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بحث و بررسی:
هاي هم ارتفاع حل کرد اما روش سیمپسون توان از رابطه ذوزنقهاین مسئله را می

باشد.تري میدقت بیشتري دارد و براي محاسبه مساحت روش مناسب

پیاده کردن طرح با وسایل ساده- 8-2
خوانده اید، پیاده سازي همان طور که در مبحث آخر فصل دوم کتاب ساختمان

کردن یعنی انتقال نقاط و خطوط یک طرح از روي نقشه به روي زمین با حفظ 
تناسب، شکل و موقعیت آن.

عملیات پیاده کردن دقیقاً برعکس عملیات تهیه نقشه (برداشت) است؛ بنابراین
شت عمل کنید.توانید دقیقا برعکس بردامی



سومفصل
نصب چارچوب و اندود گچ و خاك
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3یادگیريواحد

:گرددمیزیر پیشنهادبودجه بندي کتاب نازك کاري به شرح جداول
گردد محتواي آموزشی میپیشنهاد، کتاب3اهداف فصل هنرآموزان محترم با توجه 

. ریزي و اجرا نمایندطراحی شده در این بخش از کتاب را به شرح جداول زیر برنامه

آموزشیهاي بستهنصب چارچوبهفته اول

علم

کوتاه و بلند و اصول ایمنی هاي معرفی داربست-
. انجام عملیات کار در ارتفاع

. چارچوب تعریف شود و اجزاء آن معرفی گردد-
. معرفی انواع چارچوب از نظر جنس و مقاطع مصرفی- 
. معرفی وسایل مورد استفاده در نصب چارچوب-
. ایجاد خط تراز و روش انجام آنبیان دالیل -
معرفی انواع حاالت نصب چارچوب نسبت به سطح -

. دیوار با استفاده از نقشه
بیان روش نصب چارچوب و کنترل آن -

نمایش عکس و -
فیلم از نصب 

چارچوب 

برآورد مصالح -عمل 
اجراي فعالیت عملی یک-
ارزشیابی فعالیت عملی -

نمونه مقاطع مورد 
چارچوب استفاده در 

تهیه و در کارگاه در 
معرض دید 

. هنرجویان قرار گیرد

آموزشیهاي بستهاندود گچ وخاكهفته دوم

علم

بررسی نقشه و متره کار -
آن هاي و کاربردانواع گچ-
معرفی خاك-
روش ساخت گچ و خاك-
معرفی وسایل کار -

نمایش عکس-

ي مختلف از طرف هانقشهارائه با ي محتلفهانقشهبا برآورد مصالح-عمل
. آموزهنر
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آموزشیهاي بستهاندود گچ وخاكهفته سوم

علم

معرفی استاندارد گچ-
گچی هاي معرفی فرآورده-
ارائه پروژه تحقیقی به هنر جویان -

نمایش عکس و فیلم-

به کمک استاد کارو شاقول نمودن آنکرم بندي-عمل

آموزشیهاي بستهاندود گچ وخاكهفته چهارم

علم
گیري شمشه-
پرکردن متن -

نمایش عکس و فیلم-

به کمک استاد کارگیري شمشه-عمل

هاي آموزشیبستهاندود گچ وخاكهفته پنجم

علم

پرکردن متن -
پاشهاي گچمعرفی ماشین-
نکات فنی -
ها رواداري-

نمایش عکس و فیلم-

به کمک استاد کاراجراي اندود گچ و خاك -عمل

عملی هاي راهنماي انجام تکالیف و فعالیت
بکار رفته در منازل هاي برداشت مقاطع مختلف چارچوبهدف از این تکلیف 

با انواع مقاطع و ارائه ومقایسه آنها در کالس جهت آشنایی آنهامسکونی هنرجویان
از هنر جویان خواسته 1:50باشد بهتر است با مقیاس ها میچارچوبمصرفی در 

شود 

اکسل در کتاب دانش فنی جدول شود جهت کاربردي کردن نرم افزارمیپیشنهاد
متره بعدي را در محیط اکسل تشکیل داده و هاي متره این تکلیف و همچنین تکلیف

. نمایندارائهآن را در طول سال تحصیلی تکمیل و به عنوان یک پروژه

1تکلیف 

2تکلیف 



95

) در آن نصب گردندهاچارچوب(دیواري که قرار است نقشه دیوار موجود در کارگاه
در کارگاه موجودهاي را در اختیار هنر جویان قرار داده و با معرفی مقاطع چارچوب

. تشکیل جدول متره مربوطه و تکمیل آن را از هنر جویان بخواهید

رادراختیار هنرجویان آماده نصبریسمانکاروچارچوب، گونیا، وسایل الزم شامل متر
. الزم را ازآنها بخواهیدهاي قرار داده و کنترل

به به این سوال به چفت نشدن دریا پنجرهرود هنرجویان درپاسخانتظار می
. شودمیچارچوب فاصله ایجادچارچوب اشاره نمایند به طوري که بین در و 

چارچوب از قبل آماده شده را همراه ، توسط استاد کار، ضمن آموزش نصب چارچوب
با وسایل الزم در اختیار هنرجویان قرار داده و نصب اصولی آن را در دهانه ي قوس 

باشند مینظربه شکل مستطیل مد هاچارچوبتوضیحاً . روي دیوار از آنها بخواهید
. نه قوسی

از هنرجویان بخواهید که صحت نصب ، هاچارچوببا توجه به آموزش نصب و کنترل 
موجود در هنرستان و منزل مسکونی خود را کنترل نمایند و هاي کلیه چارچوب

. اشکاالت احتمالی موجود در آنها را به همراه عکس در قالب یک گزارش ارائه دهند

مصالح اندود کاري با توجه به کاربري فضا باید طوري انتخاب گردند تا ضمن زیبایی 
را از نظر بهداشتی تامین نموده و از برداري فضاي مورد نظرقابلیت بهره، و استحکام

. مضر جلوگیري نمایدهاي رشد حشرات و میکروب

از دوام و ، یخبندان ذوب متوالی، رطوبت، اندودهاي خارجی باید در برابر هوازدگی
. برخوردار باشندپایداري الزم

فعالیت 
2عملی 

فعالیت 
1عملی 

تفکر

تفکر

تفکر

فعالیت 
3عملی 

فعالیت 
4عملی 
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هنرجویان را راهنمایی نمایند تا با توجه به ، رود که هنرآموزان محترممیانتظار
جدول نازك کاري آنها تشکیل ، مصالح مصرفی در نازك کاري فضاي آموزشی خود

. نمایندداده و آن را تکمیل 

را که تاکنونهایی متره کلیه آیتم، با استفاده از نرم افزار اکسلدر این فعالیت 
انجام دهند.و نازك کاري دیوار را هاچارچوب، شامل دیوار چینی، فراگرفته اند

را که تاکنونهایی آیتممتره کلیه ، با استفاده از نرم افزار اکسلدر این فعالیت 
و در انجام دهند و نازك کاري دیوار را هاچارچوب، شامل دیوار چینی، فراگرفته اند

.هاي بعد کاشی کاري و فرش کف هم به آن اضافه شودفصل

سطح مورد نظر براي اجراي اندود گچ و ، با توجه به ابعاد دیوار موجود در کارگاه
. محاسبه نمایندخاك را 

تعداد ، 50در هر اینچ مربع از الک نمره ، با توجه به تعریف نمره الک
    50 50 .سوراخ وجود دارد2500

که . باشدمیدر این فعالیت اجراي اندود گچ و خاك طی سه هفته آموزشی مد نظر
تواند به میکارگاه و به صالحدید هنرآموزان محترمبا توجه به امکانات موجود در 

گردد هفته اول به اجراي کرم و شاقول کردن آن میپیشنهاد. مرحله اجرا درآید
کار کردن با حجم کمی از مالت گچ و خاك و کنترل ، اختصاص یابد تا هنرجویان

هفته آینده با ساخت حجم مورد نیاز گچ و خاك به آن آشنا شوند و در دو
چرا که در تجربه اول معموال . اقدام نمایندو پر کردن متن بین آنهاگیري شمشه

همچنین . شودمیکنترل زمان مصرف گچ و خاك از دست آنها خارج شده و سفت
گردد در صورت امکان و به جهت رعایت مسائل زیست محیطی یک میپیشنهاد

از خاك رس و ماسه به جاي گچ و خاك ها جلسه را در پرکردن متن بین شمشه
. استفاده شود

فعالیت 
5عملی 

فعالیت 
6عملی 

فعالیت 
7عملی 

فعالیت 
8عملی 

تفکر

فعالیت 
9عملی 
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ی با برخی از ضوابط و استانداردهاي مورد نیاز آشنای
سازمان هاي و استانداردمباحث مقررات ملی- 55برگرفته از نشریه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

و ایمنی آنهاها مجموعه ضوابط استفاده از داربست
، نگهدارندهاجزاي، جایگاهچندیایکشاملموقتاستاي سازهداربست-

منظوربهساختمانیعملیاتاجرايهنگامدرکهگاههاتکیهواتصاالت
.گیردمیقراراستفادهموردکارگراننگهداريوحفظوبنابهدسترسی

، اتصاالت، گاههاتکیه، نگهدارندهاجزاي، جایگاهشاملداربستهايقسمتکلیه-
انندممرغوبومناسبمصالحازاستفادهبابایدداربستپلکانوعبورراههاي

آمادهوساخته، طراحیطوريصالحذيشخصتوسطآنامثالوفوالد، چوب
چهارپذیرشظرفیت، الزمپایداريوایستاییبرداربست عالوهکهشودکاربه

.باشدداشتهرانظرموردباربرابر
ترك، پوسیدگیبدونبایدداربست درشدهبردهبکارچوبیاجزاءوقطعات-

رازهمچنین. اندازدخطربهراآناستحکامکهباشدنواقصیسایروخوردگی
آننواقصوعیوبشدنپوشیدهباعثکهداربست چوبیاجزاءکردننگ
. شودخودداريباید، گرددمی

، صافباید، گیرندمیقراراستفادهموردداربست جایگاهاي برکهچوبیهاي تخته-
کلیه. باشندلغزندهوچسبندهموادازعاريوبرجستگیوزائدهگونههربدون
5و عرضسانتیمتر25اي دارحداقلوبودهیکسانضخامتدارايبایدها تخته

شوندمهاربنديوگیرندقراریکدیگرکناردرطوريوباشندضخامتانتیمترس
. ننمایدسقوطپایینبهآنهابینازمصالحوابزارونشدهجاهجابوجههیچبهکه

ها تختهگاههايتکیهفاصلهوسانتیمتر50حداقلبایدجایگاهعرضهمچنین
.باشدسانتیمتر250حداکثر

آنقطعاتسایروها چفتها، پایهها، بستها، لولهشاملداربست فلزياي اجز-
بایدداربستهاي لولههمچنینوباشدعیبوترك، خوردگیبدونوسالمباید

.باشندخمیدگیبدونومستقیم
توسطباید، داربستکردنپیادهیاتعمیر، تغییر، نصببهمربوطعملیاتکلیه-

