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سخنی با هنرآموزان

كتاب درسي و كتاب همراه هنرجو به همراه كتاب راهنماي هنرآموز از جمله اجزاي 
بسته آموزشي تلقي مي شوند كه اين بسته را ساير اجزا مانند فيلم، نرم افزار و تابلو های 
تسهيل گري،  نقش  ايفاي  جهت  هنرآموز  راهنماي  كتاب  مي كند.  كامل  آموزشی 
انتقال دهنده و مرجعيت هنرآموز در نظام آموزشي طراحي و تدوين شده است. اين 
كتاب براساس كتاب درسي دانش فنی تخصصی پايه دوازدهم شاخه فني و حرفه اي 

رشته الكترونيك تنظيم شده و داراي سه بخش به شرح زير است :
كالن  رويكرد  و  جهت گيری  تبيين  مانند  مواردی  كه  است  كليات  اول:  فصل   
برنامه های درسی، سخنی با همكاران و توصيه هايی درباره چگونگی استفاده از كتاب 

را پوشش می دهد.
 فصل دوم: طراحی واحدهای يادگيری را تشريح می كند كه در آن به مواردی مانند 
طرح درس ساالنه و روزانه، ايمنی و بهداشت، شايستگی های غيرفنی و توصيه هايی 

درباره چگونگی استفاده از كتاب می پردازد. 
 فصل سوم: روش تدريس پودمان ها و چگونگی ارزشيابی آنها را بيان می كند. در 

اين بخش 5 پودمان به شرح زير وجود دارد:
M 36 -  كسب اطالعات فنی

M 37 -   برنامه نويسی ميكروكنترلر
M 38 -   تحليل مدارهای ديجيتال

M 39 -   محاسبه مقادير DC در مدارهای الكترونيكی 
M 40 -   محاسبه مقادير AC در مدارهای الكترونيكی

انجام كار و  يادگيری، مراحل  از پودمان ها، واحد  ابتدای روش تدريس هريك  در 
جدول 6-1 را آورده ايم. در اين جدول اهداف ساخت يافته و فعاليت های يادگيری، 

عرصه ها و عناصر مرتبط با آن نيز آمده است.
 در ضميمه آخر كتاب موارد زير ارائه شده است:

   فهرست پودمان ها، واحدهاي يادگيري و مراحل كار مرتبط با آنها
   جدول دروس رشته الكترونيك

   يك نمونه كارنامه هنرجو
 هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه اين كتاب به موارد زير توجه فرمايند:

   همان طوری كه بيان شد در كتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبيل نمونه طرح 
فردي  بهداشت  و  ايمني  تمرين ها،  و  يادگيري  فعاليت هاي  پاسخ  و  راهنما  درس، 
و محيطي، نكات آموزشي شايستگي هاي غيرفني، اشتباهات و مشكالت رايج در 
يادگيري هنرجويان، منابع يادگيري، نكات مهم مورد نياز هنرآموزان در اجرا، فرايند 
آموزش در محيط يادگيري، بودجه بندي زماني و صالحيت هاي حرفه اي و تخصصي 
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هنرآموزان و ديگر موارد آورده شده است. ضرورت دارد هنرآموزان برای هر جلسه 
طرح درس مناسب تهيه كنند و به ساير موارد ذكر شده نيز در فرايند آموزش توجه 

نمايند.
   ارزشيابي درس دانش فنی تخصصی براساس ارزشيابي مبتني بر شايستگي است 
و براي هر پودمان، ارزشيابي مستقل از هنرجو صورت مي گيرد. همچنين يك نمره 
مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. اين نمره شامل يك نمره مستمر و يك  

نمره شايستگي است.
ارزشيابي  استانداردهاي  جداول  با  مطابق  درس،  اين  پودمان هاي  ارزشيابي     
و  و حرفه اي  فني  تأليف كتاب هاي درسي  دفتر  در  تهيه شده  پيشرفت تحصيلي 

كاردانش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، صورت مي گيرد.
   زماني هنرجو در اين درس، قبول اعالم مي شود كه در هريك از پنج پودمان، 
حداقل نمره 12 را كسب كند. در اين صورت، ميانگين نمره هاي پنج پودمان به عنوان 

