
109

فصل پنجم: مراکز، مواد و منابع یادگیری …

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



110

مراكز، رسانه ها،  مواد و 
منابع يادگيري

مراكز يادگيري

کالس درس، فضاي کارگاه اختصاصی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز آموزش پیش 
از دبستان، سالن ورزشی و فضای باز حیاط، محیط هاي کار واقعي، نمايشگاه هاي 

تخصصي مرتبط، بازديد علمي از مراکز تخصصي مرتبط

رسانه هاي يادگيري

     
 

رسانه های 
یادگیری هنرجو

کتاب کار 
هنرجو

شبکه های 
اجتماعی

سایت آموزشی 
معتبر

فیلم 
آموزشی

کتاب
مرجع

پوسترهای 
آموزشی

نرم افزار 
هنرجو

مجالت
آموزشی

کتاب
درسی
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منابع يادگيري

 کتاب آموزشي منبع
 کتاب مرجع

 مجموعه دستورالعمل ها، آئین نامه ها و مقررات آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي 
در ارتباط با آموزش و پرورش پیش از دبستان

 جداول رشد کودك 
 استانداردهاي تحلیل و ارزشیابي حرفه

 
مواد يادگيري

 بازي هاي آموزشي 
 وسايل آموزشي
 ماکت آموزشی 

 ابزار و تجهیزات سرمايه ای و نیمه سرمايه ای
 مواد مصرفی 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی بايد واجد حداقل روايی )يعنی اندازه گیری بايد استاندارد عملکرد حرفه ای 
انتخاب شده را اندازه گیری کند( و پايايی باشد )يعنی بتواند اين استانداردها را به 
صورت يکنواخت و ناوابسته به يک مکان و يا دستگاه خاص ارزشیابی کند(. اگر 
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود ـ براساس استانداردهای محلی و يا 
ملی و يا بانک سؤاالت امتحانـ  و نتايج نیز دارای اعتبار وسیع باشند. ضروری است 

رسانه های یاددهی ـ 
یادگیری هنرآموز

سایت آموزشی 
معتبر

کتاب
مرجع

فیلم 
آموزشی

کتاب
درسی

کتاب راهنمای 
هنرآموز
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کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های کافی در زمینه 
مديريت و طراحی ارزشیابی را ديده باشند. اگر ابزارهای ارزشیابی استاندارد شده 
به صورت متمرکز تدوين شوند، الزم است اين کار توسط متخصصان ارزشیابی و 
با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوين کرده اند صورت پذيرد. خطا در 

مقدار روايی و اعتبار آزمون های ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهد بود.

اصول ارزشيابی پيشرفت تحصيلی در 
آموزش های فنی و حرفه ای

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

عمومی متنوع خواهد بود.
- مالك کسب شايستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 

عملکرد حرفه تکلیف کاری
٢ شواهد کافی و متنوع برای قضاوت 

- ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
دوره کسب استاندارد شايستگی حرفه ای و عمومی کسب مدرك براساس صالحیت 

خواهد بود.
٣ ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویان

گروه  ارزشیابی  به  ارزشیابی حرفه  تجربه  و  کار  دنیای  واقعیت های  از  استفاده   -
کاری و ارزشیابی.

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

خواهد پذيرفت . تکالیف کاری همراه با سطح بندی شايستگی های حرفه ای و عمومی.
٥ عدم استفاده از شرایط اضطراب آور 

- شرايط ارزشیابی مبتنی بر شرايط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.
- منصفانه باشد

٦ مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش)ارزیابی همتا(1
ـ استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی درفرآيندهای ساخت، طراحی، 

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

1ـ ارزيابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از اين نوع 
است. به طور کلی در آن دسته از ارزيابی هايی که احساس معیار ارزيابی است، برای حفظ روايی 

به صورت ارزيابی همتا انجام می شود. 
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ـ ارزشیابی نهايی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.
٨ نتیجه محور و فرآیند محوری 

ـ استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآيند ياددهی ـ يادگیری تلقی 
می شود. برخی از نتايج بايد در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.

ـ به کارگیری ارزشیابی فرآيند محور در کسب شايستگی ها
٩ کار گروهی و حل مسئله 

موقعیت های جديد جهت حل  و  کار  گروهی  بستر  در  ارزشیابی  فرآيند  اجرای  ـ 
مسئله در زندگی.

10 ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی ـ یادگیری 
ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

خواهد افتاد.
11 تکالیف عملکردی در سنجش 

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

1٢ کسب کلیه شایستگی ها جهت اخذ صالحیت
زمانی که يک هنرجو شايسته دريافت مدرك صالحیت حرفه ای می گردد که  ـ 
در تمامی پودمان ها گواهینامه شايستگی دريافت کرده باشد. و در پودمان زمانی 
گواهینامه شايستگی دريافت می کند که در تمامی کارها، شايستگی انجام کار را با 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

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

 سنجش آغازین: برای ارزيابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می شود.
 سنجش تکوینی : برای اصالح يادگیری صورت می گیرد.

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

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

 سنجش تکمیلی: برای کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام می شود.
در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه ای و 
نوع نظام يادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می شود. 
البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شايستگی و تسلط در هر کار و حرفه 

مورد توجه ويژه ای قرار می گیرد.
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ابزارهای سنجش شايستگی

چند گزينه ای،  جور کردنی،  غلط،  ـ  صحیح  شامل  کتبی(:  )شفاهی،  آزمون   
سطح  با  متناسب  شناختی  حوزه  برای  آزمون ها  اين   ... و  کوته پاسخ  تشريحی، 

شايستگی مورد انتظار انتخاب می شوند.
عملکردی، سنجش شناسايی، شبیه سازی  کتبی  شامل  سنجش عملکردی:   

شده، نمونه کار، پروژه های طوالنی مدت، سنجش 360 درجه ای و ...
مقیاس های  وارسی،  فهرست  اساس  بر  سنجش  شامل  سنجش مشاهده ای:   

درجه بندی، واقع نگاری و ...
 سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفکیک معنايی، سنجش نگرش با مقیاس 

لیکرت، مصاحبه
 سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین کار، سنجش پیرو و ... 
اين نوع سنجش برای اطمینان از شايستگی مورد نظر در محیط کار واقعی استفاده 

می شود.)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(
... اين نوع   سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه، 360 درجه ای و 

سنجش ها برای سنجش کلی حوزه های يادگیری استفاده می شود.