.شودانجامذیصالحاشخاص
تأیید وکنترل، بازدیدموردذي صالحشخصتوسطذیلموارددربایدداربست -

.شودحاصلاطمینانآنایمنیواستحکام، پایداريازتاگیردقرار
.آنازاستفادهبهشروعازقبل: الف
.استفادهحیندرباریکاي هفتهحداقل: ب
.آنازاستفادهدروقفهایجادیاتغییراتهرگونهازپس: ج
داربستپایداريواستحکامکهمشابهعواملوزلزله، طوفان، بادوقوعازپس: د

.گیردقرارتردیدمورد
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نرده ، جایگاه کاربازطرفدرباید، نکارگراسقوطخطرازبراي جلوگیري-
کفازکارابزارومصالحسقوطازپیشگیرياي برهمچنین. گرددنصب، حفاظتی

.شودمناسب نصبپاخورهايهجایگابازهاي لبهدرباید، هجایگا
، باشدداشتهوجودیخیابرفداربست جایگاهرويبرکههنگامیسرمادر فصل -

جایگاهرويازیخوبرفقبالکهآنمگر، کنندکارآنروينبایدکارگران
.شودبرداشته

مگر مصالحی، شوداستفادهساختمانیمصالحکردنانباربراينبایدداربستاز-
نیز لتیاحچنیندر. باشدنیازموردفوريکارانجامبرايومدتکوتاهيبراکه

پایاندر. گرددتوزیعیکنواختطوربهجایگاهرويبار، داربستتعادلجهتباید
.شودتخلیهداربستجایگاهرويازکارابزارومصالحکلیهباید، کار روزانه

مواردرعایتآنشدنواژگونازجلوگیريوداربستایستاییمینأتبراي
.استالزامیزیر
کهطوريبه، شودمستقرگاههاتکیهمحلدرمطمئنینحوبهداربستهاي پایهالف:

.آیدعملبهجلوگیريآنهالغزشوجابجاییاز
قرارمقاومصفحاترويباید، زمینرويبراستقرارمحلدرداربستهاي پایه: ب

.شودپیشگیريداربستتعادلخوردنهمبروزمیندرآنهارفتنفروازتا، گیرند
ساختمانبهمحکمطوربه، افقیوعموديمناسبهاي فاصلهدربایدداربست: ج

.آیدعملبهجلوگیريکارحیندرآننوسانولرزشازتاگرددمهارومتصل
بهتالقیمحلدرباید، گیردمیقرارمجاورضلعدودرداربستکهموارديدر: د

.شوندکالفومتصلیکدیگربهکاملطور
جلوگیريداربسترويبرکارگرانکردنکارازبایدشدیدبادیاطوفانموقعدر: ه

.شود
رعایتبابایدداربستنصببهنیازبرقنیرويانتقالخطوطمجاورتدرکههنگامی

بهداربستجایگاهرويازمصالحکههنگامی، اشدبپذیردورتصکاربند اینمفاد
جلوگیريداربستباآنبرخوردازمناسبیطریقبهباید، شودمیکشیدهباالطرف

.آیدعملبه
داربستقطعاتازها میخکلیهباید، چوبیداربستبرچیدنوکردنپیادهموقعدر
.شوندکشیدهبیرونکاملطوربه

هاچارچوبها، پنجره، تعاریف درها
پنجرهودر:الف

تبادلو نورعبور، آمدورفتتأمینمنظوربهکهاستدیوارازبخشیپنجرهودر
، چوب، فلزازاستممکنپنجرهودر، شودمیبینیپیشخارجمحیطبااتاقهواي

. شودساختهدیگرحلمصایاوشیشه، پالستیک
لوالییبازشويپنجرهودر: ب
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رويآنلوالهايمحورکهاي پنجرهودرازعبارتستلوالییشويبازپنجرهودر
.باشدشدهواقعبازشولنگهمحیطیيهایالازیکی

محوريبازشويپنجره: پ
.استشدهواقعبازشولنگهداخللوالهامحورها پنجرهنوعایندر
ثابتپنجره: ت

.نباشدبازشولبههیچگونهدارايکهاستاي پنجرهثابتپنجره
کشوییبازشوپنجرهودر: ث
امتداددرآنمتحركلنگهحرکتکهاي پنجرهودرازستاعبارتپنجرهودراین

.باشدمتحركلنگهيهایالازیکی
قاب: ج

آندربازشویاثابتازاعمپنجرهودرهاي لنگهکهاستقسمتیچارچوبیاقاب
.گیرندمیقرار

لنگه: چ
متحركیاثابتتواندمیوشدهمستقرقابدرکهاستپنجرهیادرازقسمتیلنگه
.باشد

بائو: ح
.گویندبائوراپنجرهیادرلنگهقائماعضاي

وادار: خ
منظوربهکهاستقسمتچندیادوبهپنجرهیادرلنگههکنندتقسیم، وادار

.استشدهبینیپیشزیبایییاشیشهابعادکردنکوچک
پاسار: د

.گویندپاسارراپنجرهیادرلنگهافقیاعضاي
پاخور: ذ

منظوربهواستدیگري هایالازتر پهنکهاستپنجرهیادرلنگهپایینییال، پاخور
.شودمیبینیپیشضربهمقابلدرشیشهشکستنازجلوگیري

آستانه: ر
.استپنجرهیادرقابپایینیال، آستانه

خورشیشه: ز
.گیردمیقرارآندرشیشهکهاستپنجرهیادرازقسمتی، خورشیشه

آبچکان: ژ
بهبارانآبهدایتبرايکهاستبازشوپنجرهلنگهپایینیالازقسمتی، آبچکان

.شودمیبینیپیشجخار
دماغه: س

وثابتهاي لنگهمشتركفصلدرکهاستپنجرهودرلنگهازقسمتی، دماغه
ازبیشحرکتازجلوگیريوهوابنديآنتعبیهازهدفوگیردمیقرارمتحرك

.استیکدیگربهنسبتپنجرهیادرهاي لنگهاندازه
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پنجرهکف: ش
یافلزازاستممکنوگیردمیقرارآنرويپنجرهکهاستسطحی، پنجرهکف

.باشدشدهساختهغیرهوموزائیکوسنگقبیلازبناییمصالحسایر
زهوار: ص

نصبسهولتودرزگیريیاتزئینمنظوربهکهاستپنجرهیادرازقسمتی، زهوار
.رودمیکاربهپنجرهیادررويشیشه

یراق: ض
منظوربهکهمغزيوبلبرینگ، دستگیره، لوالمانندپنجرهیادرملحقاتازقسمتی

.شوندمینامیدهیراق، روندمیکاربهکردنقفلوبسته شدنوباز
کتیبه: ط

یادربااليقسمتدروباشدثابتیابازشواستممکنکهراپنجرهیادرازقسمتی
.نامندمیکتیبه، گیردمیقرارپنجره

نصبهنگامدرمربوطمالحظاتوفلزيپنجرهودرهايویژگی
شکلبهها نقشهدرآنکهمگر، باشندعمودیکدیگربربایدپنجرهودريهایال-

.شودبینیپیشدیگري
.باشندتاببدونومستويکامالًبایدها پنجرهودرها-
بهتاباشدخورشیشهدارايباید، شودمینصبشیشهآندرکهاي پنجرهیادر-

.شودمهارخوبیبهطرفازهرشیشه، آنوسیله
خارجازراپنجرهیادرلنگهکهشودتعبیهطوريبایدکشوییپنجرهودر-

.آوردبیرونخودمحلازنتوانساختمان
میلیمتر25حداکثروشیشهضخامتبرابر5/2حداقل باید، خورشیشهعمق-

باشد
پنجرهیادر، شودتأمینغیرهوجوش، پیچ، شاخسیلهوبهپنجرهودرداريگیر-

نحوبهستونیادیواردرخودمحلدرتاباشدداشتهکافیوسایلگیرداريباید
ولوالمحلدرغالباًگیردارينقاطموقعیت. یابداستقراربخشیاطمینان
.استپنجرهقاببهواداربرخوردمحلدرنیزودستگیره

بایدپنجرهنمايدرجوشبرآمدگی. باشدتركبدونومحکم، کاملبایداتصال-
.شودصاف

مقاومزنگزدگیمقابلدروبودهپنجرهابعادبامتناسببایدپنجرهودرهايیراق-
آندرروغنورودمحلبایدباشدداشتهکاريروغنبهاحتیاجکهیراقی. باشند
.نباشدیراقاجزايکردنبازبهاحتیاجتاباشدشدهتعبیه

ریلازحرکتحیندرها قرقرهکهباشندچنانبایدکشوییپنجرهریلیراقهاي-
شوداستفادهدارروکشبلبرینگیهاي قرقرهازبایدها پنجرهایندر، نشوندخارج

.ننمایدصداایجادحرکتضمنتا
یاونخی، الستیکینوارهايوسیلهبهباید، پنجرهلنگهوقاببیندرزهاي-

بهجلوگیريهواعبورازکهشودهوابندينحويبهنظارتدستگاهنظرباکرکی
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مجاز، حرارتبرابردرناپایداريعلتبهپالستیکینوارهايازاستفاده، آیدعمل
.نیست

رطوبتبرابردروبودهگالوانیزهباید، رودمیکاربهپنجرهودربرايکههایی پیچ-
. نزندزنگهوا

.باشدفوالديبایدلوالداخلمیله-
کهباشدطوريباید، افقییاقائملوالییهاي پنجرهودريلوالگردشزاویه-

.نمایدگردشدرجه90حداقلپنجره
بههاي پنجرهدر. باشدپنجرهودرارتفاعبامتناسببایدلوالگرفتنقرارمحل-

میلیمتر100لنگهبااليوزیرتاها لوالفاصله، میلیمتر1000تا400ارتفاع
وزیرتالوالهافاصله، میلیمتر1400تا1000ارتفاعبههاي پنجرهدر. است
2200تا2000ارتفاعبهبلندهاي پنجرهدرومیلیمتر180بابرابرلنگهباالي

. بودخواهدمیلیمتر300آنپایینازو230پنجرهبااليازلوالفاصله، میلیمتر
تعبیهآبچکانبازشولنگهدرباید، شوندمیبازداخلبهکههایی پنجرهبراي
.شود

تعبیهآبچکانبازشولنگهدرباید، شوندمیبازداخلبهکههایی پنجرهبراي-
.شود

همچنین، باشندشدهآبکاريبایدآلومینیومیپنجرهودريهاپروفیل-
شدهپوشیدهزنگضدرنگباباید، نصبازقبلآهنیپنجرهودري هاپروفیل
مصالحفصلمندرجاتباباید، آهنیوآلومینیومیيهاپروفیلمشخصات. باشند

.نمایدمطابقت
همچنین، باشندشدهآبکاريبایدآلومینیومیپنجرهودريهاپروفیل-

شدهپوشیدهزنگضدرنگباباید، نصبازقبلآهن پنجرهودري هاپروفیل
مصالحفصلمندرجاتباباید، آهنیوآلومینیومیيهاپروفیلمشخصات. باشند

