایی  شدت 
تعدادی چراغ، حاصل جمع تک به تک شدت روشنایی هرکدام از چراغ ها در آن 

محل می باشد.
4ـ درخشندگی1: عبارت است از شدت نور ساطع شده در واحد سطح دیده شده از 
 )cd/m2( L یک جهت به خصوص. واحد درخشندگی کاندال بر متر مربع می باشد و با

نشان می دهند.

درخشندگی و میزان نور ساطع شده از یک سطح

هرچه میزان درخشش یک چراغ بیشتر باشد، نور در آن جهت متمرکزتر می باشد.
معیاری  درخشندگی  کرده اند.  یاد  نور«  »  تراکم  به  درخشش  از  ترجمه ها  برخی 
است که به وسیلۀ آن می توان میزان » درخشان بودن« یک سطح را مشخص نمود.

سطح مورد نظر در تعریف درخشندگی می تواند سطح عنصر نورانی درون المپ باشد 
و یا سطح منعکس کننده نور یک جسم؛ که به حالت دوم منبع نور ثانویه اطالق 
می شود. از منابع نوری ثانویه می توان به دیوار، سقف، سطح جاده و… اشاره نمود. 
به طور معمول برای ما درخشندگی در جهت بیننده اهمیت دارد و اساساً شدت 
روشنایی، مستقیماً توسط چشم دریافت نمی گردد بلکه این درخشندگی است که 
توسط چشم دریافت شده و باعث دیدن اشیاء می شود. به طور خالصه چشم انسان 
یک عضو برای سنجش درخشندگی است؛ سه مؤلفۀ قبلی، هیچ کدام توسط چشم 
درك نمی شوند. به همین جهت این مؤلفه مهم ترین کمّیت در روشنایی و نورپردازی 

Luminance ـ1
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است. شار نوری، شدت نور و شدت روشنایی اصوالً مؤلفه های ساده تری برای انجام 
محاسبات روشنایی می باشند و هدف نهایی این محاسبات ایجاد درخشندگی مناسب 

در چشم انسان است.
ایجاد میزان مناسب درخشندگی در محیط برای کارکرد سالمت چشم حائز اهمیت 
ویژه می باشد. درخشندگی کمتر از توصیه استاندارد باعث عدم دید و ایجاد حادثه 
می گردد )جاده ها یا محیط های تاریک(. درخشندگی بیش از حد تعیین شده مجاز 
باعث آزار چشم و عدم تمرکز می شود )چراغ نور باالی خودروی روبه رو یا دیدن 
تلویزیون در اتاقی که یک منبع نور قوی در آن روشن است(. درخشندگی باالتر از 
این حد نیز منجر به آسیب فیزیکی به شبکیه چشم می شود مانند نگاه کردن به 

نور خورشید یا المپ های با نور متمرکز.

سایر مؤلفه های روشنایی و نورپردازی
دمای رنگ1: عددی است که بیان کنندۀ رنگ نور خروجی از منبع روشنایی بوده 
به  نور  رنگ  باشد،  بیشتر  این عدد  بیان می شود. هرچه   )K( کلوین  بر حسب  و 
رنگ های سرد و سفید نزدیک تر و هرچه این عدد کوچک تر باشد، رنگ به محدوده 

رنگ های گرم منتشر شده از منابع التهابی نزدیک تر است.
وقتی گفته می شود دمای رنگ یک المپ فلورسنت 4000 کلوین است، به این 
Color Temperature ـ1

نمونه هایی از روشنایی و نورپردازی در فضاهای باز
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معنی که اگر جسم سیاه را تا 4000 کلوین گرم کنیم، نوری به رنگ المپ فلورسنت 
منتشر می کند. در جدول 9 دمای رنگ انواع المپ ها نشان داده شده است.

جدول9ـ دمای رنگ المپ های مورد استفاده در طراحي روشنایی

دمای رنگالمپ
2800kالمپ رشته ای

3200ـ2700رشته ای/هالوژن

المپ فلورسنت سفید 1700بخار سدیم فشار پایین
گرم )آفتابی(

 ww = warm
white2800k

2500ـ2000بخار سدیم فشار باال

المپ فلورسنت سفید 4200ـ3400بخار جیوه فشار باال
مالیم )صدفی(

 cw = cool
white4000k

فشرده 6500  ـ2700فلورسنت/فلورسنت 

المپ فلورسنت سفید 5600  ـ3000متال هالید
نور روز )مهتابی(

dw = daylight6500k
8000  ـ3000ال ای دی

دمای رنگ مشخص کنندۀ زردی و سفیدی نور یک چراغ است. چراغ هایی که نور 
زرد یا به اصطالح آفتابی دارند، دمای رنگ شان در محدوده 2000 تا 3500 درجه 
کلوین قرار دارد. این عدد برای چراغ هایی با نور طبیعی بین 3500 تا 5000 است 
و نور سفید یا مهتابی دمای رنگ 5000 به باال دارد. نورهای گرم فضای راحت و 
گرمی را برای مشتریان ایجاد می کنند در حالی که نورهای سردتر )سفیدتر( حال 

و هوای مدرن تری دارند.

تغییر رنگ از آفتابی به سفید بر اساس تغییر دمای رنگ
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می توان از ترکیب دمای نورهای مختلف برای فضاسازی در فروشگاه استفاده کرد. 
برای انتخاب دمای رنگ چراغ های خود، باید به میزان نور طبیعی دریافتی از فضای 

باز، ارتفاع سقف، مساحت فروشگاه و رنگ دیواره های فروشگاه توجه نمود.
در جدول10 میزان دمای رنگ نور مناسب و مکان های مورد استفاده را با توجه به 

نوع فضاسازی مورد نظر نشان می دهد.

جدول 10ـ دمای رنگ نور مناسب برای مکان های مورد استفاده

دمای نور )کلوین(2000 الی 31003000 الی 46004500 الی 6500

نمود نور )رنگ(آفتابی )زرد(نچرال )طبیعی(مهتابی )سفید(

تمرکزآفرین 
محیط روشن جذابنیروبخش خصوصی  فضای 

فضاسازیگرم و مطبوع

نمایشگاه ماشین، 
محیط های کاری، 
داروخانه ها، مراکز 

درمانی

محیط های کاری، 
دستشویی، 

پارکینگ ها، زیرزمین

پذایرایی، آشپزخانه 
اتاق خواب، رستوران، 

محیط های تجاری، دکور 
و ویترین

بهترین استفاده

خیرگی1: خیرگی به عنوان عامل آزاردهنده در روشنایی است که باعث محدود 
آنجا که ممکن  تا  باید  افراد می شود که  برای  ایجاد خستگی  و  شدن حوزه دید 
است محدود شود. بدیهی است که حذف کامل خیرگی امکان پذیر نمی باشد و در 
شرایطی که خیرگی به آن حد برسد که شئ قابل تشخیص نباشد و دیده نشود، 

خیرگی مطلق ایجاد می شود.

Light dazzle ـ1
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شدت  مقدار  2ـ  سوژه؛  به  نسبت  چراغ  موقعیت  1ـ  مانند  عواملی  به  خیرگی 
درخشندگی چراغ و 3ـ نور زمینه بستگی دارد.

خیرگی مستقیم: در اثر درخشندگی بیش از حد چراغ های نامناسب یا چراغ هایی 
با موقعیت نامناسب یا المپ های پخش گر معمولی بدون حفاظ ایجاد می شود که 

باعث ناراحتی و کاهش قابل توجهی در کیفیت عملکرد بینایی می شود.
نور المپ ها،  مزاحم  و  آزار دهنده  انعکاس  به  انعکاسی )غیرمستقیم(:  خیرگی 
یا  صیقلی  سطوح  روی  از  شدیدی  نور  که  می شود  گفته  پنجره هایی  یا  چراغ ها 
از قبیل سطح جاده های آسفالتی خیس، کاغذهای گالسه یا  منعکس کننده آنها 

صفحه نمایش کامپیوتر تابیده می شود.

بهره نوری1: نسبت شارنوری المپ به توان ورودی المپ، بهره نوری )بازدهی نوری( 
نامیدهشده و بر حسب لومن بر وات )lm/w( بیان می شود. هرچه بهره نوری یک 
المپ بیشتر باشد آن المپ از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه تر است. چشم 
انسان اشعه های مادون قرمز و ماوراء بنفش را نمی تواند ببیند. بهرۀ نوری نسبت 

انرژی قابل رؤیت به انرژی مصرفی المپ را مشخص می کند.
بنابراین باالترین بهره نوری وقتی به دست می آید که تمام اشعۀ خروجی المپ در 
محدوده 400 تا 780 نانومتر باشد. حداکثر مقدار بهره وری برابر 680 لومن بر 
وات است که از یک المپ فرضی که هیچ گونه اتالفی ندارد و همۀ تشعشع آن در 

طول موج 0/555 میکرون صورت می گیرد، به دست می آید )جدول 11(.

Light Efficiency ـ1

راست )خیرگی مستقیم(ـ چپ )خیرگی انعکاسی(
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جدول11ـ بهره نوری انواع المپ

بهرۀ نوری lm/wانواع المپ ها

15ـ10المپ های التهابی

ـ  45المپ های کم مصرف   65

110ـ60بخار سدیم پرفشار

60ـ  35بخار جیوه پر فشار

ـ  75متال هالید   85

120ـ  75ال ای دی

شاخص نمود رنگ1: نورپردازی در سیستم جهانی دارای یک شاخص اندازه گیری 
می باشد که به آن شاخص نمود رنگ یا CRI می گویند. این شاخص نوری جهت 
بین  مقایسۀ  مهم جهت  فاکتوری  و  می رود  به کار  بد  از  روشنایی خوب  تشخیص 
خاطر  به  رشته ای  المپ های  تولید کنندگان  است.   )LED( ال ای دی  محصوالت 
فراگیری یا دست کم سادگی محصوالت خود بیش از نیم قرن است تغییری محسوس 
در تولیدات خود نداشته اند. اما ال ای دی ها )LED( این گونه نبوده و به طور مداوم در 
حال به روزرسانی از لحاظ سخت افزاری و نیز قرارداد های استاندارد هستند. این اتفاق 
باعث گسترش پالت تست رنگ می شود و بُعدی جدید به اندازه گیری کیفی می افزاید.