مقياس بندی و نمره دهی شايستگی

مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جديد  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شايستگی است. هدف نهايی ارزشیابی مبتنی بر شايستگی، يادگیری و کسب 
توانايی انجام کار در شغل و حرفه است. هر درس از يک يا چند واحدهای يادگیری 
)تکالیف کاری(  تشکیل شده است که هنرجويان در فرآيند يادگیری بايستی در 
انجام آن ها  شايستگی الزم را کسب نمايند. حداکثر نمره هر واحد يادگیری  4 
نمره دارد و نمره دهی آن  شامل دو بخش ارزشیابی فرآيندی يا مستمر)1 نمره( 
واحد  در  شايستگی  برای کسب  هنرجويان  است.  نمره(   3( پايانی  يا  نتیجه ای  و 
آن  در  تا  نمايند  کسب  پايانی  ارزشیابی  از  را   2 نمره  حداقل   بايستی  يادگیری 
واحد يادگیری شايستگی الزم را کسب نمايند. حداقل يک بار امکان جبران برای 
کسب شايستگی واحدهای يادگیری برای هنرجويان وجود دارد. نمره هر درس از 

میانگین نمرات واحدهای يادگیری تشکیل می گردد.  
در ارزشیابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند بر اساس ارزشیابی مراحل انجام 
نمايند.  نمره دهی  يادگیری  ـ  ياددهی  فرآيند  به  توجه  با  و  درسی  کتاب  در  کار 
انجام می شود.  کتاب درسی  در  بیان شده  برگ  نمون  اساس  بر  پايانی  ارزشیابی 
در سنجش واحد يادگیری شايستگی فنی، غیر فنی، ايمنی و بهداشت و توجهات 
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زيست محیطی توأمان مورد سنجش قرار می گیرند. 
نمره هر واحد يادگیری نیز از میانگین نمرات مراحل کار، شايستگی های غیر فنی 
و ايمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 10 درصد نمره 

از ارزشیابی مستمر را به خود ارزيابی توسط هنرجويان اختصاص دهند. 
 

نمون برگ های ارزشيابی  شايستگی واحدهای يادگيری

درس مراقبت از سالمت کودك شامل 5 واحد يادگیری است که در صفحات بعدی 
نمون برگ های ارزشیابی شايستگی هر يک از واحدهای يادگیری به ترتیب فصول کتاب 

آورده شده است.
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ارزشیابی شایستگی توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

شرح کار:
1ـ تهیه فهرستی از جدول رشد براي تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی ) عضالت بزرگ، عضالت کوچک، ...(
2ـ طراحی و اجرای يک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ از طريق حرکات ورزشی و جسمانی 

3ـ طراحی و اجرای يک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک از طريق نقاشی، دوخت و دوز، خمیربازی و… 
4ـ طراحی و اجرای يک فعالیت برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت از طريق نخ کردن مهره ها و باز و بسته کردن بندها، پرتاب 

کردن توپ و . . . 
5 ـ طراحی و اجرای يک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل از طريق لی لی کردن، ايستادن روی يک پا و…

طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زير انجام شود:
نیاز، 7ـ سن کودکان،                                                                            مورد  ابزار  و  وسیله  ـ   6 فعالیت،  زمان  ـ  فعالیت، 5  مکان  فعالیت، 4ـ  فعالیت، 3ـ هدف  نوع  فعالیت، 2ـ  نام  1ـ 

8 ـ تعداد کودکان، 9ـ تعداد مربی و کمک مربی، 10ـ   روش کار
استاندارد عملکرد: 

توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی با استفاده از حرکات جسمانی، تمرينات ورزشی، فعالیت های هنری، انجام بازی ها و استفاده از 
اسباب بازی ها مطابق با دستورالعمل ها و  آيین نامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان و سازمان بهزيستی 

شاخص ها:
تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی )عضالت بزرگ، عضالت کوچک، ...(

پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ )حرکات ورزشی و بازی(
پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک )فعالیت های هنری، ورزشی و بازی(

پرورش مهارت های هماهنگی عضالت )بازی های جسمانی(
پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل )انجام حرکات تعادلی(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: طراحی و انجام فعالیت های آموزشی جهت توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی با توجه به 
شرايط زير انجام می شود.