.نمایدمطابقت

هاپنجرهودرهانصب
بهبستهوآالتیراقنصبمحلدربایدفوالديهاي پنجرهودرهاکمکیقطعات

الحاقیقطعات. گردندسوراخدیگرمناسبوسایلکمکبهیاوکردنمتهباآنهانوع
دربهکافیقدرتوطولباپنهانهاي گیرهیامهارمیلهوسیلهبهباید، درهاتزئینی

باباید، استبیشترمتر4/2ازآنهاارتفاعکههایی پنجرهبائوهاي، گردندنصب
نوعازباید، آلومینیومیهاي پنجرهودرهاآالتیراق. شوندتقویتکمکیقطعات

تمامی. باشدرسیدهنظارتدستگاهتصویببهقبالًوبودهآنبامتناسبوفلزي
وکامکندن، توکاري، قطعهیکبریدنقبیلازآالتیراقنصببرايالزمعملیات
تقویتبرايکمکیصفحاتازاستفادهباوکاملدقتباباید، بريماشینعملیات

.گیردانجامنصبمحل
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یکدیگربهطوريوشدهبریدهفارسیصورتبهدقیقاًبایدها پنجرهودرهاهاي گوشه
دردرزطولتمامیدرسپسوچسبیدههمبهکامالًحاصلدرزگردندکهمتصل
.شونددادهجوشیکدیگربه، باشدنمیدیدمعرضدرکهسمتی

ومناسبمالتوسیلهبهدقیقاًبایدبناییمصالحوفلزياعضايبیندرزهايمامیت
.گردددرزبنديرطوبتمقابلدرمقاوم

هماهنگ سازهاي مدوالر و اندازهسیستم
به عنوان سیستمی کاربردي در ، هماهنگ سازهاي سیستم هماهنگی مدوالر و اندازه

این سیستم در . رودمینصب و اجراي ساختمان و اجزاي آن به کار، تولیدها، طراحی
، گوناگون انبوه سازي و تولید صنعتیهاي لوازم و نیز در عرصهطراحی فضاها و 

است که در هماهنگی اي اندازه، مدول یا پیمون پایه. کاربرد گسترده پیدا نموده است
در ها اندازه. باشدمیشود و واحد اصلی و اساسی در نظام مدوالرمیمدوالر استفاده

مدول پایه و . گردندمیآن انتخاباین سیستم بر اساس مدول پایه و یا ضریبی از
طراحی به کار هاي در شبکهها یا فاصلهها براي هماهنگ نمودن گام، ضرائب آن

. شوندمیگرفته
، افزایش دقت در طراحی، توان به سرعت بخشیدن به کارمیاز مزایاي این سیستم

. ی نام بردالزم براي ارتقاء کیفیت محصول نهایهاي ساخت و برخورداري از حداقل
تاکنون مرکز تحقیقات راه و مسکن با به اجرا درآوردن 1369در ایران از سال 

نتایج حاصله را به صورت دستورالعمل و ، تحقیقاتی مختلف در این زمینههاي طرح
در سیستمهاي مدوالر ها مجموعه این ضوابط و دستورالعمل. راهنما ارائه نموده است

تامین شرایط آسایش جسمی براي انسان ایرانی تدوین و طراحی ارگونومیک با هدف
. شده است

ه ها بر اساس مطالعات زیر بضوابط ابعادي ارائه شده در این دستورالعمل
: انددست آمده

اتعددي و نظام یافته بر اساس اصول و منطق ریاضیهاي رشته- 1
هاي اندازه، انسانانسان ایرانی (آنتروپومتري و ابعاد بدن هاي ابعاد و اندازه- 2

با توجه به عوامل ) نمونه زن و مرد ایرانی1500برداشت از بدن ، عملکردي
با بهره بردن . ....... فعالیت و، حرکت، حس، مانند جسم، محیطی و قابل زیست

. از دانش مهندسی عوامل انسانی یا ارگونومی
فضا و تجهیزات، لوازم، ابزارهاي اندازه- 3
و سیستم مدوالر در طراحیها ی اندازهکاربرد عملی هماهنگ- 4
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هاماهیت پذیري ابعاد در تولید صنعتی و رواداري
در ساختمان و اجزاي آن و ضوابطی که مطابق آنها چنین ماهیت تغییر پذیري ابعاد 

از ، شوندمیگیرند و با اعداد و ارقام معرفیمیشکل کمی و عددي به خود، تغییراتی
. که در تولید صنعتی باید مد نظر قرار گیرندجمله مواردي هستند 

هماهنگ ساز و مدوالر به هاي این ماهیت تغییر پذیري باید در سیستمی از اندازه
. انجام برسد

مدول طراحی و مضارب مدول و شبکه مدوالر طراحی براي در و –مدول پایه 
پنجره :

M=100 mmبرابرمدول پایه: الف 
میلیمتر 150یعنی 1.5Mباشو و یا درگاهی برابر، وپنجرهدر مدول طراحی : ب 
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mmیا3MX3M: شبکه مدوالر طراحی معماري براي مسکن برابر است با : پ 
300X300
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هماهنگ ساز یا مدوالرهاي اندازه
باید به سه ، هاي هماهنگ سازبراي طراحی در و پنجره در سیستم مدوالر و اندازه

توجه نمود که عبارتند از :زیرشکلاندازه 
مدوالر و هاي اندزه اسمی براي دهانه باز شو در دیوار که اصوال از اندازه- 1

. هماهنگ ساز آنها بزرگتر ولی به آنها بسیار نزدیک هستند
که مرزهاي قرار گرفتن در و پنجره اي اندازه هماهنگ و مدوالر به گونه- 2

. درون آن مشخص است
مدوالر و هماهنگ هاي براي در و پنجره که اصوال از اندازهاندازه اسمی - 3

. بسیار نزدیک هستندها ساز آنها کوچکتر ولی به این اندازه
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ساختمانی از منظر مبحث پنجم مقررات ملیگچ
تعریف

صورتدرکه) هواییچسباننده(استساختمانیچسبانندةموادازساختمانیگچ
.استرنگسفید، بودنلصخا
یامخصوصمخازندرسیمانهمانندوکردحفظهوارطوبتوآباثرازبایدراگچ

.کردنگهداريشدهبنديآبهاي کیسه
بنديدسته

استآمده269شمارهایرانملیاستاندارددرآنهايهاویژگیوساختمانیگچانواع
.شودمتابعتازآنبایدو

گچیهاي فرآورده
:استشرحبدینگچیھاي فرآوردهمهمترین

گچیهايبلوك
مواد، افزودنیدامو، ساختمانیگچازکههستندسبکیقطعاتگچیبلوکهاي
برايقطعاتاین. شوندمیساختهآنهابدونیاکنندهمتخلخلموادیاپرکننده

.روندمیکاربهساختمانداخلیفضاهايجداسازي
تماسمحلوبودهصافکامالًسطوحبامستطیلمکعبشکلبهگچیبلوکهاي-

.باشدمیسادهیازبانهوکامصورتبهیکدیگررويبرقطعاتاین
اختالفکهشوندمیتولیددونوعویکنوع، متخلخلنوعسهدرگچیبلوکهاي-

.استمخصوصوزندرنهاآ
درمعایبینبایدگچیبلوکهايساختدرمصرفیافزودنیوپرکنندهمواد-

.نمایدایجادزدنشورهیاوشدنشکفتهمانندبلوکهاکیفیت
ملیاستاندارددرشدهارائهيهاویژگیبامطابقباید، گچیبلوکهايانواعویژگی-

.باشد2786شمارهایران
(گچ برگ)گچیهاي ورق
یکباتواندمیآنطرفدوکهشدهتولیدمختلفضخامتهايوابعاددرها ورقاین
.باشدشدهپوشیدهمخصوصکاغذالیه

دراريپاید، وزن، لبهنوع، هندسیابعاددروگوناگونانواعدرگچیهاي ورق-
.شوندمیتولیدمختلفاستحکامهمچنینوفشارورطوبتبرابر

مقداروآب، گچمخلوطازقطعاتاین: بکاذسقفگچیساختهپیشقطعات-
.شودمیتولیددیگرافزودنیهايوشیشهالیافبسیارکمی

سقفپوششدرصداگیرلحمصاانعنوبهیاتزئیناي براغلبسقفیقطعات-
.روندمیکاربهمخصوصزیرسازيروي
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استانداردها
مطابقبایدآنهاهاي فرآوردهوگچ، آهکانواعآزمونيهاروشوهاویژگی

:باشدزیرشرحبهایراننداردهايااست
ساختمانیگچآزمونروشوهاویژگی: 269شمارهاستاندارد-
ساختمانیآهکآزمونروشوهاویژگی: 270شمارهاستاندارد-
گچیپوشسقف: 1161شمارهاستاندارد-
قالبسازيگچيهاویژگی: 2785شمارهاستاندارد-
دیوارگچیساختهپیشقطعات: 5086شمارهاستاندارد-
ساختمانیگچهايشیمیاییآزمونيهاروش: 5029شمارهاستاندارد-
گچسنگيهاویژگی: 5030شمارهاستاندارد-
استریشگچيهاویژگی:5031شمارهاستاندارد-
گچیبتنيهاویژگی: 5032شمارهاستاندارد-
گچدراستفادهموردمعدنیهاي سنگدانهيهاویژگی: 5033شمارهاستاندارد-
ساختمانی-
پالسترگچفیزیکیآزمونروش: 5481شمارهاستاندارد-
ساختمانیگچهايفیزیکیآزمونيهاروش: 5482شمارهاستاندارد-

گچیيهامالت
قرارگروهایندرپرلیتوگچوماسهوگچ، خاكوگچيهامالتوگچخمیر

.استگچدوغابهامالتاینچسبانندهماده.گیرندمی
.شوندمصرفسرعتبهبایدوهستندزودگیرگچیيهامالت-
.کندمیتغییر1به1تا1به2ازگچبهماسهیاخاكنسبت-
، ایران301شمارهندارداستااساسبربایدماسهوگچمالتساختاي بر-

.باشدمیلیمتر2مصرفیماسهاندازهبزرگترین
اندوداین. استخوبیحرارتیعایقومناسبصوتیجاذبپرلیتوگچمالت-

نفوذکاهشدربودنعایقسطۀوابهودادهکاهشراآتشسترشگخطر
.استمؤثرسوزيآتشگامنهساختمانبتنیوفوالدياسکلتبهحرارت

ایران با موضوع گچ ساختمانی269معرفی استاندارد ملی شماره 
اصطالحاتوتعاریف

:رودمیکاربهزیرواصطالحاتتعاریف، استانداردایندر
ساختمانی)(گچگچیچسباننده
دستبهO)22H.4(CaSOآبهدوکلسیمسولفاتپختنازگچیچسباننده