امروزه در صنعت روشنایی تنها معیار برای تشخیص کیفیت نور، شاخص نمود رنگ 
یا همان CRI می باشد. از سال 1965 میالدی CRI به عنوان استاندارد کیفیت نور 
در نظر گرفته شد. هر محصول مولد نور اعم از المپ، چراغ و غیره دارای یک آزمون 
CRI می باشد و نتیجه آن بازه ایست بین 0 تا 100 که عدد 100 نزدیک ترین 

کیفیت به نور طبیعی خورشید است.
نتیجه تست نوری و نور مرجع در هشت رنگ خاص ظاهر می شود که نمرات صفر 

تا صد مختص هر رنگ بوده و میانگین امتیازات در پایان، CRI را ارائه می دهد.

Color Rendering Index ـ1
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جدول12ـ محدوده شاخص نمود رنگ

CRI شرحشاخص

نمود رنگ عالی، مناسب برای نمایشگاه ها و فضاهای پزشکی100ـ90

نمود رنگ خوب، مناسب فضا های مسکونی، اداری، آموزشی و هتل ها89 80

نمود رنگ خوب، مناسب فضا های اداری، آموزشی و صنعتی79ـ60

نمود رنگ قابل قبول، مناسب برای فضا های صنعتی و ورزشی59  ـ40

نمود رنگ ضعیف40ـ0

راهنمای طراحی روشنایی فروشگاه در چهار گام 

گام اول:شناخت انواع نورپردازی 
ایجاد حس راحتی در مشتریان و ترغیب  روشنایی فروشگاه ها نقشی اساسی در 
نقش  که  معتقدند  فروشگاه  نورپردازی  دارد. صاحبنظران طراحی  به خرید  آن ها 
نورپردازی صحیح یک فروشگاه خیلی بیشتر از روشن کردن محیط مغازه است. 
به  را  خریداران  کند،  تعیین  را  فروشگاه  یک  حال  و  حس  می تواند  نورپردازی 
برای  مثبت  روانی  پیش زمینه  یک  و  کند  هدایت  فروشگاه  از  خاصی  مکان های 

مشتریان در هنگام بازدید از فروشگاه پدید آورد.
روشنایی فروشگاه و مراکز خرید را می توان به 4 دسته اصلی تقسیم بندی کرد:

1 نورپردازی عمومی General lighting؛
2 نورپردازی موضعی Local lighting؛

3 نورپردازی تأکیدی Emphasis lighting؛
.Decorative lighting 4 نورپردازی تزیینی

المپ های رشته ای، المپ های کم مصرف، هالوژن ها و چراغ های ال ای دی از انواع 
چراغ های روشنایی هستند که برای نورپردازی فروشگاه مورد نیاز است.

ترکیبات  می توان  روشنایی  مختلف  شیوه های  و  مختلف  چراغ های  از  استفاده  با 
به طور کلی حال و  ارمغان آورد.  به  برای یک فروشگاه  را  از احساسات  گوناگونی 
هوایی که در فروشگاه به وجود می آید کاماًل به ترکیب شیوه های روشنایی مختلف 

برای نورپردازی و روشنایی فروشگاه بستگی دارد.
نورپردازی عمومی یا نورپردازی محیطی، منبع اصلی نورپردازی محیط فروشگاه است. 
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در رابطه با نورپردازی عمومی می توان گفت که نورپردازی عمومی فواصل تاریکی که 
توسط نورپردازی های تزیینی، تأکیدی و موضعی ایجاد می شوند را به صورت یک دست 
و دلپذیری روشن می کند. هدف اصلی نورپردازی عمومی ایجاد فضایی راحت و دلپذیر 
برای مشتریان در سرتاسر فروشگاه است. با استفاده از چند پنل ال ای دی یا چراغ های 

توکار می توان نورپردازی عمومی محوطه داخلی فروشگاه را تأمین کرد.

نورپردازی عمومی

نورپردازی موضعی شیوه ای از نورپردازی است که روشنایی الزم برای انجام یک 
کار خاص را تأمین می کند. اتاق های پرو، باجه های راهنما و صندوق فروشگاه ها 

از جمله مکان هایی هستند که می توان آنها را با نورپردازی موضعی روشن کرد.

نورپردازی موضعی
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نورپردازی تأکیدی شیوه ای از روشنایی است که به منظور روشن کردن یک ناحیه، 
ویترین و یا دکور خاص استفاده می شود. گفته می شود که هدف نورپردازی تأکیدی 
ایجاد حس مهم بودن محصول و به چشم آمدن آن اهمیت دارد. شیوه های مختلفی از 
نورپردازی تأکیدی توسط مدیران فروشگاه ها به کار گرفته می شود تا توجه خریداران 
را به محصول خاصی جلب کنند. استفاده از چراغ های ریلی، روشن کردن دیوار پشتی 
و پس زمینۀ ویترین استفاده از نورهای مخفی برای روشن کردن یک ویترین و یا 
روشن کردن گوشه های مغازه به منظور جلب توجه خریداران از جمله این شیوه ها 
از نورپردازی تأکیدی، زمانی که می خواهیم یک فضای  است. همچنین می توانیم 

خاص در میان روشنایی عمومی جلب توجه کند، استفاده کنیم. 

نورپردازی تأکیدی

در ادامه برخی از مکان های متداول این نورپردازی برای نمونه ارائه می گردد:
و  فصلی  نمایش حراج  یا  نمایش محصوالت جدید  منظور  به  فروشگاه   جلوی 

مدت دار؛
 مکان هایی که دادن جلوه های بیشتر به اثری هنری یا بخشی از دکوراسیون مد نظر 

باشد؛
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 در قفسه بندی ها یا ویترین برای جلب توجه نسبت به محصولی خاص؛
 باالی درب ورودی )زیرا باعث تأکید بصری و جلب نظر افراد به فروشگاه می شود(؛

 ویترین های ویژه )البته اکثر آنها خود نورپردازی داخلی دارند(.
بهترین نوع چراغ برای نورپردازی تأکیدی استفاده از المپ ها و چراغ های رفلکتوری 

مانند چراغ های ریلی است.
با به کارگیری نورپردازی تزیینی در کنار شیوه های فوق، عناصر تزیینی به فضای 
فروشگاه اضافه می شود. این مدل روشنایی با استفاده از لوسترها، چراغ های آویز و 
یا نورهای متحرك مرتبط با حیطه کاری قابل دسترسی است. الزم به ذکر است که 
این شیوه روشنایی و دیگر شیوه ها به تنهایی جواب گوی نیازهای روشنایی فروشگاه 
نیستند و می بایست از نورپردازی عمومی نیز در کنار آن استفاده شود. نورپردازی 

تزیینی تصویر چشم گیر و خاطره انگیزی در ذهن مشتریان ثبت خواهد کرد.

نورپردازی تزیینی
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گام دوم: بررسی گزینه های روشنایی 
با زیبایی محیط دارد. به همان  ارتباط بسیاری  سیستم روشنایی در یک فروشگاه 
میزان که نورپردازی مرکز فروشگاهی خوب می تواند باعث جذب تعداد بیشتر مشتری 
شود، سیستم روشنایی نامناسب می توانند باعث نارضایتی خریداران شود. از سوی 
دیگر از آنجا که معموًال هزینه های مصرف انرژی الکتریکی در فروشگاه ها و نورپردازی 
مراکز تجاری بیشتر از سایر بخش های جامعه است، استفاده از سیستم با کارایی باال 

اهمیت دارد.
شد  اشاره  بدان  نخست  گام  در  که  روشنایی  شیوه های  از  هرکدام  مرحله  این  در 
ابتدا باید از میان چراغ رشته ای، المپ های کم مصرف و  را می توان انتخاب کرد. 
روشنایی های ال ای دی یک گزینه را به درستی انتخاب کرد تا نور مناسب را در سراسر 

فروشگاه ، ویترین ، قفسه ها و... در چشم مشتریان روشن و چشم گیر جلوه دهند.
از این رو برای طراحی نورپردازی یک فروشگاه الزم است انواع مختلف چراغ ها را 
شناخت. چراغ ها بر اساس نحوۀ تولید روشنایی به سه دسته رشته ای، کم مصرف 
به دو خانواده دیگر  ال ای دی نسبت  ال ای دی دسته بندی می شوند. چراغ های  و 
انرژی به مراتب کمتری مصرف می کند، طول عمر طوالنی تری دارد، کیفیت نور 
آن بیشتر است و می توان از آن برای روشنایی فروشگاه های مختلف استفاده کرد.

فروشگاه های زیادی از چراغ های ال ای دی برای روشنایی استفاده می کنند و صنعت 
ال ای دی رشد چشم گیری در این چند سال اخیر داشته است. چراغ های ال ای دی 
در مدل های متنوع از جمله SMD عرضه می شوند و تقریباً تمامی نیازهای روشنایی 

فروشگاه را برطرف می کنند.
رایج ترین شیوه های چراغ های ال ای دی در تصویر زیر نشان داده شده است. هر 
می توان  نظر  مد  رنگ  دمای  و  روشنایی  توجه  میزان  با  را  شیوه ها  این  از  کدام 

استفاده کرد.