مکان: مرکز آزمون )کارگاه فعالیت های هنری و خالق(     زمان: 50 دقیقه )10 دقیقه برای طراحی و اجرای فعالیت های هر يک از مراحل کار(
تجهیزات: سالن، تجهیزات ورزشی و کارگاهی متناسب با استانداردها

ابزار: وسايل ورزشی و  اسباب بازی ها متناسب با استانداردهای بهزيستی و آموزش و پرورش پیش از دبستان
مواد مصرفی: مواد الزم در فعالیت های هنری )مقوا، نوارهای رنگی، چسب، قیچی مخصوص، رنگ های نقاشی مواد و ماژيک های رنگی و ...( 

و لوازم التحرير
 استاندارد و سایر شرایط: استفاده از آيین نامه ها و منابع علمی آموزش و پرورش و جداول رشد

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی1
1پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ2
1پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچك3
2پرورش مهارت های هماهنگی عضالت4
2پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: مديريت مواد و تجهیزات، مسئولیت پذيری، انتخاب و به کارگیری فناوری 

ایمنی: استفاده از روپوش کار و رعايت نکات ايمنی در انجام فعالیت های جسمی ـ حرکتی
بهداشت: رعايت نکات بهداشتی در اجرای فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعايت بهداشت محیط در هنگام اجرای فعالیت های ورزشی و هنری و 
حرکات بدنی و به حداقل رساندن دورريزها در محیط زيست و جمع آوری صحیح آنها

نگرش: مسئولیت پذيری در انجام فعالیت های آموزشی مراحل کاری

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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ارزشیابی شایستگی نظارت بر بهداشت فردی کودک

شرح کار:
1ـ طراحي فعالیتي براي کنترل بهداشت فردی )مو، پوست، و ...(

2ـ پايش رشد کودك و رسم آن در نمودار و تفسیر آن
3ـ بررسی محتوای پرونده سالمت کودك )اطالعات عمومی کودك، ارزيابی رشد کودك، ثبت نتايج غربالگری ساالنه ، ثبت نتايج بررسی 

دوره ای کودك، ثبت و پیگیری نتايج ارجعات کودك و…( 
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زير انجام شود:

کودکان،                                                                            نیاز، 7ـ سن  مورد  ابزار  و  وسیله  ـ   6 فعالیت،  زمان  ـ   5 فعالیت،  مکان  فعالیت، 4ـ  فعالیت، 3ـ هدف  نوع  2ـ  فعالیت،  نام  1ـ 
8 ـ تعداد کودکان، 9ـ تعداد مربی و کمک مربی، 10ـ   روش کار

استاندارد عملکرد: 
و دستورالعمل های سازمان  بهداشت  وزارت  بهداشتی  آئین نامه های  با  مطابق  پرونده سالمت کودك  بررسی  و  فردی  بهداشت  بر  نظارت 

بهزيستی 
شاخص ها:

کنترل بر بهداشت فردی )بهداشت فردی، بهداشت وسايل(
پايش رشد کودك )اندازه گیری قد و وزن و محیط بدن(

بررسی پرونده سالمت کودك )اطالعات عمومی کودك، ارزيابی رشد کودك، ثبت نتايج غربالگری ساالنه و…(
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کنترل بهداشت فردی کودك با توجه به شرايط زير انجام می شود.        

مکان: مرکز آزمون )کارگاه فعالیت های بهداشتی(  
زمان: 60 دقیقه )20 دقیقه برای انجام فعالیت های هر يک از مراحل کاری(

مواد و تجهیزات و ابزار: نمونه پرونده سالمت کودك، کارت پايش رشد، ماکت کودك و بزرگسال، نمونه جداول رشد، لوازم التحرير، پوستر، 
موالژهای بدن انسان 

استاندارد و سایرشرایط: منابع علمی و آموزشی آئین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت و دستورالعمل های سازمان بهزيستی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

2کنترل بهداشت فردی1

2پایش رشد کودک2

1بررسی پرونده سالمت کودک در مراکز پیش از دبستان4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
از  درست  درك  داشتن  و  يادگیری  مسئولیت پذيری،   : غیرفنی  شایستگی های 

سیستم سازمانی
ایمنی: استفاده از روپوش کار و رعايت نکات ايمنی در استفاده از وسايل در انجام 

فعالیت های عملی    
 بهداشت: رعايت بهداشت فردی در انجام فعالیت ها

و  دورريزها  رساندن  حداقل  به  محیط  نکردن  آلوده  زیست محیطی:  توجهات 
جمع آوری صحیح آنها 

نگرش: تعهد و اهمیت دادن به بهداشت فردی

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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ارزشیابی شایستگی کنترل بیماری های شایع کودکان

شرح کار:
1ـ تهیه فهرستی از انواع عوامل بیماري زا )ويروسی، باکتريايی، انگلی و . . .(، بیماری های شايع کودکان با توجه به عالئم ، راه های انتقال 

و پیشگیری از آنها مطابق با منابع علمی معتبر وزارت بهداشت و درمان
تعیین  حیاتی،  عاليم  بیمار،کنترل  کودك  تغذيه  بهداشت،  و  مراقبت  جداسازی،  نحوه   ( بیمار  کودك  يک  از  مراقبت  عملی  انجام   -2

نشانه های بیماری، اقدامات الزم براساس نشانه های مشاهده شده در کودك بیمار(
3- ارائه نمونه گزارش از وضعیت بیماری کودك )ارائه نمونه گزارش از وضعیت کودك بیمار و نحوه ارجاع آن به مسئولین مرکز و والدين کودك(

الگوی تهیه گزارش از وضعیت کودک بیمار:
1- مشخصات کودك، 2- عاليم مشاهده شده، 3- اقدامات انجام شده )مراقبت های بهداشتی، تغذيه ، اطالع رسانی مسئولین(، 4- زمان 

اقدامات، 5- وضعیت کودك هنگام ارجاع
استاندارد عملکرد: 

کنترل بیماری های شايع در کودکان از طريق برنامه های کنترلی و پیشگیری در مراکز پیش از دبستان، بر اساس استانداردهای بهداشتی 
مطابق با آيین نامه های بهداشتی مهدهای کودك وزارت بهداشت و سازمان بهزيستی

شاخص ها:
پیشگیری از بیماری های شايع در کودکان )عوامل بیماری زا، راه هاي انتقال و راه های پیشگیری از آنها(