مثالبراي. استهیدراتاسیونمختلففازهايدرسولفات کلسیمازمتشکلوآیدمی
یاآببدونکلسیمو سولفات)O20.5H.4CaSO(هیدراتهنیمهکلسیمسولفات
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طریق از، شودمیمخلوطآبباگچیچسبانندهکههنگامی. )4CaSO(انیدرید
همبهتودهیکصورتدیگر (بههمبهجامدذراتنگهداريسبب، گیرشفرآیند

.شودمیچسبیده)
آمادهگچیاندودهاي

انواعهمهازمتشکل، استعمومیواژهیکشده)مخلوطپیشآماده (ازگچیاندود
آهک–گچساختمانیاندود، گچیپایهساختمانیاندود، ساختمانیگچیاندودهاي

.گیردمیقراراستفادهموردساختماندرکه
ساختمانیگچاندود

چسبانندهجزءعنوانبهگچدرصد50حداقلازمتشکلساختمانیگچمخلوط
وها افزودنی. است، کلسیم)آهک (هیدروکسیددرصد5حداکثرواصلیفعال

.شوداضافهکنندهتولیدتوسطاستممکنها سنگدانه
گچیپایهساختمانیاندود

چسبانندهجزءعنوانبهگچدرصد50حداکثرازمتشکلکهساختمانیگچمخلوط
وها افزودنی. استکلسیم)(هیدروکسیدآهکدرصد5حداکثرواصلیفعال

.شوداضافهکنندهتولیدتوسطاستممکنها سنگدانه
گچی :هاي سایر اندود

برايساختمانیگچاندود-وزن سبکساختمانیگچاندود-آهک -گچاندود
گچیقطعاتتولیدبرايساختمانیگچ-شده اصالحسطحیسختیبااندودکاري

اندود-آکوستیکیآمادهگچیاندود- آجرکاري برايساختمانیگچ-دار الیاف
الیهآمادهگچیاندود-آتش محافظآمادهگچیاندود-حرارتعایقآمادهگچی
. استفاده نماییدجویاننید به عنوان تحقیق از هنرتوامیها از این اندود–نازك 
آماده:گچیاندودهايوساختمانیهاي گچانواع

بایدها آنمشخصاتوآمادهگچیاندودهايوساختمانیهاي گچانواع-1- 3جدول 
.باشدزیرجدولمطابق

کاربردبراساسمشخصاتبنديدسته

ساختمانیگچ 

زیرکار)گچ(مانندعمومیمصارفبرايساختمانیگچ
سفیدکاريبرايساختمانی

استفادهبرايساختهپیشگچیهاي براي فرآوردهساختمانیگچ
سقف، گچیدارروکشتصفحا، گچیهايبلوكتولیددر

گچیهاي پوش

اندودهاي
آمادهگچی

سنگدانهوافزودنیدارايساختمانیگچدرصد50حداقل1–گ 
معمولی

سنگدانهوافزودنیدارايساختمانیگچدرصد50حداکثر2- گ 
معمولی
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کاربردبراساسمشخصاتبنديدسته

ساختمانیگچدرصد50(حداقلساختمانیآهک–گچمخلوط3–گ
سنگدانه)وافزودنیدارايساختمانیآهکدرصد5ازبیشترو

سبکسنگدانهوافزودنیدارايساختمانیگچدرصد50حداقل4–گ
سبکسنگدانهوافزودنیدارايساختمانیگچدرصد50حداکثر5–گ

6-گ
درصدگچ50(حداقلسبکساختمانیآهک–گچمخلوط

افزودنی ودارايساختمانیآهکدرصد5ازبیشتروساختمانی
سبک)سنگدانه

دراستفادهموردگچ(مانندباالسطحیسختیباساختمانیگچ7-گ
سطوح بتنی)هاي پوشش

گچ 
ساختمانی

ویژه

دارالیافگچیقطعاتتولیدوچسباندنبرايویژهگچ1-گا
هاسقفوجداگرها، غیرباربردیوارهايآجرچینیدراستفادهمورد2-گا
صداجذباهدافبرايآکوستیکی3-گا
حرارتیعایق4-گا
آتشمحافظ5-گا
پرداخت)گچ(مانندنازكالیهاندودکاريبراي6-گا

هاویژگی
کاربردشرایطاساسبرهاویژگی
آتشبرابردرواکنش

یاوزنیدرصدیکازکمترحاويکهآمادهگچیاندودهايوساختمانیهاي گچ
بدون(1Aهطبقدرآزمونبدون، باشندآلیمواد) استبیشترکهکدامهر(حجمی
. شوندمیبنديدسته) سوزيآتشدرشرکت
آلیموادآنبیشترازیاحجمییاوزنیدرصدیکحاويکههایی فرآوردهچنانچه
. شوندبنديبقهطاستانداردمطابقسپسوگرفتهقرارآزمونموردباید، باشند

آتشبرابردرمقاومت
بهمربوطواستشدهنصبسامانهیکازخاصیتیآتشبرابردرمقاومت: یادآوري

.باشدنمیتنهاییبهفرآوردهخود
معیندرجات، بایدآمادهگچیاندودهايوساختمانیهاي گچ، کاربردشرایطدر

. سازندبرآوردهذیربطساختمانیمقرراتبراساسراآتشبرابردرمقاومت
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آکوستیکیعملکرد
هوابردصدابندي
خودبهمربوطواستشدهنصبسامانهیکازخاصیتیهوابردصدابندي: یادآوري

.باشدنمیتنهاییبهفرآورده
ایوساختمانیگچدارايشدهنصبسامانهیکهوابردصدابندي، لزومصورتدر

. شودتعیینمربوطه استانداردهایمطابق، موردحسببربایدآمادهگچیاندودهاي
صداجذب

خودبهمربوطواستشدهنصبسامانهیکازخاصیتیصداجذب: یادآوري
.باشدنمیتنهاییبهفرآورده

کهراصداجذبعملکردبایدکنندهتولید، لزومصورتدر-قرارآزمونمورد8
.کنداظهارکاربردشرایطدر، استانداردمطابق

حرارتیمقاومت
شدهنصبسامانهیکحرارتیمقاومت، مصرفشرایطبهتوجهبا، لزومصورتدر

شدهارائههاي فرمولازاستفادهباباید، آمادهگچیاندودهايوساختمانیگچداراي
. شودمحاسبهمربوطه استاندارددر

مطابق، توانمیرامحاسبهاینبراينیازموردحرارتیهدایتضریبطرحمقادیر
.دادقراراستفادهمورد- 2-3ل جدو

گچیاندودهايو ساختمانیهاي گچحرارتیهدایتضریبطرحمقادیر-2- 3جدول 
شدهسختآماده

چگالی
(kg/m3)

23دمايدرحرارتیهدایتضریب
(W/m.k)درصد50نسبیرطوبتوگرادسانتیدرجه

60018/0
70022/0
80026/0
90030/0
100034/0
110039/0
120043/0
130047/0
140051/0
150056/0

در. استاستفادهموردخشکموادباارتباطدرجدولدرمندرجمرجعمقادیر
.شودمیتنظیممربوطه استانداردازاستفادهبامقادیراین، باشدتر موادکهصورتی
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مضرمواد
ازبیشرامضريموادگونههیچنباید، شوندمیاستفادهتولیدفرآینددرکهمصالحی
مجازمقدارحداکثر
ملیمقرراتدرآنکهمگر، کنندآزادمربوطفرآوردهاستاندارددرشدهتعیین

.باشدشدهبیانذیربطساختمانی

ساختمانیهاي گچي هاویژگی
شیمیاییي هاویژگی
خواص. باشددرصد50حداقلبایدساختمانیهاي گچدرکلسیمسولفاتمیزان

. شودتعییناستانداردبقمطابایدساختمانیهاي گچ
، مشخصقراردادیکدرکنندهمصرفوکنندهتولیدبیناستممکن: یادآوري

.گیردصورتدیگريهاي توافق
مکانیکیوفیزیکیي هاویژگی
.باشد3-3جدولمطابقبایدساختمانیهاي گچمکانیکیوفیزیکیي هاویژگی

ساختمانیهاي گچمکانیکیوفیزیکیي هاویژگی3-3جدول

هاویژگی
برايساختمانیگچ

عمومیمصارف
زیرکار)(گچ

ساختمانیگچ
سفیدکاريبراي

ساختمانیگچ
هاي فرآوردهبراي

گچی
مانده/مترمیلی1

نمره18الکروي
درصد-حداکثر16

صفر105/2

فشاري حداقلتاب
N/mm2

666

خمشی حداقلتاب
N/mm2

222

دقیقه–گیرشزمان
نهاییحداقل–اولیه

حداکثر–

12-7
25

12-7
25

12-7
25

آمادهگچیاندودهايي هاویژگی
.باشد4-3جدولدرشدهارائهمقادیرمطابقبایدآمادهگچیاندودهايخواص
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3-3جدول 

درگچمقدارامادهگچیاندودهاي
(درصد)اندود

دقیقهاولیهگیرشزمان
خمشیتاب

)N/mm2(2
فشاريتاب

)N/mm2(
سطحیسختی

)N/mm2(
چسبندگی

)N/mm2(
گچ

ساختمانی
دستی

گچ
ساختمانی
پاششی

50حداقل 1-گ 

ازبیشتر
20

ازبیشتر
50

یامساوي
1از بیشتر

یامساوي
ازبیشتر
2

یامساوي-
ازبیشتر

1/0

50حد اکثر 2-گ 
31-گ 
50حداقل4-گ 
50اکثرحد5-گ 
61-گ 
یامساوي50حداقل7-گ 

2از بیشتر
یامساوي

6از بیشتر
بیشتریامساوي
5/2از
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چهارمفصل
کاريکاشی
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4یادگیريواحد

گردد:برنامه اجرایی این واحد یادگیري به شرح ذیل پیشنهاد می

آموزشیهاي بستهاجراي کاشیهفته ششم

لمع

مراحل اجرا -
بررسی نقشه -
معرفی وسایل و تهیه مصالح -
اجراي کاشیهاي معرفی روش-

نمایش عکس و فیلم -

عمل

متره کاشی کاري 
اجراي کاشی با روش مالت گذاري 
ترجیحا با مالت ماسه و خاك رس 

هاي مختلف با ارائه نقشه
توسط هنر آموز 

آموزشیهاي بستهاجراي کاشیهفته هفتم

نمایش عکس و فیلم -روش بند کشی -علم

عمل
ریزي اجراي کاشی به روش دوغاب

و بند کشی
توسط هاي مختلفبا ارائه نقشه

آموز هنر
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احل اجراي کاشی کاريمر
کاري عبارت است از:مراحل اجراي کاشی

و به فراخور کاريدر این فصل با توجه به مراحل اجراي انجام عملیات کاشی
را تمرین ي کاشی کاريهاروشهنرجویان انواع ، رودمیامکانات هنرستان انتظار

شود:میتوصیه. نمایند
از ، در صورت امکان با توجه به شرایط زیست محیطی به جاي سیمان- 1

. استفاده شودها خاك رس و ماسه به عنوان دوغاب پشت کاشی
در روش مالت گذاري به جاي مالت ماسه و سیمان از خمیر گل رس استفاده - 2