نمره پاياني درس در كارنامة تحصيلي هنرجو منظور خواهد شد.
   ارزشيابي مجدد در پودمان يا پودمان هايي كه حداقل نمره موردنظر در آن كسب 
نشده است با برنامه ريزي در هر هنرستان انجام مي شود. چنانچه هنرجو به هر دليلي 
تا پايان خرداد ماه شايستگي الزم را در يك يا چند پودمان كسب ننمايد، مي تواند تا 
پايان سال تحصيلي براي ارزشيابي مجدد در ارزشيابي مبتني بر شايستگي شركت 

كند.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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تبيين جهت گيري ها و رويكردهاي كالن برنامه درسي
 رشد فناوری و توسعه گسترده آن در جامعه جهانی سبب شده است تا آموزش های 
فنی و حرفه ای به طور مستمر مورد بازبينی و پايش قرار  گيرد. با توجه به بازخوردهای 
دريافتی از پيامدها و خروجی های حاصل از آموزش هنرجويان در رشته الكترونيك 
در سال های 1370 تا 1391 هجری خورشيدی و تدوين سند مبانی نظری تحول 
آذرماه  مصوب  اسالمی  ايران،  جمهوری  رسمی   تربيت  و  تعليم  نظام  در  بنيادين 
برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان  ملی، مصوب 1391،  برنامه  درسی  و سند   1390
آموزشی، طرح پژوهشی تحول در آموزش های فنی و حرفه ای را در دو بازه دنيای 

كار و دنيای آموزش به اجرا در آورد. 
نيازهای   )Dacum( ديكوم  جهانی  پژوهشی  طرح  از  استفاده  با  كار  دنيای  در   
دنيای كار را طی ده مرحله مشخص و استاندارد شايستگی حرفه را براساس وظايف 
پژوهشی  جدول  در   )Steps( كار  مراحل  و   )Tasks( كاری  تكاليف  و   )Duties(
ديكوم تعيين نمود.  اسناد مرتبط با دنيای كار مشتمل بر دو جلد شامل استاندارد 
قابل دسترسی است.  و  بوده  ارزشيابی حرفه موجود  استاندارد  شايستگی حرفه و 
يادآور می شود كه در تنظيم اسناد دنيای كار از خبرگان شاغل در صنايع كوچك 

و بزرگ در جايگاه های كارگر ماهر،  كمك تكنسين و تكنسين بهره مند شده ايم. 
به  منجر  نهايت  در  كه  گرديد  تدوين  مرحله   15 در  نيز  آموزش  دنيای  اسناد   
توليد سند پشتيبان دنيای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته 
الكترونيك گرديد. در شوراهای تخصصی رشته الكترونيك نمايندگانی نيز از دنيای 
كار حضور داشتند كه انطباق محتواهای تدوين شده را با محتوای مورد نياز با دنيای 

كار براساس استاندارد عملكرد و استاندارد ارزشيابی مورد پايش قرار می دادند.  
 با توجه به استانداردهای آموزش در كشورهای مختلف در سطح دنيا و مطالعه 
تطبيقی انجام شده، كتاب ها به صورت درهم تنيده يعنی اجرای آموزش های نظری 
و عملی به طور هم زمان و پی درپی در محل كارگاه و آزمايشگاه به اجرا در می آيد. 
دوره دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفه ای به صورت سه ساله بوده كه دروس 
تخصصی تلفيقي نظریـ  عملي مربوط به رشته در پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم 
در هر پايه دو روز در هفته، 16 ساعت و در سه سال جمعاً 1800 ساعت به اجرا 

در مي آيد. 
 همچنين عالوه بر دروس تخصصی رشته در پايه های مختلف، دروس نقشه كشی 
رايانه ای، دانش فنی، نوآوری و خالقيت، فناوری و توليد، اخالق حرفه ای و الزامات 
سبك  و  خانواده  مديريت  بهداشت،  و  سالمت  تخصصی،  دانش  فنی  كار،  محيط 
زندگی، دروس انتخابی )1- هنر 2- تفكر و سواد رسانه ای( و انسان و محيط زيست 
به مدت 22 ساعت در هفته كه به طور ساالنه در هر سه پايه توزيع می شود، گنجانده 