شیوه های مختلف نورپردازی با چراغ  ال ای دی
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اولین نقطه ای است که توسط خریداران دیده می شود. لذا  ویترین هر فروشگاه، 
نمایش صحیح کاال های موجود در ویترین اهمیت بسیار باالیی پیدا می کند. برای 
)نظیر  شود  استفاده  باال  رنگ  نمود  با  المپ هایی  از  است  بهتر  ویترین  روشنایی 
المپ های LED(. بسته به شکل ویترین و کاال های موجود در آن می توان دو نوع 

شیوۀ نورپردازی را انتخاب کرد. 
ویترین هایی بزرگ با تعداد زیادی کاال: در چنین ویترین هایی الزم است کل 
قسمت ویترین حداقل با شدت 500 تا 800 لوکس به صورت یکنواخت روشن 
شود. برای این منظور می توان ازچراغ هایی با المپ LED و پخش نور متقارن و باز 
استفاده نمود. اغلب ویترین فروشگاه هایی نظیر کفش فروشی، طال و جواهر، مواد 

غذایی و.... می تواند از این نوع باشد.
ویترین هایی با تعداد کاالی محدود: در این نوع ویترین ها به جای قرار دادن 
تعداد زیادی از انواع کاال های مختلف، تعداد محدودی کاال به نمایش گذاشته شده 
استفاده  از روشنایی موضعی  باید  تأکید می شود. در چنین حالتی  آن  بر روی  و 
متمرکز  کاال  روی  بر  بیشتر  استفاده  مورد  روشنایی  هرچه  صورت  این  در  شود. 
کاربرد هایی  در چنین  روشنایی موضعی  داشتن  برای  است.  بهتر  روشنایی  باشد، 
از المپ های LED با پخش نور باریک و پرتاب نور باال استفاده می شود تا دقیقاً 
روشنایی کاالی  بین شدت  توجهی  قابل  اختالف  و  نظر روشن شود  مورد  کاالی 

روشن شده با محیط اطراف وجود داشته باشد.

نورپردازی فروشگاه با کاالی زیاد
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باال روشن شود.  نمود رنگ  با  با المپ هایی  نیز الزم است  فروشگاه  فضای عمومی 
استفاده از چراغ هایی LED می تواند گزینه مناسبی برای این امر باشد. معموالً در این 
حالت از چراغ های فروتاب با پخش نور متقارن استفاده می شود. برای روشن نمودن 
قفسه های داخل فروشگاه، الزم است از چراغ هایی با نور موضعی استفاده شود. در این 
صورت باید دقت شود که کل قفسه به صورت یکنواخت روشن شود. برای این منظور 
نوع زاویه پخش نور چراغ و موقعیت نصب آن باید به گونه ای انتخاب شود که سطح 

روشن شده توسط چراغ کل سطح قفسه را بپوشاند.

در مورد فروشگاه های بزرگ و سوپرمارکت ها که تنوع گسترده ای از انواع محصوالت 
وجود دارد و مملو از قفسه های مختلف می باشند، معموًال سراغ روشنایی یکنواخت 
می روند. همان طورکه می دانیم چنین فروشگاه هایی عمدتاً دارای سقف بلند هستند و 
در آنها می توان از چراغ هایی با المپ LED استفاده نمود. استفاده از دیگر المپ ها به 
دلیل نمود رنگ پایین در چنین مواردی پیشنهاد نمیشود. در داخل قفسه ها می توان 
تا کاال های موجود در  از المپ های LED خطی به صورت نورمخفی استفاده نمود 

قفسه بهتر نمایش داده شود. در قسمت صندوق، باید به مؤلفۀ خیرگی توجه نمود.

نورپردازی در فروشگاه های بزرگ

نورپردازی فضای عمومی فروشگاه



فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

137

در نورپردازی مراکزفروشگاهی توجه به تضاد نور و کاهش دادن آن به حداقل بسیار 
مهم است چرا که تضاد باال موجب کاهش وضوح دید می گردد.

بر مبنای مطالب فوق ویژگی چراغ های مناسب مراکز فروشگاهی عبارت اند از:  
1 پخش نور مناسب؛

2 دمای رنگ مناسب؛ 
3 شاخص نمود رنگ باال؛

4 پرتاب نور باال؛ 
5 حداکثر میزان بازده نوری )لومن بر وات(؛

6 نور بدون چشمک زنی؛ 
7 حداقل تولید گرما.

گام سوم: طراحی روشنایی و برآورد هزینه
پس از آگاهی از مبانی نورپردازی و آشنایی با انواع چراغ، حال باید برای طراحی 
به  فروشگاه  پالن  کاغذپوستی  روی  بر  کافیست  نمود.  اقدام  فروشگاه  روشنایی 
صورت شماتیک و کلی پیاده شود. در مراحل بعدی مشخص شود که کیفیت و 

دقت نقشه ای که از فروشگاه ترسیم شده چندان مهم نیست.
اولویت در این مراحل با نورپردازی تأکیدی است. نورپردازی تأکیدی به منظور جلب 
تنظیم،  قابل  استفاده می شود. چراغ های  برجسته تر کردن یک محصول  و  توجه 
نورپردازی  برای  آنها  از  می توان  که  هستند  چراغ هایی  جمله  از  ریلی  چراغ های 
از بقیۀ  تأکیدی استفاده کرد. در این مرحله مکان هایی را که الزم است بیش تر 
این  بوتیک  یک  در  مثال  برای  می کنند؛  انتخاب  روشن  را  بیاید  به چشم  فضاها 

فضاها شامل قفسه ها، ویترین و محل های قرارگیری مدل ها می شود.
بعد از تعیین محل مناسب چراغ های تأکیدی، وقت آن می رسد که مکان چراغ های 
باجۀ  صندوق،  مانند  مختلفی  نواحی  موضعی  نورپردازی  شود.  مشخص  موضعی 
راهنما، اتاق های پرو، پیشخوان قصابی و تمامی محل هایی که نیاز به نور بیشتری 

برای انجام کار دارند را شامل می شود.
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نورپردازی موضعی را می توان با نورپردازی دکوراتیو ترکیب نمود؛ به این معنی که 
برای تأمین نور نقاطی که به نورپردازی موضعی نیاز دارند، از انواع روشنایی قابل 
دیواری  آویز، چراغ های  لوسترها، چراغ های  مانند  روشنایی دکوراتیو  استفاده در 
و… استفاده کرد تا عالوه بر تأمین نور مورد نیاز آن محل، به زیبایی فروشگاه نیز 

افزوده شود.
مرحلۀ بعدی جانمایی نصب چراغ های دکوراتیو است. بعد از طراحی نورپردازی تأکیدی 
و نورپردازی موضعی می توان محیط فروشگاه را بررسی کرده تا مشخص شود آیا هنوز 
جایی وجود دارد که بتوان آن را به وسیله یک چراغ تزیینی زیبا روشن کرد؟ در بسیاری 
از فروشگاه ها جای کافی برای یک لوستر در وسط فروشگاه پیدا می شود که ظاهر 

فروشگاه را کاماًل تغییر می دهد و زیبایی خاصی به آن می بخشد.
نورپردازی تزیینی )دکوراتیو( باعث می شود که فروشگاه به چشم مشتری گیرا و 
او را به محصوالت عوض نماید. مسئلۀ مهم دیگر، هم خوانی  جذاب باشد و نگاه 
نظر داشت که یک  در  باید  است.  فروشگاه  و طراحی  با سبک چیدمان  تزیینات 

لوستر کالسیک و قدیمی را وسط یک فروشگاه مدرن نمی توان قرار داد. 
مرحلۀ آخر، استفاده از نورپردازی عمومی  برای پرکردن فضاهای تاریک فروشگاه 
است. تا قبل این مرحله بخش زیادی از فروشگاه با نورپردازی تأکیدی، موضعی 
و تزیینی روشن شده است و حال نوبت آن است که فضاهای تاریک تر، به وسیله 
نورپردازی عمومی روشن شود تا روشنایی یک دست و دلچسبی در فروشگاه ایجاد 
توکار  چراغ های  و  ال ای دی  پنل های  از  می توان  عمومی  نورپردازی  برای  گردد. 

سقفی استفاده کرد. 
ال ای دی نسبت  تولید چراغ های  تکنولوژی  ارزان تر شدن  و  به گسترش  توجه  با 
به گذشته و استفاده از آنها کاهش قیمت شدیدی داشته اند. چراغ های ال ای دی 
25٪ چراغ های رشته ای و 40٪ المپ های کم مصرف انرژی مصرف می کنند و به 
همین میزان در هزینه ها صرفه جویی می شود. دورۀ بازگشت هزینه برای چراغ های 
ال ای دی در حدود 2 تا 3 سال تخمین زده می شود؛ یعنی 2 تا 3 سال زمان می برد 
طریق  از  را  شده  صرف  ال ای دی  چراغ های  خرید  برای  که  تمامی هزینه ای  که 

صرفه جویی در هزینه برق تأمین شود. 
استفاده از سیستم های روشنایی ال ای دی عالوه بر کاهش هزینه ها، مزایای مطلوب 

دیگری نیز دارند، از جمله این مزایا شامل:
 کاهش هزینه های نگهداری و مصرف انرژی؛

 افزایش کیفیت روشنایی؛
 روشنایی آنی: اندکی طول می کشد تا المپ های کم مصرف و فلورسنت به نور 
حداکثری و مطلوب خود برسند، در حالی که المپ های ال ای دی به محض روشن 

شدن با حداکثر میزان نوردهی شروع به کار می کنند؛
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 روشنایی یک دست و وسیع تر: المپ های ال ای دی زاویه تابش بزرگ تری دارند و 
نور را بهتر توزیع می کنند که این باعث می شود توزیع نور از نظر زیبایی بهتر باشد؛

الکتریکی خطرناك  زباله های  بازیافت و دفع  با محیط زیست: هزینه   سازگاری 
این، المپ های  بر  باالست، عالوه  بسیار  فلورسنت  و  مانند المپ های کم مصرف 
سازگاری  بازیافت،  قابلیت  و  کمتر  مصرف  بیشتر،  عمر  طول  دلیل  به  ال ای دی 

بیشتری با محیط زیست دارند.