شود.
کاشی کاري را در اختیار و جداول نازك کاري مربوط بهها نمونه نقشه- 3

هنرجویان قرار داده و جدول متره تکمیل شده مقدار کاشی الزم را از آنها 
. بخواهید

فلسفه درصد پرت کاشی را با توجه به شکست و برش کاري کاشی در زمان - 4
. نماییدبراي هنرجویان تشریح ، اجرا

یمان پودر سنگ س، مصالح مصرفی در عملیات کاشی کاري شامل خاك سنگ- 5
. سفید و فلسفه استفاده از آنها تشریح گردد

کاربرد کاشی و قدمت آن در معماري سنتی و جدید شرح داده شود و در این - 6
. تحقیقی خواسته شودهاي پروژه، زمینه از هنرجویان

گردد فضایی را در محوطه کارگاه به صورت ثابت و با همه ایرادات میپیشنهاد- 7
هم سطح نبودن ، گونیایی، قبیل عدم رعایت شاقولیممکن در کاشیکاري از 

کاشی کاري نموده و از ، تراز نبودن رجها و هم باد نبودن درزهاها، کاشی
هنرجویان بخواهید که ایرادات وارده را به صورت مکتوب همراه با شرح 

. تفصیلی گزارش نمایند

بررسی نقشه و متره•1

تهیه مصالح و وسایل الزم •2

3
اجراي رج اول •

اجراي سایر رج و کنترل کار  •4

بند کشی  •5
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اري آنها غیر همچنین به صورت میدانی از آنها بخواهید فضاهایی را که کاشیک- 8
اصولی انجام شده است را به صورت تصویري همراه با شرح ایرادات وارده 

. گزارش نمایند

1393پنجم تجدید نظر25ارد ملی ایران شماره تاندسا
سرامیکیهاي کاشی

هدف
هاى گذارىنشانهوها گىویژبندىطبقهتعاریف تعییناستانداردنتدوین ایازهدف
.باشدمیسرامیکىهاى کاشىانواعبراىنیازمورد

الزامیمراجع
دادهارجاعآنهابهاستاندارداین متندرکهاستمقرراتىحاوىرزیالزامىمدارك

مورددر. شودمیمحسوباستاندارداینازجزئىمقرراتآنترتیبنبدی. استشده
نایبعدىد نظرهاىتجدیوها اصالحیه، د نظرتجدیای/وچاپتاریخداراىمراجع
کاربردامکان، استانداردناینفعذیکاربراناستبهترمعهذا. نیستنظرموردمدارك

در. دهندقراربررسىموردرارزیالزامىمداركنظرهاىدتجدیوها اصالحیهنآخری
آننظردتجدیای/وچاپنآخری، نظردتجدیای/وچاپتارىخبدونمراجعمورد

.استنظرموردشدهدادهارجاعالزامىمدارك
:استالزامىاستانداردنایکاربردبراىرزیمراجعازاستفاده

بازرسىجداولوبردارىنمونهروش4006شمارهایرانملىاستاندارد)1
ها کاشى

کاشىسطحکیفیتوابعادتعیینروش3993شمارهایرانملىاستاندارد)2
کاشىآبجذبتعیینروش3994شمارهایرانملىاستاندارد)3
مقاومت)گسیختگىمدولتعیینروش3995شمارهایرانملىاستاندارد)4

خمشى
بدونهاى کاشىعمقىساىشتعیینروش3997شمارهایرانملىستانداردا)5

لعاب
ها کاشىخطىحرارتىانبساطتعیینروش3998شمارهایرانملىاستاندارد)6
شوكبرابردرکاشىمقاومتتعیینروش3999شمارهایرانملىاستاندارد)7

حرارتى
حرارتىانبساطبرابردرمقاومتتعیینروش4000شمارهایرانملىاستاندارد)8

لعابدارهاى کاشىرطوبتى
هاى کاشىشیمیاىىمقاومتتعیینروش4001شمارهرانایملىاستاندارد)9

لعاببدون
هاىکاشىشیمیاىىمقاومتتعیینروش4002شمارهایرانملىاستاندارد)10

لعابدار



118

سطحشسایمقاومتتعیینروش4003شمارهایرانملىاستاندارد)11
لعابدارهاى کاشى

باکاشىرطوبتىانبساطتعیینروش4004شمارهایرانملىاستاندارد)12
جوشآبازاستفاده

زدگىیخبرابردرکاشىمقاومتتعیینروش4005شمارهایرانملىاستاندارد)13
گذارىلکهآزمونروش6200شمارهایرانملىاستاندارد)14

اصطالحاتوتعاریف
:رودمیکاربهیرزفریتعابااصطالحاتدر این استاندارد

(Ceramic Tiles)سرامیکیهاي کاشی
پوششعنوانبهعموماًکه، معدنىاولیهموادازترکیبىازشدهساختهنازكقطعات

روش، ررودتاکسوسیلهبهاتاقدماىدرمعموالًوشودمیاستفادهوارهادیوها کف
(A)روش ، نکردپرسای(B)ه وسیلبهاستممکناماشوندمیدادهشکل
تاشودنترزیکافىدماىدروخشکسپس(C)شوددادهفرمنیزگردیهاى روش

بدونای(GL)لعابدارتوانندمیسرامیکىهاى کاشىدنمایکسبرانیازموردخواص
نوربرابردردارپایوسوختنقابلغیرمحصوالتنای. باشند(UGL)ب لعا
.باشندمی

(Glaze)لعاب 
نفوذقابلغیراىشیشهپوشش
(Engobed Surface)شدهانگوبسطح

.باشدرناپذینفوذایریپذنفوذتواندمیکهماتورسىهیپاباپوششى
درنظرلعاببدونکاشىیکعنوانه بشدهانگوبسطحباکاشىیک: وريیادآ

.شودمیگرفته
(Polished Surface)شدهپرداختسطح
وشدهپرداختماشینوسیلهبهتولیدانتهاىدرکهاستلعابىبدونکاشىسطح
.شودمیبراق

(Extruded Tiles)اکسترودي هاي کاشی
آنبدنهکههستندىهایکاشىوشودمیدادهنشانAحرفوسیلهبهها کاشىنای

ستونکیصورتبهوشودمیدادهشکلاکسترودروسیلهبهپالستیکی حالتدر
دادهبرششدهتعیینابعادباىهایکاشىصورتبهآمدهبدستستون. دآیدرمى

.شودمی
معمولىیادقیقصورتبهاکسترودىهاى کاشىاستانداردایندر-1یادآوري

وبودهتولیدمتفاوتهاى روشعلتبهبندىطبقهاین. شوندمیبندىطبقه
.استشدهفهرستجداگانهصورتبهمحصولاستانداردهاىدرآنهاهاى ویژگى
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هاى کاشىاکسترودرىهاى کاشىبراىاستفادهموردعامیانهاصطالح-2یادآوري
یاشدهاکسترودباردوهاى کاشىبرداللتکه. استرىاکوهاى کاشىیااسپیلتى

هاى کاشىبراىفقطکوآرىهاى کاشىاصطالح. کندمیدهشاکسترودیکبار
.رودمیکاربهدارنددرصد6ازکمترآبجذبکهاکسترودى

Dry)خشک پرسروشباهاي کاشی - Press Tiles)
آسیابمخلوطازکههستندىهایکاشى. شوندمیشناختهBحرفابها کاشىنای
.اندشدهدادهشکلباالفشارباوالبقداخلدراولیهموادشدهنرمو

اندشدهتولیددیگرهاي روشبهکههایی کاشی
(Tiles Made by Other Processes)

درکاشىدووقتىکهىبه صورت، شدهواقعکاشىازمشخصىهاى لبهدرکهاىپله
بندمشخصفاصلهازکمترکهاىفاصلهبا، خطکیدر، گیرندمیقرارهمکنار

.کنندمیتنظیموجداراکاشىهاى لبهاندازهافاصله. کندجادایاىفاصلهنیست
باها کاشىبینبندوقتىکهشوندمیتعبیهصورتىبهااندازهفاصله- 1یادآوري

.نشونددیدهاندازهافاصلهشوندپرمالت
فاصلهسیستماستممکنخشکپرسروشباتولیدىهاى کاشى-2یادآوري

.رودمیکاربهکنندهتولیدکارىاندازهحالتایندرباشندداشتهمتفاوتىانداز
(Water Absorption)آب جذب

نسبتشدهجذبآبدرصداستعبارت. شودمیدادهنشانEحرفصورتبهکه
.شودمیگیرىاندازهرانای3994ملىاستاندارداساسبرکهاولیهجرمبه

هااندازهشرح
.کنیدرجوع2و1شکلبه
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هاى اندازهاگر. اندشدهتعریفمستطیلمربعهاى کاشىبراىها اندازهاین: یادآوري
مربعکوچکتریندربایدراآنهاباشدنظرموردمستطیلمربعغیرهاى کاشى

.کردتعریفکندمیاحاطهراآنهاکهمستطیل
(Nominal Size)اسمی اندازه
.رودمیکاربهمحصولمعرفیبرايکهاستاي اندازه

(Work Size)(w): کاري اندازه
اعمالازپسباىدکهشودمیمشخصکنندهتولیدوسیلهبهکهاستاىاندازه

.باشدداشتهمطابقتواقعىاندازهبامجازهاى انحراف
.باشدمیضخامتعرضطولشاملشدهمشخصابعاد:یادآوري

(Actual Size): واقعیاندازه
3993ملىاستانداردبراساسکاشىسطوحگیرىاندازهوسیلهبهکهاستاىاندازه

.دآیمیبدسترانای
(C)توصیفی اندازه (Coording Size)
. بندعرضبعالوهکارىاندازهازاستعبارت
(Modular Size)مدوالر اندازه
براىجزبهآنهاازکسرىیاضرایبهمچنینومدولهاىبراساسها کاشىاندازه
مربعمیلیمتر9000حداقلآنهامساحتکهM5وM ،M2 ،M3هایی کاشى

.باشدمی
mm100M: یادآوري =1

(Non-modular Sizes)مدوالر غیرابعاد
نیستMمدولهاىبراساسکهاستابعادى

استفادهمورددنیاکشورهاىبیشتردرعموماًابعادگونهاینباهایىکاشى: یادآوري
. گیردمیقرار

)Toleranceرواداري (
هااندازهمجازبازه
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بنديطبقه
بنديطبقهاساس
مختلفهاى گروهبهآبجذبمیزانوتولیدروشبراساسسرامیکىهاى کاشى
نایاستفادهبراساسبندىتقسیمنایکهاستذکربهالزم. شوندمیبندىتقسیم

.استنشدهگرفتهدرنظرمحصوالت
تولیدروش

:داردوجودرزیشرحبهتولیدروشسه
اکسترودىهاى کاشىAروش -الف
خشکپرسهاى کاشىBروش-ب
شودمیتولیدها گردیباکهىهایکاشىCروش-ج