شده است.    
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 الزم به يادآوری است كه دروس پايه يازدهم و دوازدهم به صورت نيمه تجويزی 
بوده و محتوای آن با توجه به نياز جامعه و شرايط اقليمی  قابل تغيير و انتخاب است. 
در تمام مراحل و فرايند برنامه ريزی به شايستگی های پايه،  غيرفنی و فنی توجه 

ويژه شده است.  
 تأليف كتاب ها بر اساس جدول 6-1 كه در آن اهداف توانمندساز و فعاليت های 
ساخت يافته درج شده است، در قالب ماكت آموزشی و به صورت يكپارچه برای هر 
تكليف كاری صورت گرفته است و در آن كتاب های درسی هنرجو،  همراه هنرجو، 
فيلم، پوستر و ساير موارد وجود دارد. سعی كرده ايم  نرم افزار،  راهنمای هنرآموز، 
كتاب درسی را به گونه ای تدوين كنيم تا هر هنرآموز تازه كار و جوان بتواند با كمك 

كتاب راهنمای هنرآموز به آسانی از عهده تدريس محتوا برآيد. 

سخنی با همكاران

 همكاران ارجمند، كتابی كه در اختيار شما قرار دارد، كتاب راهنمای هنرآموز درس 
»دانش فنی تخصصی« است كه در راستای برنامه ريزی درسی در نظام آموزشی 
3-3-6 بر مبنای شايستگی تدوين شده است. برای آموزش محتوای تدريس شده 
در هر پايه آموزشی، سه نوع كتاب درسی، همراه هنرجو و راهنمای هنرآموز تدوين 
شده است. مجموعه اين كتاب ها مكمل يكديگر هستند. رمز موفقيت در آموزش، 

تسلط كامل هنرآموز بر هر سه كتاب در فرايند آموزش است.
 در كتاب درسی، محتوای آموزشی مورد نياز برای پروژه ها، آزمايش ها و كارهای 
عملی و دانش نظری به صورت مبتني بر فعاليت تعاملی آمده است. همچنين فيلم ها 
و نرم افزارهای مورد نياز و روش كاربرد آنها نيز به صورت گام به گام توصيه شده 
است. در كتاب همراه هنرجو مواردی مانند استانداردها، جداول، پيش نيازها، محتوای 
آموزش جهت يادآوری و اصطالحات فنی برای هنرجو درج می شود. به عبارت ديگر 
كتاب همراه هنرجو يك دستينه )Hand Book( است كه برای سه سال تهيه شده 
و نيازهای هنرجو را برطرف می كند. از كتاب همراه هنرجو ارزشيابی به عمل نمی آيد 
و هنرجويان می توانند كتاب همراه هنرجو را در جلسه امتحانی با خود داشته باشند. 
 در كتاب راهنمای هنرآموز مواردی مانند روش كلی تدريس، ابزارها، تجهيزات 
خاص، نكات ايمنی و بهداشتی، فرايند اجرای آموزش، فعاليت ها و تمرين های خاص، 
رويكردها و روش های ارزشيابی، نكات مبهم، روش های نمره دهی و شرح فعاليت های 

غيركالسی آورده شده است.
كتاب  و  هنرجو  كتاب درسی  و  هنرآموز  راهنمای  كتاب  از  استفاده  با  هنرآموز   
همراه هنرجو قادر خواهد بود، اهداف آموزشی كه شايستگی محور است را محقق 
سازد. برای رسيدن به اين هدف الزم است توصيه های اجرايی ارائه شده برای كسب 

شايستگی ها را به دقت مطالعه فرماييد و آنها را عماًل به اجرا در آوريد.  
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توصيه هايی در مورد چگونگی استفاده از كتاب راهنمای هنرآموز
 هنرآموزان محترم، توصيه می كنيم موارد مندرج در كتاب راهنمای هنرآموز را به 

دقت مطالعه كرده و در فرايند تدريس به اجرا در آوريد.  
 قبل از ورود به كالس كليه اسناد مرتبط با آموزش مانند برنامه درسی، راهنمای 
برنامه درسی، كتاب درسی هنرجو و كتاب همراه هنرجو را به طور دقيق مورد مطالعه 

قرار دهيد. 
 چنانچه فيلمی مورد نياز است آنها را حتماً ببينيد و قبل از ارائه در كالس  نكات 