مراقبت از کودك بیمار) جداسازی، روش های مراقبت از کودك بیمار(
تهیه گزارش وضعیت بیماری کودك )تهیه گزارش از انواع بیماری ها و نحوه ارجاع(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کنترل بیماری های شايع کودکان با توجه به شرايط زير انجام می شود.
مکان: مرکزآزمون )کارگاه فعالیت های بهداشتی( 

زمان: 60 دقیقه )20 دقیقه برای انجام فعالیت های هر يک از مراحل کاری(
مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحرير ،پوستر، ماکت کودك، وسايل اندازه گیری عاليم حیاتی 

استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی، آئین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت و دستورالعمل های سازمان بهزيستی

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

2پیشگیری از بیماری های شايع در کودکان1

1مراقبت  از کودك بیمار2

2تهیه گزارش از وضعیت بیماری کودك3

شایستگی های غیرفنی: مسئولیت پذيری و يادگیری
ایمنی: استفاده از روپوش کار

بهداشت: رعايت بهداشت فردی در پیشگیری از بیماری ها
توجهات زیست محیطی: آلوده نکردن محیط و به حداقل 

رساندن دورريزها
نگرش: تعهد و صداقت

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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فصل پنجم: مراکز، مواد و منابع یادگیری …
ارزشیابی شایستگی نظارت بر تغذیه سالم کودک

شرح کار:
1- طراحی يک برنامه غذايی )روزانه،هفتگی( برای کودکان با توجه به گروه های سنی )استفاده از گروه های غذايی، تنوع، تعادل، شرايط 

اقلیمی و بومی، قابل دسترس بودن مواد غذايی(
2-تهیه گزارش وضعیت بهداشتی مواد غذايی از مرکز پیش از دبستان از طريق انجام بازديد يا مشاهده فیلم يا تصاوير مرتبط مطابق با 

آئین نامه ها و مقررات بهداشتی مهدکودك ها 
3- تهیه گزارش وضعیت بهداشتی طبخ مواد غذايی از مرکز پیش از دبستان از طريق انجام بازديد يا مشاهده فیلم يا تصاوير مرتبط 

مطابق با آئین نامه ها و مقررات بهداشتی مهدکودك ها
الگوی تهیه گزارش از وضعیت بهداشتی مواد غذایی:

1- مشخصات موضوع قابل مشاهده، 2- موارد مشاهده شده، 3- اقدامات انجام شده )مراقبت های بهداشتی مواد غذايی، اطالع رسانی 
مسئولین(، 4- گزارش مطابق آيین نامه های مربوط به موضوع قابل مشاهده

استاندارد عملکرد: 
نظارت برتغذيه سالم کودك براساس استانداردهای بهداشتی  تهیه، آماده سازی، طبخ و توزيع و مصرف مواد غذايی مطابق آئین نامه های 

بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان بهزيستی 
شاخص ها:

تهیه و کنترل برنامه غذايی کودکان )روزانه،هفتگی،ماهانه،گروه های غذايی(
کنترل بهداشت مواد غذايی )مواد غذايی سالم و ناسالم، روش های نگهداری(

نظارت بر طبخ بهداشتی مواد غذايی کودکان )تهیه، آماده سازی، طبخ، توزيع و مصرف(، گزارش نارسائی ها
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: نظارت بر تغذيه سالم کودك با توجه به شرايط زير انجام می شود.

مکان: مرکز آزمون )کارگاه فعالیت های بهداشتی يا در صورت امکان مراکز پیش از دبستان( 
زمان: 60 دقیقه )20 دقیقه برای انجام فعالیت های هر يک از مراحل کاری (

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحرير، پوستر، آيین نامه های بهداشتی مهد کودك ها 
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آموزش و پرورش، آئین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت و دستورالعمل های سازمان 

بهزيستی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

1تهیه و کنترل  برنامه غذايی کودکان1

2کنترل بهداشتی مواد غذايی2

2نظارت بر طبخ بهداشتی مواد غذايی کودکان با همکاری مدير3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: مسئولیت پذيری و يادگیری

نکات  آموزش  و  غذايی  مواد  و طبخ  تهیه  هنگام  در  ايمنی  نکات  رعايت  ایمنی: 
ايمنی در هنگام غذا خوردن به کودك 

بهداشت: رعايت موارد بهداشتی در آماده سازی تغذيه کودك
توجهات زیست محیطی: آلوده نکردن محیط، به حداقل رساندن دورريزهای مواد 

غذايی و جمع آوری زباله ها به طريق بهداشتی در محیط مهد کودك
نگرش: اهمیت دادن به تغذيه سالم و تغییر الگوی غذايی نامناسب کودکان

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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ارزشیابی شایستگی انجام کمك های اولیه به هنگام بروزحوادث و سوانح

شرح کار:
ايجاد يک موقعیت شبیه سازی شده، مراحل زير را انجام دهد:

1- تعیین نوع آسیب ديدگی )شکستگی، دررفتگی، مسمومیت، خفگی، خونريزی، سوختگی(
٢- تهیه وسايل مورد نیاز با توجه به نوع حادثه و نیاز مصدوم )دماسنج، فشارسنج، مواد ضد عفونی کننده، باند،گاز استريل، آتل و…(

٣- ارزيابی وخامت حال مصدوم )ترياژ( )اندازه گیری عالئم حیاتی، تعیین فشارخون، نبض، تنفس، درجه حرارت، سطح هوشیاری(
٤- انجام کمک های اولیه متناسب با نوع حادثه و موقعیت مصدوم )پانسمان، آتل، احیای قلبی و تنفسی، جلوگیری از خونريزی و مسمومیت، …(

٥- حمل و انتقال مصدوم )انتخاب روش درست حمل، ارائه گزارش از موقعیت مصدوم، تماس با اورژانس و انتقال به مراکز درمانی