آبجذبگروههاي
:داردوجودزىرصورتبهآبجذبگروهسه
E≤3%) 1روهگ(کمآبجذبباهاى کاشى- الف
>%3)2گروهمتوسط (آبجذبباهاى کاشى-ب E ≤ 10%
E>10%باالآبجذبباهاى کاشى-پ
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پنجمفصل
فرش کف
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5یادگیريواحد

گردد:برنامه هفتگی اجراي این واحد یادگیري به شرح ذیل پیشنهاد می

آموزشیهاي بستهشیب بنديهفته هشتم

علم

مراحل اجراي فرش کف -
در سازي معرفی جزئیات اجرائی کف-

مختلف هاي موقعییت
معرفی شیب یک طرفه و محاسبه آن -
اجراي عایق رطوبتیروش-

نمایش عکس و فیلم -

عمل
ي مختلف هانقشهبا ارائه شیب بندي در حالت یک طرفه 

توسط هنر آموز 

آموزشیهاي بستهشیب بنديهفته نهم

علم
سازي معرفی جزئیات اجرائی کف-

مختلف هاي در موقعییت
کنج و وسط و هاي معرفی شیب-

محاسبه آن 

نمایش عکس و -
فیلم 

هاي مختلف با ارائه نقشهبندي در حالت کنج و وسط شیبعمل
توسط هنر آموز 

آموزشیهاي بستهفرش کفهفته دهم

علم
معرفی پوشش نهایی -
مراحل اجرا ي فرش کف-

نمایش عکس و -
فیلم 

عمل
اجراي پوشش موزائیک با شیب یک 

طرفه 
ي مختلف هانقشهبا ارائه 

توسط هنر آموز 
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آموزشیهاي بستهفرش کفیازدهمهفته 

متنوع هاي ارائه مثال-متره فرش کف -علم

عمل
اجراي پوشش موزائیک با شیب 

کنج و وسط 
ي مختلف توسط هانقشهبا ارائه 

هنر آموز 

مراحل اجراي فرش کف
مراحل اجراي فرش کف عبارتند از :

در این بخش که سازي بحث کفو اینکه با توجه به مراحل فوق در اجراي فرش کف 
باشد فقط به صورت دانش مطرح شده و بخش مهارتی میمقدمه اجراي فرش کف
پیشنهادات، لذا به هنرآموزان محترم، ها قابلیت اجرایی نداردآن در فضاي هنرستان

گردد که جهت هرچه بهتر تفهیم کردن مطالب آموزشی این بخش به هنرجویان می
. به شرح ذیل عمل شود

و فرش کف را همراه با سازي ي مختلف عملیات اجرایی از کفهانقشهترسیم - 1
. به صورت تکلیف از هنرجویان بخواهید، موجود در کتابهاي دیتیل

و عایقکاري سازي ساختمانی حین اجراي عملیات کفهاي بازدید از کارگاه- 2
. رطوبتی بسیار مفید خواهد بود

موجود در هنرستان به صورت تکلیف از تهیه جدول نازك کاري کف فضاهاي- 3
. هنرجویان خواسته شود

بررسی نقشه و متره•1

تهیه مصالح و وسایل الزم •2

کف سازي•3

شیب بندي و عایق کاري در صورت لزوم•4

پوشش نهایی  •5
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موجود هاي فرش کف و تهیه گزارش تصویري از کارگاهتعریف پروژه با موضوع- 4
و سازي هنرجویان را با فضاي کار و روش اجراي عملیات کف، در سطح شهر

. نمایدمیفرش کف بیشتر آشنا
آرشیو تهیه ، توسط هنرجویاناز تصاویر تهیه شده در طول سال تحصیلی - 5

و در سالهاي بعد در معرض دیگر هنرجویان قرار دهید و هر سال به نمایید
. محتواي آن بیافزایید

عدم امکان اجراي و با توجه به تنوع مصالح مصرفی در پوشش نهایی فرش کف- 6
تحقیقی با موضوعات مصالح خاص از هاي پروژه، همه آنها در فضاي آموزشی

. نصبی و چسباندنی را از هنرجویان بخواهیدهاي پوشقبیل کف 
از فضاهاي مختلف نیز به آموزش هرچه بهتر این سازي تهیه جداول متره کف- 7

. نمایدمیبخش کمک
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ارزشیابی
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
ايهاي فنی و حرفهآموزش

اشاره
نظر از یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
آموزشی رسمی انجام ي هابرنامهانجام شود یا اینکه خارج از هنرستانکه در این
د و یا در حین شغل یا براي ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم براي افراد که به ،العمر استیابی از جمله اجزاء مهم یادگیري مادامششود. ارز
گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج یابی و اهدايشروشی براي ارز

تحرك پذیري ي هابرنامهموزي که در پی ارتقاء آدارند و هم براي مؤسسات مهارت
درازمدت خود اي فنی و حرفهآموزشهاي ارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

.را تحقق بخشند
زیادي به تحول ارزشیابی در نظام بین المللی توجه هاي در اسناد باالدستی و توصیه

آموزشی شده است:
هاي کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر سیاست

1392- معظم انقالب
نقاط قوت و ییشناسابرايآموزان¬دانشیابیارزشهاي یوهشیادینتحول بن

دانش آموزان.یتضعف و پرورش استعدادها و خالق
آموزش و پرورشسند تحول بنیادین در
 محور براساس یجهنتیابینظام ارزشيو اجرایـ طراح2/19راهکار

یندفرآیابیارزشیکردو رویلیتحصيهاگذر از دورهيبرایملياستانداردها
محور و یند(فرآیقیتلفیکردو روییدوره ابتدایلیتحصهايیهپايمحور در ارتقا

.یلیتحصهايیهپایرمحور) در سایجهنت

در برنامه درسی ملی ایرانارزشیابی
یکنونیتروشن و همه جانبه از موقعیريمستمر تصوصورت¬به
اصالح آن متناسب با یو چگونگيبعدیتفاصله او با موقعآموز،¬دانش

کند.ارائه میيوهاي¬یازو نها¬یتظرف
خود بر یدو رشد مداوم دانش آموز را با تأکیریتیخود مدي،انتخاب گرزمینه

ساز تحقق آن زمینهراها¬روشیراز ساگیري¬کند و بهرهفراهم مییابیارز
.داند¬یم
بهبود يبرایرا فرصتگیري¬یادهاي¬یکاستی،حفظ کرامت انسانضمن

.داند¬میآموز¬دانشیتموقع
داند¬مییبهبود و اصالح نظام آموزشيبرایرا فرصتگیري¬یادهاي¬کاستی.
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)2015اي (یونسکوو حرفهینامه آموزش و تربیت فنتوصیه
یدبایادگیرندگان،هاي¬یشرفتو استفاده از اطالعات مربوط به پیجادابراي

هاي¬یندفرایابیشوند. ارزشیهاي سنجش موثر و مناسب طراحیستمس
همه ذي نفعان، به يبا همکاریدباینی،از جمله سنجش تکویادگیري،یاددهی و 

سرپرستاننظر،مورداي¬حرفههاي¬زمنیهیندگانم ها و مربیان، نمامعلیژهو
با استفاده از یدرا بایادگیرندگانیانجام شوند. عملکرد کلیادگیرندگانو

توسط یابیو در صورت لزوم، ارزیابیهاي مختلف سنجش، از قبیل خود ارزروش
قرار داد. ارزیابیوسنجشموردها¬هم گروه

اي¬حرفهوفنیهاي¬آموزشالمللیسومین کنگره بیننامهتوصیه
)2012یونسکو(
شناختن و یتها، به رسمآنیعهاي آموزش و تجمیر مسیرپذانعطافپشتیبانی

هاي یستماستقرار سي،شفاف سازیقاز طريهاي فردیادگیريانتقال از 
ییشناسایابی،سنجش و ارزيمحور، اقدامات معتبر برایامداي پحرفهیتصالح

تبادل للی،المیناي از جمله در سطح بهاي حرفهیتصالحیو اعتبارده
یممربوطه، تعمینفعانتمام ذیانمياطالعات و توسعه اعتماد متقابل و همکار

یستمهاي سبه تمام قسمتیکپارچهبه صورت یفیتکینهاي تضمیسممکان
اي¬حرفهیتصالح
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تعاریف-2
شایستگی

کار بر اساس استاندارد را گویند.توانایی انجام 

اي هاي حرفهشایستگی داراي سطوحی است که یکی از انواع سطح بندي شایستگی
باشد:میباشد که شامل موارد زیراي میبه صورت چهار مرحله
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الگوهاي نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیري-3
یري و عملکردي به همراه سطوح با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگ

ها الگوي نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها در شایستگی
1نشان داده شده در شکل 1و تجارب داخلی الگوي ايحرفههاي فنی و آموزش
.گرددمیتوصیه 



لگوي - 1شکل  ره - 1ا ا سطوح شایستگیاجزاءطرحوا ب ها  آن رتباط  ا شایستگی و 
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Task-تکلیف کاري
باشد.واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید میتکلیف کاري کوچکترین 

د به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر توانمیپیامد یک تکلیف کاري-
گرفته شود.

یک تکلیف کاري، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود. -
باشد.مییک تکلیف کاري داراي نقطه شروع و انتها-
اري قابل اندازه گیري و مشاهده است.یک تکلیف ک-
د مستقل از کارهاي دیگر انجام شود.توانمییک تکلیف کاري-
می باشد.(Step)هر تکلیف کاري داراي دو یا چند مرحله کار -
قرار 125الی 75تعداد تکالیف کاري در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده -

.گیردمی
. کسب توانایی در شودمینیز در برخی از موارد یاد "کار"از تکلیف کاري با نام 

.گرددمیانجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی 
Step-مرحله کار

گویند. مراحل می"مرحله کار"الزم براي انجام یک تکلیف کاري را هاي فعالیت
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاري از سه یا چند 

مرحله کار تشکیل شده است. 
حرفه: خانه دار

وظیفه: نگهداري حیاط
کار: چمن زدن

مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
(Performance Standard)استاندارد عملکرد

کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن سطح دنیاياي حرفههاي شایستگی
شناخته شده و قابل قبول براي انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد 

نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کار، عملکرد و عملکرد آن کار می
ر انتهاي مقاله). در هاي ارزشیابی د(رجوع به نمون برگشودمیمعیار ارزیابی آورده 

هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ادامه نمونه
در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت"استاندارد عملکرد جهت انجام کار: 1نمونه 

ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوري که پمپمکاترونیک:
نده باشد.مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات ساز

هاي الکتریکی با رسم مدارها و نقشه"استاندارد عملکرد جهت انجام کار: 2نمونه 
در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

برداري به نحوي کشی و در فرمتافزار نقشهمدارهاي فرمان با نرمهاي رسم نقشه
IECرد م به کار رفته در آن با استاندائکه مطابق با نقشه دستی موجود بوده و عال

مطابق باشد.
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در حرفه "اجراي عملیات اولیه تراشکاري"استاندارد عملکرد جهت انجام کار: 3نمونه 
ماشین کار عمومی:

تراشی) با استفاده از پیشانی-تراشیپله- اجراي عملیات اولیه تراشکاري (روتراشی
0/1رانس صورتی که قطعه کار با دقت ابعادي با تلتراش و ابزارهاي تراش بهماشین

mm± و پرداخت سطحRa1/6 حاصل شود
(شامل تفکر و عمل):(skills)مهارت 

توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال روان 
حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان مهارت یاد 

هستند که در شکل زیر مشاهده هایی حرکتی داراي ویژگیروان هاي . مهارتشودمی
می شود.در هر تکلیف کاري حداقل سه و حداکثر شش مرحلۀ کاري وجود دارد که هر 
مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوي که انجام هر مهارت مستلزم کاربرد دانش 

هر است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد نظر دارد. بنابراین
د از چندین مهارت تشکیل شده باشد.توانمیشایستگی(تکلیف کاري)

مهارت (بخش روان حرکتی)هاي ویژگی-2شکل 
(شامل علم):(knowledge)دانش 

ذهنی، قدرت هاي عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت–ذهنیهاي به توانائی
تجزیه تحلیل را دانش گویند.
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(شامل اخالق و باور)(Attitude)نگرش 
که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق و شودمینگرش به توانائی هایی گفته 

. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع توانائی شودمینگرش مربوط 
است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

ايحرفهو صالحیت رابطه ارزشیابی با استاندارد شایستگی 
مرتبط باشد و براساس آنها حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهاي شارز

که از استانداردهاي آموزشی اقتباس شود). این امر براي تدوین شود (نه آن
د توانمیاز نظر فردي، ارزشیابی.باشدمییابی دقیق میزان توانایی فرد ضروريشارز

شغل خاصی حرفه و کند تا وارد میهینامه شود. به افراد کمکمنجر به صدور گوا
شوند و در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیري دائمی روشی را براي ثبت 

متفاوت به دست دهد.هاي افراد در شرایط مختلف و زمانهاي و شایستگیهاتوانایی
ریزي براي و برنامهد در استخدام، ارتقاء توانمییابیشاز نظر کارفرمایان ارز

و یابیشموزي ارزآداخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارتهاي آموزش
آموخته شده در برابر هاي ها و دانشروشی براي تعیین کیفیت مهارتسنجش،

واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطاي گواهینامه به افراد، هاي شایستگی
آموزشی خود را به افراد و ي هابرنامهند توانمیايي فنی و حرفههنرستان ها

سه توانمیدر مسیر حرکت از دنیاي کار به دنیاي آموزشکارفرمایان ارائه نمایند. 
).3(شکل نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد

شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزشهاي توالی استاندارد-3شکل
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گذاري اي پایههاي حرفهلی بر اساس سطوح صالحیتاي مهاي حرفهنظام صالحیت
این نظام است. براي ورود به هاي شده است. تحرك پذیري افقی و عمودي از ویژگی

ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت قبلی به همراه زمان 
تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاري به تجربه کسب شده، سنجش
آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته (اما با سطح شایستگی باالتر) صورت 

. در هنگام گیردمیو براي ورود به سطح باالتر از ارزشیابی تشخیصی صورت گیردمی
مشترك که احراز هاي تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف دیگر شایستگی

.شودمیشده است مورد قبول واقع 
4هاي عملکرد مبناي تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل استاندارد

از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.اي نمونه



الف



ب
از استاندارد ارزشیابی حرفه براي یک شایستگیاي نمونه–4شکل
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لی و تربیتی در اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصی
ياآموزش فنی و حرفه

اي حرفهعملکرد گیري باید استاندارد ی (یعنی اندازهییابی باید واجد حداقل رواشارز
را بهاستانداردهااین باشد (یعنی بتواند پایایی گیري کند) و انتخاب شده را اندازه

ارزشیابی کند). اگر ابزار و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاصصورت یکنواخت
براساس استانداردهاي محلی و یا ملی و –شودمییابی در سطح منطقه درست شارز

و نتایج نیز داراي اعتبار وسیع باشند. ضروري است -یا بانک سئواالت امتحان
کافی در زمینه هاي آموزش،منطقهآموزانکارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر

یابی استاندارد شده به شیابی را دیده باشند. اگر ابزارهاي ارزشمدیریت و طراحی ارز
صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی و با 

داراند صورت پذیرد. خطا در مقکمک افرادي که استانداردهاي حرفه را تدوین کرده
ارزشیابی بود.ي ملی داراي اثرات منفی بسیاري خواهدهاآزموناعتبار ی ویروا

ها و اي ناظر بر تحقق شایستگیپیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
باشد:اي ملی ایران به شرح زیر میها و صالحیت حرفهدستیابی به سطوح شایستگی

ها در موقعیت یري از شایستگیها در بهره گتنوع ابزارها و روش-1
اي و عمومی هاي حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

متنوع خواهد بود.
استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد اي حرفههاي مالك کسب شایستگی

عملکرد حرفه تکلیف کاري.
شواهد کافی و متنوع براي قضاوت -2

ورت مستمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از ارزشیابی به ص
وعمومی کسب مدرك براساس صالحیت اي دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه

خواهد بود.
ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از هنرجویان-3

کاري و شیابی گروههاي دنیاي کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزاستفاده از واقعیت
.ارزشیابی

خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر -4
درصد قضاوت توسط هنرجو 20الی 10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه 

انجام خواهد پذیرفت. 
و عمومی.اي حرفههاي تکالیف کاري همراه با سطح بندي شایستگی

عدم استفاده از شرایط اضطراب آور -5
شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

منصفانه باشد
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)1آموزان و والدین در سنجش (ارزیابی همتامشارکت سایر دانش-6
آموزان براي سنجش قضاوتی در فرآیندهاي ساخت، طراحی، استفاده ازگروه دانش

ب، تحلیل، اپراتوري.تعمیر، نص
حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی -7

.شودمیارزشیابی نهایی گروه کاري توسط تیمی از هنرآموز انجام 
نتیجه محور و فرآیند محوري -8

یادگیري تلقی -استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی
کار (کارآموزي) ارزشیابی شوند.. برخی از نتایج باید در دنیاي شودمی

به کار گیري ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها
کارگروهی و حل مساله -9

جدید جهت حل مساله هاي اجراي فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت
در زندگی.

یادگیري –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی -10
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

خواهد افتاد.
تکالیف عملکردي در سنجش -11

ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه 
خواهدبود.

کسب کلیه شایستگی جهت اخذ صالحیت-12
گردد که در اي میدریافت مدرك صالحیت حرفهزمانی که یک هنرجو شایسته

تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد. و در پودمان زمانی 
که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با کندمیگواهینامه شایستگی دریافت 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشند.

از این نوع است. به طور کلی شودمیهمتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام هاي زیابیار-1
.شودمیدر آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، براي حفظ روایی به صورت ارزیابی همتا انجام 



140

توجه به زمان در هاي سنجش و ارزشیابی با روش
اي:اي فنی و حرفههآموزش

. شودمیانجام اي سنجش آغازین: براي ارزیابی ورودي تعیین صالحیت حرفه
.گیردمیبراي اصالح یادگیري صورت : سنجش تکوینی

. گیردمیسنجش تشخیصی: براي شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام 
اي ها و سطوح صالحیت حرفهاري و پودمانسنجش تراکمی: در انتهاي تکالیف ک

.گیردمیانجام 
.شودمیسنجش تکمیلی: براي کارآموزي و کارورزي و عملیات میدانی انجام 

اي و نوع با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهاي حرفههاي در نظام صالحیت
. البته شودمیمختلف زمانی استفاده هاي نظام یادگیري (مادام العمر و ...) از روش

سنجش تراکمی براي اندازه گیري سطح شایستگی و تسلط در هر کار و حرفه مورد 
.گیردمیقرار اي توجه ویژه

ابزارهاي سنجش شایستگی:
سازي شده، سنجش عملکردي شامل کتبی عملکردي، سنجش شناسایی، شبیه

اي و ...درجه360هاي طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه
هاي درجهاي: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده-

بندي، واقع نگاري و ...
نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش

لیکرت، مصاحبه
این کار، سنجش پیرو و ... سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین

کار واقعی استفاده نظر در محیطبراي اطمینان از شایستگی موردنوع سنجش
.)گیردمی(در کارآموزي و کارورزي مورد استفاده قرار شودمی
 ،و ... این نوع اي درجه360سنجش همه جانبه (ترکیبی): شامل کارپوشه

.شودمییادگیري استفاده هاي سنجش ها براي سنجش کلی حوزه

مبناي تجارب گذشته، با ابزارهاي ارزشیابیِ اهداف دانشی آشنا از آنجا که شما بر 
هاي شایستگی در اهداف برخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه1هستید، در جدول 

مهارتی(شامل تفکر و عمل) و اهداف نگرشی(شامل ایمان و اخالق) آمده است.
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هاي شایستگیبرخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه-1جدول 
هاي اندازه گیري و سنجش مهارت (تفکر)ابزار

شناختیهاي مهارت
بعد دانش و مهارت 

ارزشیابی تحلیل کردنبه کار بستنشناختی
آفریدنکردن

الف:
■×■■■+ دانش امور واقعی

×ب: دانش مفهومی
■

 +

■▲


▲■
▲
■

ج:
دانش روندي

 +■


■■■

د:
●دانش فراشناختی

زه گیري و سنجش مهارت (عمل)  ندا ا بزارهاي  ا

هماهنگی دقتاجراي مستقلتقلید
عادي شدنحرکت

 ●
■

■ ●


●■■ ●
■ ●


اور و اخالق حرفه اي) (ب زه گیري و سنجش نگرش  ندا ا بزارهاي  ا
تبلورسازمانبنديارزشگذاريواکنشدریافت

●
■

●
■

●

■
 ●◊

■

 ● ◊
■



ابزارهاي آزمون و سنجش:
-هاآزمون کوتآزمون تشریحیآزمون جور کردنی ×غلط -+ آزمون صحیح

سنجش عملکرديمشاهدهايچند گزینهپاسخ
 پرسش ♦مصاحبه ◊نقشه مفهومی▲فهرست وارسی ●روبریک■کارپوشه

پژوهش مورديگزارشدرجه360آزمونپروژهنمونه کارشفاهی
 محک زنی ارائه ایفاي نقش کارگروهی خودسنجی

طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:ه ب
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انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی-5شکل 
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یابیشمحتواي مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به ، مهارت و نگرش میدانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
هاي مورد ارزیابی به ها، شایستگیاي و شرایط ارائه آموزشاستانداردهاي حرفه

و هااست عالوه بر ارزشیابی مهارتیابی ممکن شهاي گوناگون خواهند بود. ارزصورت
نیز هاي دیگري راکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارتهاییشایستگی

ها عبارتند از گویند: این مهارتهاي محوري میگیري کند و به آنها مهارتاندازه
هاي اجتماعی و شهروندي، هاي زندگی شامل مهارتسواد و حساب، مهارت