مهم آن را به خاطر بسپاريد و در صورت نياز يادداشت كنيد. 
 كار با نرم افزارهای مورد نياز را تمرين كنيد. توجه داشته باشيد كه ضرورتی ندارد 
كه شما نرم افزار توصيه شده را به اجرا درآوريد، بلكه می توانيد از ساير نرم افزارهای 
موجود در بازار يا نرم افزارهايی كه در اختيار داريد استفاده كنيد و آن را جايگزين 

نرم افزار توصيه شده نمائيد. 
 تجهيزات و امكانات هنرستان های خود را مورد بازبينی قرار دهيد و تمهيدات الزم 
را در ارتباط با اجرای دقيق محتوای آموزشی فراهم كنيد. حداقل امكانات مورد نياز 

برای اين درس، كالس مجهز به رايانه و ويدئو پروژكتور است.
 برای فرايند اجرای آموزش حتماً طرح درس دقيق و زمان بندی شده تهيه كنيد. 
 توجه داشته باشيد كه مواردی مانند فكر كنيد، بحث كنيد، كار گروهی، بارش 
فكری، خالقيت، ايمنی، پژوهش و فعاليت های خارج از هنرستان موارد حاشيه ای 
نيستند، بلكه در بسياری از موارد، اهميت آن اگر بيشتر از مباحث فنی نباشد، در 

همان سطح قرار دارد.  
 الگوهای پرسش بايد به صورت فعاليت خارج از كالس به هنرجو محول شود و 

اجرای آن مورد پيگيری قرار گيرد. 
 در كتاب درسی مواردی وجود دارد كه چگونگي تدريس، كاربرد يا پاسخ آن در 

كتاب راهنمای هنرآموز بيان شده است. 
 محتوای دانش افزايی كه در كتاب هنرآموز آمده است صرفاً برای پويايی و ارتقای 
برای هنرآموز  بهبود روش تدريس  نوآوری و خالقيت و  دانش، توسعه زمينه های 

است و تحت هيچ شرايطی اين نوع محتواها مورد ارزشيابی قرار نمی گيرد. 
 در مباحث پژوهشی و موارد مشابه الزم است هنرجويان را به گونه ای راهنمايی 
كنيد كه بتوانند از منابع فعلی موجود )مثاًل كتاب  های درسی قديمی و جديد كه در 

سايت chap.sch.ir وجود دارد(، استفاده كنند.   
 استفاده از اينترنت و سايت های تخصصی مرتبط به خصوص سايت رشد مربوط به 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش www.roshd.ir و ساير سايت های تخصصی 
داخلی توصيه می شود ولی الزم است نظارت و مديريت شما و اوليا بر هنرجويان 

حاكم باشد. 
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بايد همواره توجه داشته باشيد كه كتاب همراه هنرجو صرفاً يك منبع مرجع   
مانند كتاب وسترمان برای الكترونيك است. محتوای اين كتاب به هيچ وجه مورد 
ارزشيابی قرار نمی گيرد ولی هنرجويان بايد برای چگونگی استفاده از آن، مهارت 
الزم را كسب كنند؛ برای مثال، استخراج واژه های مورد نياز برای ترجمه راهنمای 

كاربرد دستگاه ها و موارد مشابه آن ضرورت دارد. 
 استفاده از ساير منابع كه در اختيار داريد در راستای آموزش كتاب بالمانع بوده، 
حتی می توانيد در صورت دسترسی به منابع مناسب تر آنها را از طريق رسانه های 
مختلف از جمله سايت دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش به 

آدرس www.tvoccd.medu.ir به اشتراک بگذاريد. 
 انتخاب نرم افزار برعهده هنرآموزان بوده و براساس نياز، نرم افزار مناسب را مورد 

استفاده قرار دهيد.
 در پايان يادآور می شود كه آموزش كتاب دانش  فنی تخصصی درصورت عدم وجود 
فضای كارگاهی، در كالس درس مجهز به رايانه و ويدئو پروژكتور صورت می گيرد.
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فصل  دوم