گام چهارم: بازبینی طرح نورپردازی 
بعد از اینکه طرح اولیه روشنایی فروشگاه بر روی کاغذ ارائه گردید، الزم است که 

از تأمین شدن نور الزم برای فروشگاه در صورت اجرا اطمینان حاصل کرد.
روشنایی  لومن   70 فروشگاه،  فضای  از  مکعب  متر  هر  ازای  به  میانگین  به طور 
عمومی الزم است. برای محاسبۀ میزان نور مورد نیاز اول باید حجم فضای فروشگاه 

را حساب کرد.
با محاسبۀ حجم فروشگاه و به دنبال آن میزان روشنایی تقریبی مورد نیاز بر حسب 
لومن، می توان دریافت که آیا شیوۀ نورپردازی که برای فروشگاه طراحی شده است 

تأمین کنندۀ میزان مورد نیاز برای فروشگاه هست یا نه؟

طول × عرض × ارتفاع × lm( 70( = میزان روشنایی کل فضای فروشگاه
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اگر عدد حاصل از مجموع لومن های تمامی چراغ هایی که انتخاب کرده اید نزدیک 
به عدد حاصل از این محاسبه سریع باشد، طراحی روشنایی شما درست است در 

غیر این صورت نیاز به اضافه یا کم کردن چراغ دارید.
کل  روشنایی  میزان  با  باید  تقریباً  فروشگاه  چراغ های  کلیه  لومن های  مجموع 

فروشگاه مساوی باشد.
راه حل سریع دیگری که می توانید به وسیلۀ آن نور فروشگاه را تنظیم کرد، رعایت فاصله 
میان المپ ها است. به طوری که نباید فاصله هر دو چراغ در فروشگاه بیش از 1/8 
متر باشد. این قاعده بیشتر در مورد چراغ های ریلی و چراغ های توکار صدق می کند و 
پنل های ال ای دی و چراغ های روشنایی عمومی می توانند با توجه به میزان نور تأکیدی 
یا موضعی موجود در آن محدوده از فروشگاه، فاصلۀ بیشتری از این مقدار داشته باشند.

DescriptionLamp Typeشرح

pin compact flurescent limpTC-DEL -4المپ کامپکت فلورسنت چهار پین

pin compact flurescent limpTC-D -2المپ کامپکت فلورسنت دو پین

Sprial self-ballasted compact flurescent limpTC-HSEالمپ کامپکت فلورسنت مارپیچ

Triple self-ballasted compact flurescent limpTC-TSEالمپ کامپکت فلورسنت باالست سرخود تریپل

Double self-ballasted compact flurescent limpTC-DSEالمپ کامپکت فلورسنت باالست سرخود دابل

compact flurescent limpTC-Lالمپ کامپکت فلورسنت

linear flurescent limpTC 16المپ فلورسنت خطی به قطر 16 میلی متر

linear flurescent limpT5 26المپ فلورسنت خطی به قطر 26 میلی متر

cirrcuilar flurescent limpT8 26المپ فلورسنت گرد به قطر 16 میلی متر

Low-voltage halogen reflectorQR-CBC 51المپ هالوژن رفلکتوری ولتاژ پایین

Main-voltage halogen reflectorQPARS1المپ هالوژن رفلکتوری برق مستقیم

Low-voltage halogen lamp 12VQT 12-axالمپ هالوژن ولتاژ پایین 12 ولت

Incandescent lampAالمپ رشته ای

G12 المپ گازی متال هاالید مناسب برای سرپیچMetal halid lamp suitable for G12 lamp holderHIT

Tubular metal halid lampHITالمپ گازی متال هاالید تیوپی

Elliptical metal halid lampHIEالمپ گازی متال هاالید حبابی

Double-ended metal halid lampHI-DEالمپ گازی متال هاالید مدادی

Tubular high peressure sedium lampHSTالمپ گازی بخار سدیم تیوپی

Elliptical high peressure sedium lampHSEالمپ گازی بخار سدیم حبابی

Double-ended high peressure sedium lampHS-DEالمپ گازی بخار سدیم مدادی

Mercury vapur lampHMEالمپ گازی بخار جیوه

Tungsten blended mercury vapur lampHME-SBالمپ گازی بخار جیوه مستقیم



فصل چهارم: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

141

عالئم و مشخصات فّنی المپ ها

تنوع نصب

تنوع رنگ

آلومینیومی آنودایز شده

سمبل برودتی

Mounting types

نصب در سقف های نصب به سقفنصب افقی به پایهقابلیت راه رفتن روی چراغ
سازه نمایان

نصب در سقف های نصب به کفنصب عمودی به پایهدسترسی از باال و پایین
کاذب ساندویچ پنل

نصب به دیوارنصب به دیوار با براکتدسترسی از پایین
نصب در سقف های 

کاذب یکپارچه  نصب روی دیوار با سقف های کشسان
براکت

نصب عمودی به پایه با 
براکت دوطرفه

 نصب به صورت 
آویز

نصب به ریل
نصب به دیوار 
به صورت توکار

نصب در سقف های 
سازه پنهان

ال ای دی
هالوژن

تنگستن
فلورسنت

رشته ای

المپ متال هالیدالمپ زنون
المپ بخار 

جیوه پرفشار
المپ بخار 

سدیم پرفشار

Low temperature symbols

Class IClass IIClass III

RAL 9016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 7005 RAL 9005
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راهنمای انتخاب چراغ مطابق با نوع سقف کاذب
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مشخصات و ویژگی های چراغ
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مشخصات و ویژگی های چراغ
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مقدمه

پودمان 4
انتخاب نمونۀ مصالح طرح فضاهای داخلی 

فروشگاه

واحد 

یادگيري 6
 ارائۀ نمونۀ مصالح طرح فضاهای داخلی فروشگاه

زمان و هزینه اختصاص داده شده به پروژه های عمرانی مختلف دو رکن اصلی در 
)پرت  اضافی  مصالح  و  هزینه ها  حذف  پروژه،  مخارج  برآورد  هستند.  ساخت وساز 
هزینه( در پروژه های بدون برنامه و محاسبات اولیه امکان پذیر نیست. در علوم مرتبط 
به مدیریت پروژه کاهش دادن زمان انجام کار )پرت زمانی( با استفاده از تجارب و 
نرم افزارها به کاهش هزینه های نهایی کمک می کند. بر این اساس با انجام متره و 
برآورد اولیه و اصلی در روند طراحی می توان عالوه بر خرید مطمئن و دقیق مواد و 
مصالح، کل هزینه ها و زمان مورد نیاز برای انجام آیتم ها را پیش بینی کرد. در ابتدای 
این پودمان سعی شده است در ادامه مباحث سال قبل و به زبان ساده، مقدمات 
شروع یک پروژه عمرانی اعم از شیوه های عقد قرارداد، برگزاری مناقصه ها، برخی 
ویژگی های دفترچه فهرست بهاء و ضرایب رایج، روش های مختلف متره و برآورد بیان 
گردد و سپس در قالب طرح فروشگاهی پودمان های قبلی، مصالح پرکاربرد و شیوه 

متره و برآورد آنها ارائه شود.
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استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادرخواهد بود:
ضمن بیان روند اجرایی یک پروژه ساختمانی، انواع مناقصه و روش های متداول 
طرح  اجرای  هزینۀ  باز،  مترۀ  روش  از  استفاده  با  ساختمانی،  پروژه های  اجرای 
همچنین  کند.  محاسبه  کاری  مرحلۀ  هر  در  را  فروشگاه  یک  داخلی  معماری 
ویژگی های مصالح پرکاربرد در طراحی داخلی فروشگاه های محلی را توضیح دهد.

استانداردها

 دفترچه فهرست بها )جلد ابنیه(
 کتاب موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

 مقررات ملی ساختمان مبحث 5
 کتاب های موجود در زمینه متره و برآورد

مصالح  و  مواد  تولید کننده  شرکت های  فایل های  و  بروشورها  از  مجموعه ای   
گوناگون که تولیدات آنها مورد تأیید سازمان ملی استاندارد است.