استاندارد عملکرد: 
انجام کمک های اولیه به هنگام بروز حوادث ار طريق تعیین نوع آسیب ديدگی، تهیه وسايل مورد نیاز، ارزيابی وخامت حال مدد جو، انجام 

اقدامات مورد نیاز و انتقال صحیح او به مراکز درمانی براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت 
شاخص ها:

تعیین نوع آسیب ديدگی )شکستگی، دررفتگی، مسمومیت، خفگی، سوختگی، خونريزی(
تهیه وسايل مورد نیاز در کمک های اولیه )وسايل و مواد مورد نیاز(

ارزيابی و خامت حال مصدوم )ترياژ( و گزارش دهی )عالئم حیاتی، ارزيابی وخامت(
انجام کمک های اولیه )پانسمان، آتل، احیای قلبی و…(

حمل و انتقال مصدوم )تعداد نفرات، استفاده صحیح از وسايل حمل و انتقال مصدوم(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کمک های اولیه به هنگام بروز حوادث با توجه به شرايط زير انجام می شود.
مکان: مرکز آزمون )کارگاه فعالیت های بهداشتی( 

زمان: 75 دقیقه )15 دقیقه برای انجام فعالیت های هر يک از مراحل کاری(
مواد و تجهیزات و ابزار: وسايل اندازه گیری عالئم حیاتی )فشارسنج، گوشی، تب سنج( /  وسايل کمک های اولیه )گاز استريل، پنبه، 
باند، چسب زخم، مواد ضد عفونی کننده، چسب بانداژ، دستکش، قیچی، پنس، ظرف قلوه ای، انواع آتل و…( / وسايل حمل بیمار، برانکارد، 

ماکت تنفس انجام کمک های اولیه، ماکت انسان )بزرگ و کودك(
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی آئین نامه های بهداشتی وزارت بهداشت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

1 تعیین نوع آسیب ديدگی1
1تهیه وسايل مورد نیاز در کمک های اولیه2

2ارزيابی وخامت حال مصدوم3
2انجام کمک های اولیه4
1حمل و انتقال مصدوم5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: مديريت زمان و يادگیری و انتخاب فناوری های مناسب

ایمنی: استفاده از روپوش کار و استفاده از ابزار سالم و ايمن در انجام کمک های اولیه              
بهداشت: رعايت موارد بهداشتی در استفاده از وسايل و ابزار کمک های اولیه     

توجهات زیست محیطی: به حداقل رساندن صدمات زيست محیطی 
نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح کمک هاي اولیه در کوتاه ترين زمان

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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فصل پنجم: مراکز، مواد و منابع یادگیری …

صالحيت های حرفه ای هنر آموزان رشته تربيت كودک

1 مدرک تحصیلی : لیسانس و باالتر 
٢ رشته تحصیلی: 

الف( بهداشت عمومي و پرستاری
دبستان،  و  دبستان  از  پیش  پرورش  و  آموزش  گرايش های  )با  تربیتی  علوم  ب( 

روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمايی تحصیلی(
٣ مدرک حرفه ای : 
گذراندن دوره های زير:

الف( آموزش های بدو استخدام و ضمن خدمت 
ب( آموزش های فناوری مرتبط با محتوای برنامه درسی رشته

ج( گذراندن يکی از دو دوره زير:
1ـ کارگاه های آموزشی مرتبط با مراکز دولتی و خصوصی

2ـ دوره های عملی در مراکز آموزشی مرتبط
٤ تجربه کاری: حداقل 3 سال فعالیت آموزشی



122



123

فصل ششم: استاندارد فضا

فصل 6

استاندارد فضا
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فعالیت های هنری و  اين درس در فضاي کالس، کارگاه تخصصي رشته )کارگاه 
از  آموزش پیش  مراکز  و درمانی،  بهداشتی  مراکز  بهداشتی(،  فعالیت های  کارگاه 

ارائه می شود. باز در حیاط مرکز آموزشی  دبستان، سالن ورزشی و فضای 
در مورد استاندارد فضا و چیدمان تجهیزات آموزشي درس به استانداردهاي تعیین 

شده رشته و سازمان نوسازي مدارس ، مي بايست توجه شود.

تجهيزات و وسايل كارگاه 
فعاليت های بهداشتی

1 میز هنرآموز
٢ ويدئو پروژکتور
٣ میز کار هنرجو

٤ تخته و پرده نمايش متحرك
٥ ويترين انواع موالژ )بدن انسان(

٦ جعبه کمک های اولیه
٧ تخت ماکت

٨ ويترين مخصوص آتل
٩ کتابخانه
10 روشويی

11 کمد هنر
1٢ کپسول آتش نشانی

1٣ ويترين وسايل کمک های اولیه
1٤ میز رايانه

1٥ کمد وسايل صوتی و تصويری
1٦ قد سنج و ترازو

1٧ میز اندازه گیری قد و وزن کودك
1٨ تخت ماکت کودك

1٩ میز مخصوص متحرك )ترايلی(
٢0 پنل متحرك

٢1 کمد وسايل متفرقه
٢٢ برانکارد

٢٣ میز متحرك
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تجهيزات و وسايل كارگاه فعاليت های هنری و خاّلق

1 میز هنرآموز
٢ ويدئو پروژکتور
٣ میز کار هنرجو

٤ سکوی اجرای نمايش
٥ تخته و پرده نمايش متحرك 

٦ کپسول آتش نشانی
٧ روشويی

٨ کمد کاردستی با وسايل دور ريختنی و بی مصرف
٩ میز کار متحرك

10 آينه قدی
11 تجهیزات نمايش

1٢ پنل متحرك
1٣ کتابخانه

1٤ نمايشگاه کارهای دستی و خاّلقانه
1٥ کمد هنرجو

1٦ کمد تجهیزات هنری
1٧ میز رايانه

1٨ کمد وسايل صوتی و تصويری

فصل 
هفتم:
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تجهيزات و وسايل كارگاه فعاليت های هنری و خاّلق