طراحی واحدهای یادگيری
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تبيين منطق يادگيري
 تمام دستگاه هاي الكتريكي و الكترونيكي براساس مبانی علوم مهندسی طراحی 
و ساخته شده اند و داراي دفترچه راهنمای نصب، كاربرد، سرويس و تعمير به يكی 
از زبان های بين المللی هستند. از اين رو، افرادی كه وارد حرفه الكترونيك می شوند 
و آموزش می بينند ، الزم است بر مبانی نظری مرتبط با اين حرفه درحد نياز اشراف 
داشته باشند. برای تأمين اين نياز، در درس دانش فنی تخصصی، به فرايند اجرای 
ترجمه، تحليل مدار های ديجيتال و محاسبات مربوط به مدارهای DC و AC درحد 
لزوم پرداخته است. بنابراين پس از اتمام اين درس در هنر جويان اين توانايی به 
وجود می آيد كه بتوانند تحليل نظری و محاسباتی مقدماتی را در زمينه مدار های 
مرتبط داشته باشند و با توجه به رشد سريع فناوری های نوين، دانش نظری خود 
را توسعه دهند. به اين تر تيب آنها قادر خواهند بود ضمن حفظ جايگاه شغلی خود 
در جامعه، توانايی الزم را برای ارتقا به رده های باالتر شغلی با توجه به مسير توسعه 

حرفه ای به دست آورند. 
 با توجه به گسترش فناوری های نوين استفاده از نرم افزارهای تخصصی الكترونيكی 
مرتبط با موضوع به منظور درک سريع تر و بهتر مفاهيم الكترونيكی امری اجتناب ناپذير 
است. لذا استفاده از نرم افزارهای تخصصی كمك شايانی به تسريع و تعميق آموزش 
می كند و باعث صرفه جويی در زمان و درک بهتر مبانی نظری می شود. از اين رو در 
اين درس با توجه به مباحث نظری مطرح شده در پودمان های مختلف ، استفاده از 

نرم افزارها ی مرتبط توصيه می شود.
 پس از پايان اين درس از هنرجو انتظار می رود با فراگيری ده واحد يادگيری بتواند 
انواع متون انگليسی فنی مرتبط با رشته الكترونيك را ترجمه كند، از عهده نوشتن 
برنامه های ساده ريز پردازنده ها بر آيد و مباحث مرتبط با ديجيتال ـ مدارهای DC  و 

AC را با توجه به محتوای ارائه شده  تحليل و محاسبه كند.
 يكی از نكات مهم در آموزش اين درس، عالقه مند نمودن هنرجويان به مباحث 
نظری از طريق بيان ضرورت و نياز است؛ يعنی الزم است هنرآموز با توجه به نياز 
جامعه، فناوری های نوين روز و دانش مخاطب، ارتباط بين دانش نظری و مهارت 
عملی را با روش های مختلف از جمله فيلم و نرم افزار تشريح كند و توجه و انگيزه 

هنر جويان را به يادگيری مباحث نظری تحريك نمايد.  
 آموزش در اين درس به صورت تعاملی بوده و هنرجو و هنرآموز به طور پيوسته فعال 
است. الزم است هنرآموزان با توجه به موقعيت های واقعی زندگی و لحاظ نمودن 
تفاوت های فردی آموزش را تداوم بخشند. ارائه تكاليف برای ساعات غيردرسی قوياً 

توصيه می شود. 



11

فصل دوم: طراحی واحدهای یادگیری 

سازماندهی و هدايت
شايستگي  بر  مبتني  اهداف  به  رسيدن  براي  را  محتوا  مي تواند  هنرآموز  چگونه 

سازماندهی و هدايت كند؟
 از آنجا كه محتوای كتاب در قالب پودمان، واحد يادگيری )كار( مراحل اجرای كار 
براساس اهداف توانمندساز سازماندهی شده است، ضرورت دارد در فرايند اجرای 
آموزش، اهداف توانمندساز آموزش داده شود تا مراحل كار را بپوشاند. با تجميع 
آموزش های مربوط به مراحل كار، آموزش واحد يادگيری كامل می شود. با آموزش 
از  هريك  ابتدای  در  می گيرد.  شكل  پودمان  آموزش  آن  تجميع  و  كار  واحدهای 

پودمان ها اهداف توانمندساز و فعاليت های يادگيری ساخت يافته را آورده ايم.
اهداف  از  برخی  ترتيب  است  ممكن  محتوا  سازماندهی  در  كه  می شود  يادآور 
توانمندساز جابه جا شده باشد كه اين موضوع به خاطر رعايت تسلسل منطقی محتوا 
و موضوع های درسی صورت گرفته و مشكلی را در اجرای آموزش به وجود نمی آورد.