توصيه های ضروری تدریس

برای آموزش این پودمان 30 ساعت در نظر گرفته شده است که پیشنهاد می گردد 
در جلسات 4 ساعته برگزار شود. 2 ساعت جلسه اول می تواند به مرور مباحث موجود 

در کتاب سال گذشته )مربوط به مواد و مصالح و متره و برآورد( اختصاص یابد. 
برای تمرین بهتر و یادگیری کاربردی تر مباحث متره و برآورد، پیشنهاد می گردد، 
این  در  کرده اند  ترسیم  و  طراحی  قبلی  پودمان های  در  هنرجویان  که  پروژه ای 
به تشخیص هنرآموز گرامی می تواند  بنا  پروژه  انجام  برآورد شود.  و  پودمان متره 
به صورت گروهی باشد تا هنرجویان عالوه بر تمریِن تعامل و کار گروهی، بتوانند در 
محاسبات، جست وجوی مواد و مصالح و ابزار موجود در بازار نتایج بهتری بگیرند. 
به این ترتیب که در انتهای جلسه اول از هنرجویان درخواست می گردد که همۀ 
اسناد و مدارك طراحی پودمان گذشته خود اعم از پالن ها، نماها، مقاطع، تصاویر 
سه بعدی، جدول نازك کاری و... را برای جلسه بعد همراه داشته باشند تا پس از 
فروشگاه  برآورد  و  متره  به  کالس،  در  مباحث  تدریس  با  همگام  هنرآموز،  تأیید 

طراحی شده اقدام شود.
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 پیشنهاد می گردد هنرآموز گرامی ضمن معرفی کلی پودمان متره و برآورد، ضرورت 
و اهمیت آن را در پروژه های عمرانی تشریح کنند. بیان زمان و مراحل قبل و بعد از 

متره و برآورد در روند طراحی و اجرا نیز می تواند روشنگر مسیر پودمان باشد.
 در رابطه با دفترچه فهرست بها، هنرآموز محترم با ارائه معرفی کامل تری از این 
دفترچه می توانند کپی یا فایل PDF آن را در اختیار هنرجویان قرار داده تا در حل 

تمرین ها و مثال ها به آن رجوع کنند.
 تدریس و تفهیم برخی ضرایب مربوط به آیتم های دفترچه فهرست بها آسان 
به تشخیص هنرآموز  بنا  اما  برای آن کفایت می کند  اصلی  و مطالب کتاب  بوده 

برخی ضرایب مانند ضریب تعدیل می توانند با توضیحات تکمیلی ارائه گردند.
هنرآموز  تشخیص  به  بنا  و  هستند  پیشنهادی  کاماًل  )4ـ4(  و  )3ـ4(  جداول   

محترم قابل تغییر و تکمیل می باشند.
 جست وجو و ارائه یک یا دو مصالح جدید و پرکاربرد )به صورت گروهی یا انفرادی( 
در کالس توسط هنرجویان، زمینه آشنایی بیشتر آنها را با مسائل دقیق طراحی و 
اجرا فراهم می کند. این ارائه می تواند شامل تاریخچه، انواع مصالح خاص، قیمت بازار، 

مجریان، موارد استفاده، شیوه های اجرا و... باشد.
از  پودمان،  انتهای  در  ویژه  مبلمان  تدریس  با  هم زمان  می شود،  پیشنهاد   
هنرجویان درخواست شود تا پس از طراحی یک مبلمان برای پروژۀ خود آن را در 

یک جلسه متره و برآورد کنند.
 پیشنهاد می گردد در صورت امکان یک جلسه از کالس برای بازدید از کارگاه های 
معماری داخلی و نحوۀ اجرای مصالح مختلف و همچنین بازدید از نمایشگاه ها و 
فروشگاه ها برای آشنایی هنرجویان با قیمتها و برقراری ارتباط با عرضه کنندگان، 

اختصاص یابد.
متره نهایی  و  ریزمتره  جداول  هنرجویان،  کار  ارزیابی  برای  و  پایانی  جلسه  در 
به صورت چاپ شده به همراه فعالیت های کالسی دیگر نظیر: متره و برآورد مبلمان 

خاص، شیت نمونه مصالح و... تحویل می شود.

پاسخ به فعاليت ها، تمرین ها و تشریح نکته ها 

تمرین با جست وجو در اینترنت یک نمونه از پیمان های رایج را یافته و اجزای آن را شناسایی 
و تحلیل کنید.

مهم  بسیار  مرحله ای  پروژه های عمرانی  اجرای  و  در طراحی  قراردادها  تهیه  پاسخ: 
فنی  مسائل  از  حدی  تا  که  حقوق دان  یک  با  مشورت  می شود.  محسوب  حساس  و 
قراردادها  است.  مؤثر  بسیار  کامل  قرارداد  یک  نوشتن  در  باشد  آگاه  ساخت وساز 
دیگر  برخی  و  الزامی  بندها  این  از  برخی  که  می شوند  تشکیل  مختلفی  بندهای  از 
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اختیاری هستند. بهتر است قراردادها را در کامل ترین حالت با ذکر همه مواد، مصالح 
قرارداد  نمونه  مثال یک  برای  ادامه  در  امضای طرفین رسانید.  به  و  تهیه  و جزئیات 

ساده از نوع مدیریت پیمان آمده است:

به نام خدا
قرارداد طراحی و اجرای معماری داخلی ـ نوع قرارداد مدیریت پیمان

ماده 1ـ مشخصات طرفین قرارداد
الف( طرف اول قرارداد )کارفرما(:

آقای              فرزند           به شماره شناسنامه        صادره از       متولد           به نشانی
سکونت فعلی                                          تلفن 

ب( طرف دوم قرارداد )پیمانکار(:
آقای            فرزند            به شماره شناسنامه       صادره از          متولد          به نشانی

سکونت فعلی                                           تلفن
ماده 2ـ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد در دو بخش عبارت است از:
2ـ1ـ طراحی، تهیه نقشه )ازبیلت( دو بعدی و طراحی سه بعدی جهت اقدامات مورد نیاز 

پروژه نظیر طراحی کابینت ها، نقاشی، کاغذ دیواری و...
2ـ2ـ مدیریت فنی و مدیریت اجرای عملیات، معماری داخلی و تأسیسات برقی.

شامل موارد زیر:
 اجرای کابینت با ورق MDF های گلس رایج در بازار و صفحۀ سنگ کوارتز

اجرای پیشخوان به صورت متحرك
تأمین قفسه متحرك )سوپر مارکت( در کابینت

نور و پریز مخفی
کمد و قفسه عمیق
ویترین ایستاده و...

 اجرای کمد دیواری نزدیک در ورودی 
 نقاشی دیوار و سقف، ترمیم رنگ در ها، پرداخت شیرآالت

 اجرای کاغذ دیواری و پوستر برخی دیوارها
 تکمیل و اصالح روشنایی همه فضاها

نور کمدهای دیواری
نور سه سطحی در آشپزخانه

اصالح نور اتاق ها و سرویس های بهداشتی
اصالح محل کلید و پریز در صورت نیاز

افزودن المپ های LED سقفی
تعویض کلید، پریز، المپ ها، لوسترها و...
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 روکوب چوبی )قاب درها( با رنگ آمیزی
 طراحی و اجرای نرده بالکن )ورق آهنی دارای طرح اسلیمی با برش لیزری(

 بازسازی سرویس های بهداشتی شامل کاشی کاری، روشویی، اتاقک )کابین( دوش و...
ماده 3ـ نشانی محل پروژه و مشخصات:

...............................................................................................................................................................
ماده 4ـ مدت زمان قرارداد:

مدت زمان قرارداد از زمان صورتجلسه، لغایت.........روز کاری است )بدون در نظر گرفتن 
حوادث پیش بینی نشده(.

ماده 5  ـ نحوه پرداخت:
عنوان  به  قرارداد  عقد  با  هم زمان  طرفین  توافق  با  ریال  مبلغ.......................................  1ـ 

پیش پرداخت به صورت علی الحساب توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.
2ـ الباقی طی........... مرحله، حین انجام کار پرداخت می گردد.

پرداخت  کارفرما  توسط  که  مبلغ  هر  از  درصد  اجرا...........  و  طراحی  حق الزحمه 
می گردد، کسر و بقیه به عنوان تنخواه در پروژه از طرف پیمانکار هزینه می شود. پرداخت 
حمل و نقل،  قرارداد ها،  دستمزد ها،  مصالح،  و  مواد  )شامل  کار  اجرای  هزینه های  کلیه 
توسط  تنخواه  مبالغ  طریق  از   ) و...  ماشین آالت  اجاره  و  ابزارآالت  و  لوازم  و  تجهیزات 

پیمانکار پرداخت و با ارائۀ هر صورت وضعیت تسویه می گردد.
شده  گرفته  نظر  در  ریال  حدود.................................................  اولیه  ریالی  برآورد  تبصره: 
است و صرفاً جهت اطالع کارفرما از حدود هزینه های اجرای کار تهیه شده و ممکن است 

بر اساس نیاز پروژه تغییر کند.

امضای صاحب کار )کارفرما(                                              امضای کارگزار )پیمانکار(
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به نظر شما معیارهای انتخاب شیوۀ انجام متره و برآورد چیست؟ در چه شرایطی از بحث گروهی
مترۀ باز و در چه شرایطی از مترۀ بسته استفاده می شود؟

پاسخ بحث گروهی در ادامه مطلب کتاب آمده است و صرفًا برای آماده سازی ذهن 
هنرجویان مطرح شده است.

در تمرین را  آنها  مزایای  و  کرده  جست وجو  فایبرگالس  رطوبتی  عایق های  انواع  مورد  در 
کالس ارائه نمایید؟

پاسخ: فایبرگالس کامپوزیتی )متشکل از چند ماده( از الیاف شیشه با مواد پلیمری 
است. در ساخت فایبرگالس از پشم شیشه به عنوان تقویت کننده و از انواع رزین ها 
استفاده می شود. مقاومت شیمیایی، وزن سبک، استحکام باال، دوام زیاد، مقاومت در 
برابر خوردگی و اشعۀ UV، سرعت و سهولت تولید از ویژگی های این ماده پوششی 

است.
 مزیت های فایبرگالس نسبت به عایق های سنتی:

 عایق های سنتی نظیر قیرگونی و ایزوگام در اثر حرارت زیاد ذوب شده و جاری 
می شوند؛ حال آنکه فایبرگالس پس از اجرا سخت شده و در مقابل سرما و گرما مقاوم 

می شود.
 عایق های سنتی در برابر اشیای تیز و برنده مقاومت ندارد.

 پوشش های فایبرگالسی مقاومت زیادی در محیط های اسیدی و قلیایی دارند.
 دچار شکستگی و ترک نمی شوند.

 عایق های سنتی معموالً از یک طرف، عایق رطوبت هستند و در صورت نفوذ آب، 
الیه های زیرین مورد آسیب قرار می گیرند.