سازي و براساس حرفه فرد اي عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیمهمهارت
باشد به طوري میلذا ارزشیابی به صورت کل نگرهاي مدیریت و کار آفرینی.مهارت

فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.هاي که شایستگی
و سیستم آموزش و هاي سنجش و ارزیابی محتوي یک فرآیند رویکردها و روش

بندي گردد:هاي مختلف دستهد براساس شاخصتوانمیايتربیت فنی و حرفه

یابیشهاي مدیریتی ارزوشر
هاي استاندارد شده و بانکي هاآزمونیابی وجود دارد: شدو روش مدیریتی ارز

اطالعاتی 
استاندارد شده ي هاآزمون

استاندارد شده و سازمان ايشایستگی حرفهي هاارزشیابیاین رویکرد شامل تدوین 
مراکز ملی سنجشمستقیماً توسط هاي متمرکز است که یادادن آزمون در موقعیت

گیرند. این روش اعتباربخشی آن را به عهده میمراکزکه این و یا اینشودمیانجام 
UK ,Cityکه با مؤسساتی نظیر شودمیمعموالً در کشورهاي در حال توسعه انجام 

Guildsاند اند. این مؤسسات به کشورهاي در حال توسعه کمک کردههمکاري کرده
را تدوین کنند و یا اقتباس نمایند.هابرنامهي ارزشیابی مناسب این هابرنامهتا 

نیز ابزار Ciscoوري نظیر میکروسافت و آهاي فنهاي اخیر برخی شرکتدر سال
موزي به کار برده شده در سطح جهان را آي مهارتهابرنامهشده و یابی استانداردشارز

نمایند. ي مربوطه را صادرهاگواهینامهند توانمیاند. این مؤسساتتولید کرده
اطالعاتیهاي بانک

یابی شاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهاي حرفه، بانک اطالعاتی شامل س
. این بانک اطالعاتی شودمیتشکیل شایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 

تا گیردمیسسات آموزش و کارفرمایان) قرار ؤنفع (مانند مدراختیار تمام افراد ذي
خود را تدوین کنند. انجام این کار ي هاارزشیابیبتوانند براساس این بانک اطالعات، 

ن است که استانداردهایی را تدویملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در مستلزم 
دهند که چگونه از میآموزشارائه دهندگان آموزشی،به کارشناسانکرده است. این 

خود استفاده کنند. انجام این کار در کشورهاي در ي هاارزشیابیاین اطالعات در 
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روایی و پایاییبخواهد داراي هاآزمونحال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر 
استاندارد به اقدامات امنیتی و کارکنان ي هاآزمونباشند. این روش نسبت به 

مستقیماً به تمام توانمیاالت این بانک راؤتخصصی کمتري احتیاج دارد. س
محتاج کارهاي هاآزموندر هر حرفه مرتبط کرد و تدوین و اجراي این هافعالیت

داراي انعطاف بیشتري هستند زیرا در هاآزموناداري عریض و طویل نیست. این 
اطالعات مربوط در بانک را تغییر داد، توانمیت تغییر استانداردهاي یک حرفهصور

در صورت اجراي این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند و 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد و گرددي آنها صادر هاگواهینامه

.العمر نیز میسر شودیادگیري مادام

دهی شایستگیبندي و نمرهمقیاس
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 
شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیري و کسب توانایی 

گوناگونی براي ارزشیابی شایستگی هاي انجام کار در شغل و حرفه است. مقیاس
ر جدول ذیل مشاهده می شود.وجود دارد که داي حرفه



ارزشیابی شایستگی حرفه-اي رتبهبندي مقیاس

شایستگی (گروه کاري)بندي مقیاس شایستگی (کار)بندي مقیاس شایستگی جزءبندي مقیاس-محدوده انتظارات بندي مقیاس
شایستگی جزء یف

رد

مربوط به هاي نیازمند آموزش: نداشتن معیار
شایستگی کار

مربوط به شایستگی هاي شایسته: داشتن معیار
کار

مربوط هاي نیازمند آموزش: نداشتن معیار
به شایستگی کار

مربوط به هاي داشتن معیارشایسته: 
شایستگی کار

درصد 75عدم شایستگی: کسب نکردن حداقل 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 75شایسته: کسب حداقل 
شایستگی مورد نیاز

خیر-بلی  1

60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 60ایسته: کسب حداقل ش
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد 85
نیاز

85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

85درصد و حداکثر60شایسته: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز
85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

85درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
مورد نیازدرصد انتظارات در سطح شایستگی

درصد 85: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

1,2هاي مقیاس
,3 2



شایستگی (گروه کاري)بندي مقیاس شایستگی (کار)بندي مقیاس شایستگی جزءبندي مقیاس-محدوده انتظارات بندي مقیاس
شایستگی جزء یف

رد

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
ی درصد انتظارات در سطوح شایستگ60حداکثر 
مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60کسب حداقل : شایسته

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40: کسب حداقل نیازمند آموزش
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60کسب حداقل : شایسته

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد 
نیاز

درصد انتظارات 40: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

60درصد و حداکثر 40: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 3سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

90درصد و حداکثر 80: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیازدرصد 

درصد انتظارات 90: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

1,2هاي مقیاس
5و4و 3, 3

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز60

85درصد و حداکثر 60کسب حداقل : شایسته
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح 

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60کسب حداقل : شایسته

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

درصد انتظارات 60: کسب نکردن حداقل 1مقیاس سطح
در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

90درصد و حداکثر 90حداقل : کسب 4سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

1,2هاي مقیاس
5و4و3, 4



شایستگی (گروه کاري)بندي مقیاس شایستگی (کار)بندي مقیاس شایستگی جزءبندي مقیاس-محدوده انتظارات بندي مقیاس
شایستگی جزء یف

رد

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد 
نیاز

درصد انتظارات 60: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
در سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی 60حداکثر 
مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60کسب حداقل : شایسته

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

کسب نکردن حداقل کامال نیازمند آموزش:
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد 40
نیاز

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
درصد و حداکثر 60کسب حداقل : شایسته

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد 85
نیاز

85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
رصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد د

نیاز

درصد انتظارات 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
سطح شایستگی مورد نیازدر صد انتظارات در90

درصد انتظارات در سطح 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
شایستگی مورد نیاز

1,2هاي مقیاس
4و3, 5
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فنی و پایه فنی،هايارزشیابی دروس شایستگینحوه 
غیر فنی

 است عبارتند از:مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی

شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوري و غیر فنیهاي شایستگی-1
اي مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق حرفه،نوینهاي کاربرد فناوري،کار آفرینی

و کاردانش )اي در پایه دوازدهم (شاخه فنی و حرفه
اي، عناصر و زبان درس مشرك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانه-2

)ايحرفهبصري، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر. (شاخه فنی و 
یازدهم و دوازدهم ،دهمهاي ) پایهايحرفهساعته (شاخه فنی و 8هاي کارگاه-3
یمیپایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست و شهاي دروس شایستگی-4
دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی-5
باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان (فصل) می

باید براي هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو 
ها براي هر یک پودماننمره20از صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

گردد.می ثبت 
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20تا 0گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می
گردد.ثبت می

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
= عدم احراز شایستگی؛1(3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

گردد و نتیجه االتر از انتظار) مشخص میاحراز شایستگی ب=3= احراز شایستگی 2
.)6(شکل گرددمنظور می5آن با ضریب 

هاي کالسی و بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ابتکار در خودارزیابی،هاي آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت،کارگاهی

شرط قبولی مره اختصاص پیدا خواهد کرد.ن5تا 0... از وتکالیف عملکردي درسی
باشد.می12در هر پودمان کسب نمره حداقل 

گیري از سوي هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی 5/1نمره از 2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

هاي درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنماي ها مندرج در کتابارزشیابی
هنرآموز انجام پذیرد.



ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است.-6شکل 
نمرات احتمالی که براي هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:



نمرات احتمالی ثبت شده براي هر پودمان-7شکل 
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 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیري (واحد شایستگی) است و ارزشیابی
هاي هاي شایستگی مطابق با شیوه مندرج در کتابپیشرفت تحصیلی از واحد

خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت درسی صورت 
هاي شایستگی نمره خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

پودمان به دست خواهد آمد.
 ،به منظور استقرار نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استاندارد در کشور

شایستگی را براي هر یک از استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد
و کاردانش تهیه شده است.ايحرفهي فنی و هاشاخهدروس در 

هاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی براي کلیه دکتاب استاندار-8شکل 
هاي تحصیلیرشته

ارزشیابی مبتنی بر هاي بر اساس استاندارددهینمرهاز هایی نمونه9در شکل 
صنعت، خدمات، اي گروه بزرگ حرفههاي مختلف رشتههاي براي پودمانشایستگی 

کشاورزي و هنر نشان داده شده است.



الف

ب



پ

ت
مختلفهاي ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشتهدهی از نمرههایی نمونه-9شکل 
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 5گردد که در هر قبول اعالم میمبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس
نمره پودمان 5کسب کند. در این صورت میانگین 12پودمان درس نمره باالي 

به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در 
را کسب نکند در آن ماده 12حداقل نمره صورتی که فرد در یک یا چند پودمان

در سیستم براي او منظور خواهد 10آورد و نمره ینمدرسی قبولی را بدست
هایی که حداقل نمره مورد نظر ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمانشد.

در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 
حداقل براي یک بار امکان پذیر خواهد بود.

هاي تحصیلی در یک کاربرگ تحت هها رشتخالصه نمرات کسب شده در پودمان
تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به ايحرفههاي عنوان گواهی شایستگی

هنرجو تحویل داده خواهد شد.
هنرجوهمراهکتابمدار،نتیجهومدارفرآیندارزشیابیدرندتوانمیهنرجویان

این کتاب با هدف باشند. داشتههمراهبهخودباارزشیابیاجرايزماندررا
بر کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی

شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و براي کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

).10(شکل 



ه هنرجو- 10شکل  ویژگی هاي کتاب همرا هداف و  ا
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.1394ایران،
وچاپشرکتسازي، ساختماناجرائیهاي روشهمکاران،وفروغنژاد، . پوش17
.1394ایران،درسیهاي کتابنشر
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درسیهاي چاپ و نشر کتابشرکتبندي، شیبوسازي . زارع، محمدعلی، کف18
.1394ایران،

. یزدانی،محمد اسماعیل و همکاران، کارگاه ساختمان، شرکت چاپ و نشر 19
.1394ایران،درسیهاي کتاب

کارهاي عمومی ساختمانی، معاونت امور فنی، دفتر ، مشخصات فنی و55. نشریه 20
.1381کشور، چاپ هفتم، ریزي امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه

. مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 21
1392.

ن، ویرایش دوم، . مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختما22
1392.

. مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ویرایش 23
.1392دوم، 

کشورریزي سازمان مدیریت و برنامه119. نشریه 24
.دیگرمختلفمنابعومعتبراینترنتیهاي و سایت