 با توجه به اينكه اين درس نظری است ، نمی تواند مانند دروس كار گاهی انگيزه 
كافی را برای يادگيری داشته باشد. لذا، برای ايجاد انگيزه بيشتر و تأثيرگذاری در 
يادگيری، الزم است هنرآموز در ابتدا با طرح چند پرسش انگيزشی و با توجه به 
رخدادهای روز، شرايط اقليمی و واقعيت های زندگی، توجه هنرجويان را به محتوای 

آموزشی جلب نمايد.
 در ارتباط با برخی از موضوع های درسی الزم است كه هنرجويان در قالب پژوهش 
از كتاب ها و سايت های مختلف تخصصی مطالبی را عالوه بر محتوای  با استفاده 

كتاب درسی جمع آوری كنند.
 پژوهش های عنوان شده در كتاب درسی هنرجو را به طور دقيق مطالعه كنند و 
خود نيز اقدام به اجرای آن نمايند تا در خالل آموزش دچار مشكل نشوند. همچنين 
كتاب همراه هنرجو نيز از جمله كتاب هايی است كه بايد توسط هنرآموز مطالعه 

شود و برمحتوای آن اشراف كامل داشته باشد.
از  را  درس  هر  درسی  برنامه  و  رشته  درسی  برنامه  راهنمای  می شود  توصيه   
سايت های tvoccd.medu.ir بارگيری و مطالعه كنيد. در رشتة الكترونيك، هرقدر 
به پايه های باالتر و واحدهای يادگيری آن نزديك می شويم، با توجه به نياز، زمينه 
مباحث نظری آن پررنگ تر می شود. از اين رو طبق آنچه كه گفته شد، الزم است 

اين ضرورت تبيين شود. 
 هنرمندی هنرآموزان در اين است كه بتوانند در هر زمانی موقعيت يادگيری مناسب 
را متناسب با مخاطبان مهيا سازند و با توجه به تفاوت های فردی و موقعيت های 

يادگيری مناطق مختلف اهداف آموزشی را محقق نمايند.
زير توجه ويژه  اساسي  نكات  به  بايد  پودمان های كتاب درسي  فرايند تدريس  در 

داشته باشيم.
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 كتاب درسي هنرجو با رويكرد هنرآموز فعال و هنرجو فعال نوشته شده است.
از  هريك  شده،  تعريف  فعاليت هاي  به  توجه  با  يادگيري  و  آموزش  فرايند  در   
هنرجويان به تنهايی و همه هنرجويان به صورت گروهی در همه فعاليت ها مشاركت 
فعال دارند و در ساعات غيردرسي نيز فعاليت هايي براي آنان پيش بيني شده است.

 كتاب درسي هنرجو خود آموز نيست و به گونه  اي تهيه شده است كه هنرجويان را 
وادار به تفكر مي نمايد و عالقه آنان برانگيخته شده و زمينه نوآوري و خالقيت در 

آنان شكوفا مي شود.
 داشتن صبر و حوصله كافي در شنيدن نظر هاي هنرجويان به ويژه در هنگام اجراي 
فعاليت بارش فكري و ارائه پژوهش ها ضروري بوده و موجب برقراري روحيه مودت، 
دوستي و وحدت بين هنرجويان با هم و هنرجويان با هنرآموز مي شود.  همچنين 
در اين فرايند چگونگي برقراري ارتباط مؤثر آموزش داده مي شود و محيط آموزشي 

لذت بخشي را فراهم مي آورد.
 چنانچه تك تك فعاليت هاي تعريف شده عماًل به اجرا در آيد، قطعاً خروجي ها و 
پيامدهای يادگيري مطلوب حاصل شده و هنرجويان قادر خواهند بود، به اهداف 

توانمند ساز پيش بينی شده برسند.
 براي تدريس پودمان های كتاب، مواردي مانند نكات ذكر شده يا ساير مواردي كه 