1 میز هنرآموز
٢ ويدئو پروژکتور
٣ میز کار هنرجو

٤ سکوی اجرای نمايش
٥ تخته و پرده نمايش متحرك 

٦ کپسول آتش نشانی
٧ روشويی

٨ کمد کاردستی با وسايل دور ريختنی و بی مصرف
٩ میز کار متحرك

10 آينه قدی
11 تجهیزات نمايش

1٢ پنل متحرك
1٣ کتابخانه

1٤ نمايشگاه کارهای دستی و خاّلقانه
1٥ کمد هنرجو

1٦ کمد تجهیزات هنری
1٧ میز رايانه

1٨ کمد وسايل صوتی و تصويری

فصل 
هفتم:
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فصل هفتم: ایمنی و بهداشت در …

فصل 7

ایمنی و بهداشت در کارگاه های تخصصی
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مقررات ايمنی كارگاه های هنرستان

هنرستان هاي فني و حرفه اي و کاردانش به واسطه فعالیت هاي کارگاهي، با ساير 
مدارس عادي تفاوت هايي دارند که نیاز به توجه بیشتر عوامل اجرايي واحدهاي 
آموزشي و مديريت آموزش و پرورش دارد. امید است همکاران گرامی  با احساس 
مسئولیت و تدبیر الزم همراه با هوشیاری کامل و کسب اطالع از محیط کاری خود 
از بروز حوادث غیر مترقبه که منجر به خسارات جانی و مالی می گردد، با توجه به 

نکات زير جلوگیری نمايند.
و  دستورالعمل ها  و  آئین نامه ها  با  آموزشگاه  اجرايی  عوامل  نمودن  آشنا   1

بخشنامه ها و ساير مقررات و قوانین مربوط به وظايف آنان
٢ تذکر وظايف و تکالیف شرعی و اسالمي کارکنان در حفاظت از بیت المال و اتخاذ 
تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هرگونه اسراف، 

در خريدها و مصرف مواد
٣ حفظ و نگهداشت ساختمان واحد آموزشی  از نظر استحکام، مسايل ايمنی، 

تأسیسات ، محوطه، ابزار، وسائل و غیره
حرارتی،  روشنايی،  شبکه های  فلکه ها،  درب ها،  پنجره ها،  کنترل  و  بازديد   ٤
ساعات  پايان  در  نظر  تحت  واحد  تأسیسات  و  اموال  ساير  و  گازرسانی  آبرسانی، 
اداری و حصول اطمینان از بسته بودن يا باز بودن و يا روشن و خاموش شدن آنها
٥ جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز، اموال ، اشیاء و 

مواد اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیر اداری از کارگاه
٦ خارج کردن وسايل اسقاط و فرسوده )استفاده بیشتر از آنها خطرناك می باشد(

٧ تأکید بر رعايت اصول ايمنی در کلیه بخش های هنرستان به ويژه کارگاه ها
مسئولیت  واگذاری  و  تکثیر  وسايل  از  حفاظت  و  صحیح  استفاده  بر  نظارت   ٨
نگهداری آنها به يکی از کارکنان هنرستان. اين گونه وسايل بايد در اتاقی محفوظ 

و دور از دسترس عموم نگهداری شود.
و  تعطیل  ايام  و  مواقع  در  به خصوص  ايمنی  و جهات  اموال  و حراست  ٩ حفظ 
بررسی وضع درب های ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور 

الزم در جهت رفع نواقص آنها
و  سوز  نفت  وسايل  به  )سرکشی  آتش سوزی  بروز  از  جلوگیری  و  پیش بینی   10
حرارتی پس از تعطیل کار روزانه(، سرقت و آسیب و خرابی  و ساير حوادث در واحد 

ساختمانی يا شبکه های تأسیساتی و اموال و اثاثیه و کاالها، تجهیزات تحت نظر
11 اطالع فوری اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به 

مسئوالن و انجام اقدامات احتیاطی اولیه
1٢ ايجاد عوامل حفاظتی و ايمنی در کارگاه و آزمايشگاه و برنامه ريزی در جهت 
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آموزش اصول ايمنی و بهداشت
1٣ تشکیل کمیته فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه 

خطر احتمالی
1٤ پوشیدن لباس کار هنرآموزان و استادکاران و هنرجويان از نظر ايمنی و بهداشت 

در محیط کارگاه
1٥ برقراری و حفظ نظم در کالس درس و محیط های آموزش عملی )کارگاه ها، 
آزمايشگاه ها، مزارع، باغات، تأسیسات، اردوها، گردش های علمی  و مؤسسات مورد 

بازديد(
1٦ تهیه تابلو برای کلیه کلیدهای انبارها ، ساختمان ها، تأسیسات در محل مناسب 

در انبار مرکزی
1٧ بازديد از اشیا، وسايل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی و تأسیساتی و غیره 

و توصیه در حفظ و نگهداری آن به استفاده کنندگان
1٨ نظارت بر انبار لوازم و میزان موجودی های کارگاه ها و نحوه خريد و مصرف مواد 
و نیز  ترتیب تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابالغی و به نحوی 

که دقیقاً متضمن اموال غیر استهالکی هنرستان در هر زمان باشد.
1٩ انجام ساير اموری که با رعايت قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مربوط در 

ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد.
٢0 تهیه فرم شناسنامه برای تجهیزات مختلف کارگاهی و دستگاه های آزمايشگاهی 

و ديگر وسايل و ابزار کار و غیره

آيين نامه انضباطی
 

انضباطی کارگاه ها و رعايت آن،  از آيین نامه  آگاهی هنرآموزان و هنرجويان 
می تواند از بروز خسارات و آسیب های جبران ناپذير جلوگیری نمايد. مهمترين 