 عایق فایبرگالسی در برابر فشار مقاومت خوبی دارد.
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دانش افزایی

اهداف تهیه متره و برآورد:
 تعیین میزان مصالح، ابزار و تجهیزات الزم جهت اقدام به تهیه آنها؛

 پیش بینی ماشین آالت الزم برای اجرای کار؛
 پیش بینی نیروی کار مورد نیاز در هر مرحله؛

 برآورد هزینه های مورد نیاز برای هر آیتم و مرحله به صورت مجزا؛
 تشخیص آینده پروژه و کنترل پیشرفت آن بر اساس برنامه زمان بندی؛

 و ... .
عملیات متره و برآورد مستلزم دانستن برخی نکات و داشتن دقت نظر در انجام 
محاسبات است. از جمله این نکات می توان به مواردی مانند بررسی همه نقشه ها و 
جزئیات آنها، قیمت روز مصالح، دستمزد نیروی انسانی و هزینه ماشین آالت و تهیه 

جداول مورد نیاز برای درج مقادیر قسمت های مختلف کار، اشاره کرد.

اطالعات تکمیلی دفترچه فهرست بها
برای استفاده بهتر از این دفترچه و ایجاد وحدت رویه در استفاده از آیتم ها و دیگر 
بخش ها، تذکرات و توصیه های الزم آورده شده است. مانند هزینه های بارگیری در 

مسافت های مختلف، اعمال ضرایب و... .
در ابتدای هرفصل از دفترچه فهرست بها در قالب یک مقدمه توضیحات الزم برای 
استفاده بهتر و فهم دقیق تر ردیف ها )آیتم ها( و انطباق آنها با کارهای انجام شده 
آمده است. هنگام برآورد هزینه اجرای کار اگر با کارهایی مواجه شویم که جزئیات 
با ردیف های موجود در دفترچه همخوانی نداشته باشد آن کارها را به عنوان  آن 
ردیف های ستاره دار درج می نماییم. بهای واحد این کارها را با روش استعالم گیری 

به دست می آوریم.

چگالی
نامیده می شود. در صورتی که  نسبت جرم به حجم هر جسم، چگالی آن جسم 
__P= m به دست 

V جسمی به جرم m، حجم V را اشغال نماید، چگالی آن از رابطه 
می آید. به چگالی در اصطالح، جرِم حجمی نیز گفته می شود. واحدهایی که معموالً 
برای جرم به کار می رود، کیلوگرم kg و یا گرم gr می باشد. برای حجم نیز به طور 

معمول m3 و یا cm3 مورد استفاده قرار می گیرد.
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تهیۀ آلبوم نمونه مصالح و رنگ
در  و مصالح  رنگ شناسی  اطالعات  مقوایی )شیت( حاوی  یا صفحات  آلبوم  تهیه 
طراحی داخلی می تواند کمک شایانی برای شناساندن راحت تر آنها به کارفرما شده 
از بروز اختالف نظرها و تغییرات سلیقه ای در حین  و همچنین باعث جلوگیری 
انجام پروژه از جانب کارفرما خواهد شد. از فواید دیگر طراحی و تهیۀ این آلبوم ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 تعریف دقیق عناصر فضاهای داخلی؛

2 توسعه جدول رنگ ها بر اساس نظر کارفرما؛
3 توسعه جدول مصالح؛

4 خلق ترکیبات جدید از جدول رنگ ها و مصالح؛
5 و آزمایش حاالت مختلف.

الزم به ذکر است که این آلبوم یا صفحات برگزیده ای از مجموعه هایی )آلبوم ها 
و بروشورها( است که شرکت ها، مجریان و نمایشگاه های مختلف مواد و مصالح از 
محصوالت و طرح های خود ارائه می دهند. هنرآموز گرامی می توانند برای توضیح 
چوبی،  کف پوش های  سرامیک،  و  )کاشی  مختلف  مصالح  از  مجموعه  چند  بهتر، 

پرده ها و کاغذهای دیواری و ...( را تهیه و در کالس نمایش دهند.

نمونه ای از آلبوم مصالح و رنگ
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فوم بتن
برای تولید کف )حباب( معموالً از فوم استفاده می شود. فوم ابتدا در محفظه ای با 
آب ترکیب شده و سپس به کمک فشار هوا )هم زدن سریع( تبدیل به کف می شود.

 برخی مزایای فوم بتن:
1 کاهش وزن ساختمان؛

2 اجرای ارزان تر نسبت به از روش سنتی )حذف هزینۀ پوکه، ماسه و...(؛
3 سرعت باالی اجرا؛

4 مقاومت در برابر حرارت؛
5 محافظت از تأسیسات اجرا شده در کف ساختمان یا کف سازی؛

6 برش پذیری؛
7 مقاوم در برابر یخ زدگی؛

8 عایق خوب صوت و حرارت؛

فوم بتن در کف سازی
سطوح فوم بتن ها به دلیل بافت نرم، نیاز به ماله کشی ندارد و فقط با یک جسم 
صاف مانند تِی می توان سطح یک دستی را ایجاد کرد. شکل گیری سریع و یکدست 
شدن کف پس از اجرای فوم بتن باعث کنترل ارتفاع برای شیب بندی می شود به 
این صورت که برای اجرای الیۀ بعدی مجری با مشکل تراز کف روبه رو نیست و 

همچنین اجرای شیب مناسب کف، وزن زیادی را به سازه وارد نخواهد کرد.

کفپوش های اپوکسی
اپوکسی ها کفپوش های دو جزئی هستند که در مقابل سایش، مواد شیمیایی، مواد 
قلیایی و اسیدها، مواد روغنی و دیگر خطرات مقاومت زیادی دارند. این کفپوش ها 
بر روی سطوح بتنی )فوم بتن(، سنگی و موزاییک شده قابل اجرا هستند. اپوکسی ها 
عایق خوب الکتریکی هستند اما با ایجاد تغییراتی در آنها به طور مثال افزودن نقره، 
می توان آنها را به رسانای خوب الکتریکی تبدیل کرد. از دیگر ویژگی های آنها، عدم 

کاهش ضخامت در طول زمان است.
و  بار  میزان  می شود.  تعیین  فضا  کاربری  نوع  برحسب  کفپوش  این  ضخامت 
آزمایشگاه ها  کف  مانند  سطوحی  مثال  برای  هستند.  مهم  عوامل  از  وارده  فشار 
یا فروشگاه ها با ضخامت 1000 تا 1500 میکرون اجرا می شود. حال آن که اگر 
کاربری فضا، صنعتی یا انبار باشد و یا ماشین آالت سنگین در آن محل تردد کند، 

ضخامت مناسب حدود 3000 میکرون است.
 عالوه بر مزایای ذکر شده در کتاب درسی اصلی دیگر مزایای اپوکسی عبارت اند از:

1 افزایش مقاومت الیۀ زیرین )بتن( در برابر فرسایش؛
2 مانع جذب آب توسط الیۀ زیرین؛
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3 اجرا شدن به صورت یکپارچه و بدون درز؛
4 شست وشوی آسان و سرعت ترمیم باال؛

5 داشتن طرح های متنوع.

بتن نمایان )اکسپوز(
قالب های  تشکیل دهنده(،  اجزای  مناسب  )درصد  اختالط  طرح  همچون  مواردی 
مناسب با اجرای صحیح، استفاده از روغن روی الیۀ قالب ها، دقت زیاد در شاقول 

بودن آنها از نکات مهم اجرای بتن نمایان هستند.
نیز  بتن  این  داشتن  نگه  مرطوب  و  مراقبت  جداسازی،  قالب،  کردن  باز  از  بعد 
شوك های  تحمل  در  پنل ها  مقاومت  اهمیت  به دلیل  است.  مهم  بسیار  نکات  از 
حرارتی همچنین عایق بودن در برابر رطوبت، در بتن نمایان از افزودنی های مناسب 

استفاده می شود. 
سقف های کاذب گچی

از  متشکل  آن  اصلی  سازۀ  گچی:  پانل  با  مشبک  کاذب  سقف های  اجرای 
شبکه ای از سپری های T شکل است که به وسیله آویزهایی )معموالً قابل تنظیم( 
قرار  شبکه ها  این  درون  گچی  صفحات  سپس  و  می شود  متصل  اصلی  سقف  به 

می گیرند. از مزایای این نوع سقف کاذب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 سهولت، سرعت و دقت در انجام کار؛
2 خواص عایق بندی حرارتی و صوتی؛

3 ایمنی باال در برابر زلزله؛
4 ایجاد صفحات مدوالر )با اندازۀ واحد( برای نورپردازی یا اجرای دیگر روش ها 

)در نوع مشبک(؛
5 دسترسی به فضای پشت سقف کاذب؛

6 نگهداری آسان.
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پودمان 5
ماكت سازی

واحد 

یادگيري 7
ماكت سازی

مقدمه

و  معماری  رشته های  فارغ التحصیالن  که  است  مهارت هایی  از  یکی  ماکت سازی 
معماری داخلی کسب می کنند، از این رو یکی از پومان های کتاب معماری داخلی 
فضاهای تجاری به این شایستگی اختصاص پیدا کرده است. البته ساخت ماکت تنها 
مخصوص رشته معماری داخلی نیست و سایر رشته ها از جمله طراحی صنعتی، 
مجسمه سازی، طراحی صحنه از این امکان استفاده می کنند. ساخت ماکت یکی از 
راه های ارائه ایدۀ چند بعدی به دیگران است. البته با توجه به انتظاری که از نتیجه 
نهایی آن می رود می تواند به صورت ساده  یا همراه با جزئیات باشد.اما به طور کلی 
می توان گفت که هر کسی قادر به ساخت ماکت است . البته این امر مستلزم رعایت 

اصول ماکت سازی است.



156

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:
با استفاده از نقشه، ابزار، مصالح و به کارگیری اصول رایج ماکت سازی، ماکت احجام 
هندسی کاربردی یا تزیینی و ماکت فضاهای داخلی را با مقیاس مناسب و هم ساز 

با اهداف آموزشی بسازد.

توصيه های ضروری تدریس

زمان اختصاص یافته به این واحد یادگیری 60 ساعت است که می توان آن را در 
جلسات 8 ساعته برگزار کرد. یا در صورت هماهنگی با درس متره آن را به صورت 
4 ساعته و در روزهای بیشتری اجرا نمود. این موضوع سبب استفاده بهینه از زمان 

و تنوع در برنامه های کارگاهی 8 ساعته خواهد شد.
از ماکت های موجود بهتر است  آنها  ایده گرفتن  انگیزه هنرجویان و  افزایش  جهت 
نمونه هایی از آثار هنرجویان سال های  قبل یا نمونه های تصویری از ماکت های ارزشمند 

در کالس ارائه کرد.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات رایج در ماکت سازی می توان ماکت های با کیفیت 
پایین یا متوسط نیز در کالس ارائه کرد و مواردی نظیر نحوه ساخت، اتصاالت و مصالح 

مورد استفاده در آنها را تحلیل کرد.
پروژه نهایی این بخش مربوط به طرح هایی است که هنرجویان در پودمان 1 و 2 
طراحی کرده و در پودمان 3 نقشه های آن را تهیه کرده اند و باید در این پودمان 

آن را به صورت انفرادی بسازند. 
رعایت مالحظات زیست محیطی در انتخاب مصالح ساخت و چسب ها از موارد ضروری 

است. از این رو توصیه می شود هنرآموزان در این امر نظارت مستقیم داشته باشند.
تمیز کردن و شست وشوی دست ها، جمع آوری ضایعات کار و تمیز کردن کارگاه از 

نکات مهم در فعالیت های کارگاهی از جمله کارگاه ماکت سازی است.

پاسخ به فعاليت ها، تمرین ها و تشریح نکته ها

1 با توجه به آنچه در این بخش فرا گرفته اید، با استفاده از ابزار و مصالح مناسب، فعالیت
یک حجم کاربردی و تزیینی مانند گلدان، لوستر، جعبه های نورانی، جعبه های هدیه 

و...  بسازید.
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دانش افزایی

توصیه می شود برای ساخت احجام کاربردی تزیینی از مواد و مصالح بازیافتی و در 
انتخاب صحیح  دسترس استفاده شود. رعایت تناسبات و مقیاس، دقت در ساخت، 
مصالح، پرداخت نهایی و سازگاری مصالح مجاور هم از جمله موارد مهم در ساخت و 

انجام این فعالیت است.
2 بخش هایی از پروژۀ خود را انتخاب و پس از مشخص کردن مقیاس ساخت آن، با 

استفاده از مواد و مصالح مناسب آن را بسازید.
باید  و  بوده  تأثیرگذار  ابزار  و  ساخت  مصالح  نوع  انتخاب  بر  داخلی  مبلمان  ابعاد 
مصالحی انتخاب شود که ظرافت و دقت کار در اولویت قرار گیرد. با توجه به وجود 
مصالح متنوع در مبلمان بهتر است این تنوع در ماکت با استفاده از مصالح مختلف 
و با رنگ بندی های متفاوت ایجاد شود. با توجه به لزوم ایستایی مبلمان در فضاهای 

داخلی ماکت، باید موقع ساخت به برش های دقیق و اتصاالت مناسب دقت شود.
3 مرحلۀ ساخت عناصر داخلی فضا و اتصال آنها به یکدیگر را با توجه به مراحلی که 

ارائه شد، برای پروژۀ خود انجام دهید.
از آنجایی که رنگ، بافت، ترکیب بندی از مؤلفه های اثرگذار بر زیبایی عناصر داخلی 

می باشد ضروری است که در ساخت این عناصر، این موارد لحاظ شود.
4 در پروژه ای که بخش هایی از آن ساخته شده است، رامپ و پله ها در بخش های 
خارجی آن قرار گرفته اند، ضمن توجه به آموزش مراحل ساخت آن، دقت کنید که 

می توانید از نحوۀ ساخت این اجزا در فضاهای داخلی نیز استفاده کنید.
انجام این فعالیت فرصتی در جهت درک صحیح مقیاس پله و اجرای رامپ می باشد. 
نیز  ابعاد صحیح آن  به  انتخاب صحیح مصالح  این رو الزم است عالوه بر زیبایی و  از 
توجه شود.در صورتی که در پروژه هنرجویان رامپ یا پله در نظر گرفته نشده است 
باید ساخت پله، اجزای آن و رامپ به صورت جداگانه و با مقیاس مناسب ساخته شود.

استفاده درست از وسایل
در ماکت سازی انتخاب مصالح متناسب با نوع ماکت و کارایی آن می تواند سهم 
بسزایی در پیشرفت کار و مدت زمان انجام آن داشته باشد. انتخاب مصالح نیازمند 
تهیه  در  بایستی  بنابراین  بود،  آن خواهد  با  متناسب  کار  انجام  لوازم  به کارگیری 
تا نتیجه مطلوب تری حاصل شود. به  انجام کار نیز دقت الزم به عمل آید  لوازم 
عنوان مثال تیغ ُکند یک کاتر که به ظاهر شاید خیلی هم مهم نباشد می تواند تمام 
زحمات و هزینه فرد را هدر داده و فرم کلی ماکت و اجزای آن را دچار مشکل کند.

انتخاب مواد و مصالح متناسب با نوع ماکت
به  و  می باشد  ماکت  با  متناسب  مصالح  و  مواد  انتخاب  شد  گفته  که  همان طور 
نوعی هم در زیبایی و هم در کیفیت اجرای آن تأثیرگذار خواهد بود. الزاماً مصالح 
تضمین کننده کیفیت باالی ماکت  نخواهد بود. پیشنهاد می شود هنرجویان را در 
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مسیری قرار دهید که با استفاده از مواد دور ریختنی بخشی از قسمت های مورد 
نیاز خود را در ماکت بسازند. یا در صورت امکان به صورت تلفیقی از مواد استفاده 

نمایند )یعنی بخشی از مواد دور ریختنی و بخش دیگر از مواد نو(.

نورپردازی در ماکت 
تأثیرات نور در دنیای واقعی معماری و معماری داخلی در دنیای ماکت ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. به طوری که زیبایی بسیاری از ساختمان ها با حضور نور معنا پیدا 
می کند. وقتی یک ساختمان واقعی با نورپردازی به شکل زیباتری دیده می شود، ماکت 
آن نیز با وارد شدن نور به آن کار، بسیار زیباتر خواهد شد. نور می تواند جذابیت ویژه ای 

به ماکت ببخشد و بیننده را در درك سریع تر آن یاری کند.
به طور کلی از نورپردازی در فروشگاه ها برای نمایش شاخص های یک کاال و جذابیت 

آن استفاده می نمایند.

ساخت صندلی دکوری از پسماندها

در صورت لزوم در کارهای حرفه ای از لیزر بهره می گیرند.نکته
با توجه به اینکه در ساخت ماکت بعضی از قسمت ها نیاز به دقت باالیی در برش دارند 
و امکان اجرایی شدن آن قطعه به وسیله دست دشوار می باشد، می توان برای زیبایی 
بیشتر در کار نهایی از لیزر استفاده نمود . البته مشروط بر اینکه قبالً به صورت دستی 

اجرا شده باشد.
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فضای مناسب برای کار ماکت سازی
در انجام هر کار داشتن فضایی مناسب که به راحتی بتوان از وسایل استفاده نمود 
از  نتیجه بهتری  بتوانند  اینکه هنرجویان  برای  الزامی می باشد. هنرآموزان محترم 
زحماتشان دریافت کنند، از فضاهای کارگاهی با بهره مندی از نور و تهویه مناسب 

و ترجیحاً دارای سقف های بلند استفاده نمایند.
میزهای موجود در کارگاه ها از نوع صفحه شیشه ای، فلزی، طلق های پلکسی ضد خش 
و یا دارای صفحات MDF باشند، که زمان انجام و ساخت قسمت های ماکت هم 
برش ها صحیح انجام گیرد و هم به کار هنرجویان در حین جابه جایی قطعات آسیب 

وارد نشود.
چسب مخصوص ماکت سازی 

می باشد  مهم  بسیار  چسب  خصوصاً  کیفیت،  با  مواد  از  استفاده  ماکت سازی  در 
به طوری که اگر بعد از برش قطعات و زمان متصل کردن آنها از چسب مخصوص 
ماکت سازی استفاده نشود می تواند در حین جابه جایی زحمات شما را به هدر داده 
بایستی  انتخاب چسب  البته  بزند.  بیرون  کار  از درزهای  کار  اینکه در حین  یا  و 

متناسب با مصالح مورد استفاده در ماکت باشد.
به عنوان مثال برای اتصال دو قطعه چوبی بایستی از چسب چوب و اتصال قطعات 

فوم از چسب های مخصوص فوم استفاده کرد.
نظافت محیط و دست ها

پاکیزه بودن محیط و میز کار برای ساخت ماکت اهمیت ویژه ای دارد. فردی که در 
حال ساخت ماکت می باشد ضمن رعایت نظافت محیط بایستی همیشه دست های 
خود را نیز تمیز نگاه دارد، زیرا ممکن است کثیف بودن دست های ماکت ساز هر 

لحظه با تماس قسمت های مختلف ماکت زحمات ماکت ساز را هدر دهد. 
ساخت سایت ماکت )محوطه سازی(

بعد از اتمام کار ماکت برای نمایش بهتر آن و ایجاد تضاد با محیط پیرامون توصیه 
می شود حتماً در خصوص ساخت یک سایت و یک پایه اقدام کنید، زیرا جذابیت و 
زیبایی خاصی را به کار می بخشد به طوری که از لحاظ بصری از انحراف ذهن مخاطب 