موارد عبارتند از:  
فعالیت های  انجام  در  مشارکت  رفتار،  و حسن  احترام  و  ادب  اخالق،  رعايت   1

کارگاهی
٢ رعايت مقررات آموزشی و تربیتی

٣ حضور به موقع در کارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه
نگه داشتن  پاکیزه  و  فردی  نظافت  و  بهداشت  رعايت  در  هماهنگی  و  نظارت   ٤

محیط کارگاه 
٥ استفاده از کفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی

و  )انگشتر، زنجیر، دستبند  آرايشی  و  به کاربردن وسايل تجملی  از  ٦ خودداری 
غیره جهت ايمنی در کارگاه ها(
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فنی  معاونت  نظر  با  کار  لباس  )رنگ  کارگاه  در  کار  لباس  پوشیدن  به  الزام   ٧
می باشد(

يا دستگاه های کارگاه در  به وسايل  وارده توسط هنرجو  ٨ جبران خسارت 
مربوطه  هنرجوی  دستگاهی،  هر  يا  وسیله  هر  به  هنرجو  توسط  خسارت  صورت 
مقصر شناخته شده و مخارج تعمیرات و يا خريد آن دستگاه به عهده وی خواهد 
بود و تا تهیه آن به تشخیص سرپرست کارگاه از انجام کار در کارگاه محروم خواهد 

شد. 
اصول  رعايت  با  هنرجويان  توسط  برق  شبکه  به  برقی  وسیله  هرگونه  اتصال   ٩

ايمنی و تحت نظر هنرآموز
10 ممنوعیت استفاده از تلفن همراه )موبايل( طبق دستورالعمل آموزش و پرورش 

در محیط کارگاه 
11 حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه و رعايت موارد ايمنی 
به  و  کنید  قطع  را  تابلو  اصلی  برق  بالفاصله  برق گرفتگی  ايجاد  )در صورت  الزم 

مسئول مربوطه اطالع دهید.(
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فصل 8

جداول و ضمائم
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با توجه به شايستگی های فنی و غیر فنی هر واحد يادگیری  هنرآموزان گرامی، 
و  چگونگی ارزيابی آن، الزم است در پايان هر فصل نسبت به ثبت نتايج ارزيابی 
از  را  هنرجو  و  نموده  اقدام  زير  در ستون مالحظات جداول  هنرجويان  يادگیری 

چگونگی وضعیت پیشرفت تحصیلی خود آگاه نمايید.

نام واحد یادگیری: توسعه شاخص های رشد جسمي ـ حرکتی

مالحظاتگویهموارد

شايستگی های فنی

تعیین شاخص های رشد جسمي ـ حرکتی

پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

پرورش مهارت های حرکتی عضالتکوچک

پرورش مهارت های هماهنگی عضالت

پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل

شايستگی های 
غیر فنی

مسئولیت پذيری

انتخاب و به کارگیری فناوری مناسب

مديريت مواد و تجهیزات

توجهات زيست محیطی
رعايت نکات ايمنی در هنگام انجام فعالیت هاايمنی

نام واحد یادگیری: نظارت بر بهداشت فردی کودک

مالحظاتگویه موارد

شايستگی های 
فنی

کنترل بهداشت فردی
پايش رشد کودك

بررسی پرونده سالمت کودك

شايستگی های 
غیر فنی 

مسئولیت پذيري
داشتن درك درست از سیستم سازمانی

يادگیری
توجهات زيست محیطی

رعايت نکات ايمنی در هنگام انجام فعالیت هاايمنی 
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نام واحد یادگیری: کنترل بیماری های شایع کودکان

مالحظاتگویه موارد

شايستگی های 
فنی

پیشگیری از بیماری های شايع کودکان

مراقبت از کودك بیمار

تهیه گزارش وضعیت بیماری کودك

شايستگی های 
غیر فنی 

مسئولیت پذيری

يادگیری

توجهات زيست محیطی

رعايت نکات ايمنی در هنگام انجام فعالیت هاايمنی 

نام واحد یادگیری: نظارت بر تغذیه سالم کودک

مالحظاتگویهموارد

شايستگی های 
فنی

تهیه و نظارت بر برنامه غذايی کودکان

کنترل بهداشتی مواد غذايی
همکاری با مدير در نظارت بر طبخ مواد 

غذايی کودکان

شايستگی های 
غیر فنی

مسئولیت پذيری

يادگیری

توجهات زيست محیطی

رعايت نکات ايمنی در هنگام انجام فعالیت هاايمنی 
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نام واحد یادگیری:  انجام کمك هاي اولیه به هنگام بروز حوادث

مالحظاتگویه موارد

شايستگی های 
فنی

تعیین نوع آسیب ديدگی

تهیه وسايل مورد نیاز در کمک های اولیه

ارزيابی وخامت حال مصدوم

انجام کمک های اولیه

حمل و انتقال مصدوم

شايستگی های 
غیر فنی 

مسئولیت پذيری 

يادگیری

انتخاب و به کارگیری فناوری مناسب

مديريت زمان 

توجهات زيست محیطی

رعايت نکات ايمنی در هنگام انجام فعالیت هاايمنی 
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منابعی برای يادگيری بيشتر

1 اسلوبیک،جودی و والت آن، هانا ـ آموزش مهارت های زندگی به کمک بازی 
ـ ترجمه الهی خوش نويس و محمدرضا امیريان ـ انتشارات رسپینا ـ کرج 1383

٢  اکرز،  آدرين و همکاران ـ ارزيابی برنامه ريزی آموزشی و بازپروری کودکان از 
تولد تا 5 سالگی ـ ترجمه فريده ترابی میالنی ـ انتشارات سمت ـ تهران ـ 1381