به محیط خارج ماکت جلوگیری نموده و دید او را معطوف به ماکت می نماید.
مقیاس در ماکت سازی

یکی از نکات مهم در ماکت سازی در نظر گرفتن مقیاس آن می باشد، هنرجویان 
بایستی بدانند ماکتی که قرار است اجرا کنند در چه مکانی و چه فضایی قابل ارائه 
و نمایش است و با توجه به اهداف ساخت ماکت در خصوص مقیاس و جزئیات آن 

تصمیم گیری نمایند.
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با مقیاس های 1:100 یا 1:200 جزئیات تا حدودی قابل اجرا  در اجرای ماکت 
بوده و اگر الزم باشد جزئیات بیشتر از این نشان داده شود می توان با مقیاس 1:50 

یا بزرگ تر ماکت را ساخت.
جزئیات در ماکت سازی 

نحوه  و  ماکت  کاربری  با  متناسب  آنها  اجرای  نحوۀ  و  ماکت  در  جزئیات  اجرای 
سفارش خواهد بود، البته باید این را هم گفت که نظر ماکت ساز باید تابع عملکردی 
باشد که از ماکت انتظار می رود. اگر قرار است ماکت برای نشان دادن فرم کلی آن 
به وجود آید، ساخت جزئیات چندان ضرورتی پیدا نمی کند، اما در صورت نیاز به 

نمایش بخش خاصی از ماکت، ساخت جزئیات با دقت باال ضروری است.
خالقیت در ماکت سازی

در ماکت سازی می توان از مصنوعات طبیعی و ساخته دست بشر ایده گرفت و از 
نقاط ضعف و قوت آنها در اجراهای جدید بهره جست. ماکت ساز باید برای اینکه 
متفاوت از دیگران عمل کند و دارای ابتکار عمل باشد از مصالح خاص استفاده کند 

و فرم ها را خالقانه تصور و اجرا کند.
مدیریت زمان در ماکت سازی

استفاده بهینه از زمان باعث کیفیت بخشیدن به کار خواهد بود . مدت زمان ساخت 
یک ماکت با توجه به میزان جزئیاتی که باید در آن اجرا شود و مصالحی که با آنها 
ماکت ساخته می شود، متفاوت است. برای آنکه ماکت ساز با مشکل کمبود زمان 
مواجه نشود، حتماً نیازمند یک برنامه زمان بندی مناسب برای ساخت آن می باشد.

به عنوان مثال: مدت زمان الزم برای استفاده یک چسب )دو قلو یا ...( پس از ترکیب 
اجزای آن معین است، به طوری که اگر قبل یا بعد از سپری شدن آن زمان مورد 

استفاده قرار بگیرد عملکرد خوبی نداشته و خاصیت خود را از دست خواهد داد.
استفاده از نظرات و تجربیات دیگران

فایده هم خواهد داشت، کمک  بلکه  ندارد  زیانی  تنها  نه  از خرد جمعی  استفاده 
است که  این  معنای  به  دارند  تجربه  ماکت سازی  زمینه  در  افرادی که  از  گرفتن 
اشتباهاتی که بقیه مرتکب شده اند تکرار نشود و این نیازمند توجه به مواردی است 

که صاحبان تجربه توصیه می کنند. 
به عنوان مثال: استفاده از برخی مصالح )فوم های اسنفجی( در یک برهه زمانی متداول 
بوده و بعدها معلوم شد که باعث به وجود آمدن زیان های زیست محیطی خواهند بود 
و یا در تجربه ای دیگر می توان برای رسیدن به بافت کاهگل در نمای خارجی ماکت 
با مخلوط کردن مقداری چسب چوب )چند قطره( با خاك رس و چسباندن آن به 
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دیواره نما و پاشیدن پودر ریز شده کاه، می توان بافت طبیعی کاهگل بوجود آورد.
تالش برای تجربه اندوزی

و  ممارست  اثر  بر  هستند  تخصص  دارای  مختلف  رشته های  در  که  کسانی  همه 
تمرین و تالش به آن تخصص دست یافته اند، ماکت سازان حرفه ای هم از این قائده 
مستثنی نیستند، آنها با ساخت ماکت های مختلف به مهارت کافی دست یافته اند. 
تمرین در ماکت سازی باعث افزایش کیفیت کار خواهد شد. به خاطر داشته باشید 
که حتی اگر فردی استعداد کافی برای ساخت ماکت را نداشته باشد، می تواند با 

تمرین زیاد و به کار بردن حوصله به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کند.
مصالح  با  متفاوت  زوایای  از  مختلف  ماکت های  اجرای  به  مربوط  تصاویر  نمونه 

متنوع، بعضاً همراه با نور پردازی در ادامه نشان داده شده است.
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مراكز یادگیری

مراكز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیری

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

مرتبط

رسانه های یادگیری

رسانه های یادگیری هنرجو:
 كتاب كار هنرجو

 پوسترهای آموزشی
 نرم افزار هنرجو

 مجالت آموزشی
 كتاب درسی 

 شبکه های اجتماعی معتبر و مورد تأیید هنرآموز
 سایت آموزشی معتبر

 فیلم آموزشی
 كتاب های مرجع

رسانه های یاددهی ـ یادگیری هنرآموز:
 سایت آموزشی معتبر

 كتاب مرجع
 فیلم آموزشی
 كتاب درسی

 كتاب راهنمای هنرآموز
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منابع یادگیری:
 كتاب آموزشی منبع

 كتاب های مرجع
 مجموعۀ دستورالعمل ها و آیین نامه های ساختمانی 

 مباحث مقررات ملی ساختمان
 نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران
 استانداردهای تحلیل و ارزشیابی حرفه

مواد یادگیری:
 وسایل آموزشی
 ماكت آموزشی

 ابزار و تجهیزات سرمایه ای و نیمه سرمایه ای
 مواد مصرفی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

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

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

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

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

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

مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهای سنجش شایستگی

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

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

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

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

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

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

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

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

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

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

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

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

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

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

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

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

برنامه ریزی و تهیۀ برنامۀ زمان بندی

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

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

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

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

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

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة كارردیف

2گردآوری اطالعات پایه از كارفرما1

2برداشت اطالعات میدانی2

2تجزیه و تحلیل اطالعات3

2ارائه برنامۀ نهایی اولیه4

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

احترام گذاشتن به ارزش های دیگران

2

*میانگین نمرات

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

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

كیفی حاكم بر طرح داخلی، تهیه گزارش مقدماتی

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

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

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

آن، تدوین گزارش مطالعات مقدماتی
  محصول: گزارش مطالعات مقدماتی

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

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

معیار شایستگی: 

حداقل نمرة مرحلة كارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

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

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

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

2تدوین گزارش مطالعاتی طرح فضاهای داخلی فروشگاهی5

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

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
2

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

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

فضاهای داخلی، طراحی فضایی با كیفیت مناسب

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

مبلمان، سفارش كارفرما

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

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

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

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

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

معیار شایستگی: 

نمرة مرحلة كارردیف حداقل 
نمره هنرجوقبولی از 3 

2تهیه مبانی طراحی فضاهای داخلی واحد فروشگاهی1

2اولویت بندی معیارهای طراحی فضاهای داخلی فروشگاهی2

2ارائه طرح اولیه داخلی فروشگاهی3

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

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
2

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

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

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

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

ابعاد انسانی، مبلمان و تجهیزات، سفارش كارفرما

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

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

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

و پرسپکتیو از طرح نهایی

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

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

معیار شایستگی: 

نمرة مرحلة كارردیف حداقل 
نمره هنرجوقبولی از 3 

2تدوین اصول مطرح در توسعه طرح اولیه داخلی فروشگاه1

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

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

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

2ارائه طرح نهایی داخلی فروشگاه5

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

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران
2

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

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

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

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

شاخص ها: 
 دروندادی: دقت در ترسیمات

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

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

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

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

معیار شایستگی: 

حداقل نمرة مرحلة كارردیف
قبولی از 3 

نمره 
هنرجو

2ترسیم پالن طرح های اجرایی فضاهای داخلی فروشگاهی1

2ترسیم برش ها در طرح های اجرایی فروشگاه2

2ترسیم نماهای طرح های اجرایی فروشگاه3

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

2ترسیمات جزئیات طرح های اجرایی فروشگاه5

2تهیه جدول نازك كاری6

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

اطالعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزش های دیگران 
2

*میانگین نمرات

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

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

و 2 معماری داخلی

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

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

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

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
مكان: كالس

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

معیار شایستگی: 

نمرة مرحلة كارردیف حداقل 
نمره هنرجوقبولی از 3 

2انجام متره و برآورد طرح تهیه شده1

2تنظیم دفترچه مشخصات فنی و اجرایی طرح2

2ارائه آلبوم مصالح به كار رفته در پروژه3

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

دیگران

2

*میانگین نمرات

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

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

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

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

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

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

 محصول: ساخت یک ماكت مطابق نقشه های ارائه شده

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

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

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

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة كارردیف

2حجم سازی1

2نقشه خوانی نقشه های معماری2

2ساخت ماكت3

2ارائه ماكت4

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

كیفیت 

2

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

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

و ...(.
مدارك حرفه ای:

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

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

تربیت دبیر فنی.



178



فصل پنجم: مراكز، رسانه ها، مواد و منابع یادگیری و صالحیت حرفه ای هنرآموز

179

فصل  ششم

استاندارد فضا
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استاندارد فضا

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

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

تجهیزات و وسایل كارگاه

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

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

تخته یا صفحه نمایش.

تجهیزات و وسایل كالس درس

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

كالس درس
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كالس درس

كارگاه ترسیم
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 كارگاه ترسیم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كارگاهی.
2 رعایت مقررات آموزشی و تربیتی.

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

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

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

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

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

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

مسئول مربوطه اطالع دهید(.
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