٣ انگجی، لیلی و عسگری ـ غريزۀ بازی و تأثیر آن در رشد کودك ـ انتشارات 
طراحان ايماژه ـ تهران ـ 1385

٤ آقاعباسی، يداهلل ـ نمايش خاّلق، قصه گويی و تئاترهای کودکان و نوجوانان ـ 
نشر قطره ـ 1378

٥ آلن، ايلین و ماروتز، الينـ  روانشناسی رشد )نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی( ـ 
ترجمه اسماعیل سعدی پور و همکاران ـ انتشارات ديدار ـ تهران ـ 1388

٦ برك، لوراـ  روانشناسی رشدـ  ترجمه يحیی سید محمدیـ  انتشارات ارسباران ـ 
تهران ـ 1387

٧ ديويی،چمبرز ـ قصه گويی و نمايش خاّلق ـ ترجمه ثريا قزل اياغ ـ انتشارات 
نشر دانشگاهی ـ تهران ـ 1390

٨ علی شاهرودی، فروغ ـ بازی و زندگی ـ انتشارات رسانش ـ تهران ـ 1383
٩ قزل اياغ، ثرياـ  راهنمای بازی های ايرانـ  انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ـ 

ملی يونسکو در ايران ـ تهران ـ 1379
10 کرمی نوری، رضا و کديور، پروين ـ روانشناسی رشد )1( ـ انتشارات سمت ـ 

تهران ـ 1393
11 ونیتاکول ـ برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ـ ترجمه فرخنده 

مفیدی ـ انتشارات سمت ـ تهران ـ 1390

منابع

ـ  سند استاندارد شايستگي حرفه مربي کودك  ـ ناشر  1 صادق، معصومه و همکاران  
ـ  دفتر برنامه ريزي و تألیف کتاب هاي درسي  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  

ـ  1392  ـ  تهران   فني و حرفه اي و کاردانش  
ـ  ناشر سازمان  ـ  سند استاندارد ارزشیابي مربي کودك   ٢ صادق، معصومه و همکاران  
ـ   دفتر برنامه ريزي و تألیف کتاب هاي درسي فني و  پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  

ـ 1393  ـ  تهران   حرفه اي و کاردانش 
٣ صادق، معصومه وهمکاران ـ سند راهنماي برنامه درسي رشتۀ تربیت کودك  ـ 
ـ   دفتر برنامه ريزي وتألیف کتاب هاي  ناشر سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي  

ـ 1394  ـ   تهران  درسي فني و حرفه اي و کاردانش 
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ـ   سند راهنماي برنامه درسي درس مراقبت از سالمت  ٤ صادق، معصومه وهمکاران 
تألیف  و  برنامه ريزي  ـ   دفتر  آموزشي  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان  ـ   ناشر  کودك 

ـ 1394 کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش ـ تهران   
ـ  نخستین  کمک های  و  ايمنی  ـ  ربابه  سّیده  رياضی،  و  علی  ساری،  اکبری   ٥

شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ايران ـ تهران ـ 1394
٦ امیدوار، نسرين و همکاران ـ تغذيه و بهداشت مواد غذايی ـ شرکت چاپ و نشر 

کتاب های درسی ايران ـ تهران ـ 1394
٧ باطبی، عزيزاهلل و زمانی، احمدرضا ـ بیماری های شايع کودکان ـ شرکت چاپ 

و نشر کتاب های درسی ايران ـ تهران ـ 1394
٨ تقی پور ظهیر، علی ـ برنامه ريزی آموزشی و درسی ـ انتشارات آگاه ـ تهران ـ 

1390
٩ تقی پور ظهیر، علیـ  مبانی و اصول آموزش و پرورشـ  انتشارات آگاهـ  تهران  ـ 1392

10 جويس بوس، مارشاويل و بورلی شاورز ـ الگوهای تدريس ـ ترجمه محمدرضا 
بهرنگی ـ انتشارات کمال تربیت با همکاری نشر تابان ـ تهران ـ 1389

11 زمانی، احمدرضا و باطبی، عزيزاهلل ـ بهداشت مادر و کودك ـ شرکت چاپ و نشر 
کتاب های درسی ايران ـ تهران ـ 1394

1٢ زمانی، احمدرضا و همکاران ـ پرورش خالقیت در کودکان ـ شرکت چاپ و نشر 
کتاب های درسی ايران ـ تهران ـ 1394

1٣ سیف، علی اکبرـ  روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی چاپ 42ـ  انتشارات 
دوران ـ تهران ـ 1394

کتاب های  نشر  و  چاپ  شرکت  ـ  کودکیاری  زيست شناسی  ـ  فريده  شريفی،   1٤
درسی ايران ـ تهران ـ 1394

1٥ صادقی، رويا ـ بهداشت فردی و عمومی ـ شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی 
ايران ـ تهران ـ 1394

1٦ علی آبادی، خديجه ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی ـ انتشارات دانشگاه پیام نور ـ 
تهران ـ 1390

1٧ فردانش، هاشمـ  مبانی نظری و تکنولوژی آموزشی چاپ 12ـ  انتشارات سمت ـ 
تهران ـ 1391

1٨ لوی، الفـ  برنامه ريزی درسی کالسـ  ترجمه فريده مشايخـ  انتشارات مدرسه ـ 
تهران ـ 1394

1٩ مجیب، فرشته و همکارانـ  فعالیت های آموزشی پیش دبستانیـ   شرکت چاپ و 
نشر کتابهای درسی ايران ـ تهران ـ 1394

٢0 ملکی، حسن ـ برنامه ريزی درسی )راهنمای عمل( ـ انتشارات مدرسه ـ تهران ـ 
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