به نظر شما از اهميت ويژه اي برخوردار است را شناسايي و اجرا نماييد.
 فيلم های آموزشی را تهيه كنيد و در اختيار هنرجويان قرار دهيد. در ضمن به 
هنرجويان تأكيد كنيد كه فيلم های مرتبط را در ساعات غيردرسی ببينند و تكرار 

كنند تا محتوای آموخته های قبلی خود را به طور كامل يادآوري كنند و بياموزند.
 از هنرجويان بخواهيد اقدام به جست وجو برای تهيه فيلم های مناسب نموده و آنها 

را بارگيری كنند و در كالس درباره آنها بحث نموده و ارائه دهند.
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طرح درس 
 مي دانيم طرح درس و بودجه بندي زماني، يكي از ابزارهاي اصلي و مهم در آموزش 
به شمار مي آيد؛ بنابراين الزم است براي بهبود كيفي و كمي آموزشي ، طرح درس 
روزانه و ساالنه داشته باشيم. در ادامه نمونه هايي از طرح درس به صورت پيشنهادي 

ارائه مي شود.

طرح درس )بودجه بندی ساالنه( پيشنهادی رشته الکترونيک شاخه فنی و حرفه ای در 
30 هفته

)هر هفته، 8 ساعت آموزشی( 
درس: دانش فنی تخصصی     پایه:دوازدهم      سال تحصيلی:    -

فعاليت های تکميلی هدف ویژه درس موضوع و عنوان 
درس پودمان تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی تشريح قوانين 
حاكم بر ترجمه متون 

فنی انگليسی

تشريح قوانين حاكم 
بر ترجمه متون فنی 

انگليسی

اول
كسب اطالعات 

فنی
اول

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شايستگی تحليل يك 
متن فنی ساده به زبان 

فارسی

تحليل يك متن فنی 
ساده به زبان فارسی اول دوم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی خواندن و 
ترجمه متن فنی 

الكتريكی ساده به زبان 
انگليسی

خواندن و ترجمه متن 
فنی الكتريكی ساده به 

زبان انگليسی
اول سوم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شناخت انواع متون فنی 
و كاربرد آنها

انواع متون فنی و 
كاربرد آنها اول چهارم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

ترجمه بخشی از 
راهنمای كاربرد يك 

دستگاه

ترجمه بخشی از 
راهنمای كاربرد يك 

دستگاه
اول پنجم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی ترجمه بخشی 
از برگه اطالعات قطعات 

الكترونيكی

ترجمه بخشی از 
برگه اطالعات قطعات 

الكترونيكی
اول ششم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی طراحی الگوريتم 
)روند( برنامه- شناخت  
ساختار برنامه نويسی به 

C زبان

طراحی الگوريتم )روند( 
برنامه- يادآوری ساختار 
C برنامه نويسی به زبان

دوم
برنامه نويسی 
ميكروكنترلر

هفتم
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فعاليت های تکميلی هدف ویژه درس موضوع و عنوان 
درس پودمان تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

نوشتن اعداد در 
مبناهای مختلف در 
زبان C ـ شناخت 

عملگرها

نوشتن اعداد در 
مبناهای مختلف در 

زبان C ـ عملگرها
دوم هشتم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی استفاده از دستور 
شرطی if، دستور

if-else، حلقه و تابع

دستور شرطی if، دستور
if-else، حلقه و تابع

دوم نهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی برنامه نويسی 
برای مدارهای 

LED الكترونيكی با

برنامه نويسی برای 
مدارهای الكترونيكی 

LED با

دوم دهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

استفاده از كليد و 
LED راه  اندازی استفاده از كليد و 

LED راه  اندازی دوم یازدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شناخت صفحه كليد
ADC و

صفحه كليد
ADC و

دوم
دوازدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شناخت گيت های 
منطقی و قوانين جبر 

بول

يادآوری گيت های 
منطقی و قوانين جبر 

بول

سوم
تحليل مدارهای 

ديجيتال
سيزدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

تشريح قانون دمورگان 
و مين ترم يك تابع

قانون دمورگان و 
مين ترم يك تابع سوم چهاردهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شايستگی پياده سازی 
توابع منطقی با 

استفاده از نقشه كارنو 
و استخراج ساده ترين 
شكل تابع منطقی از 
نقشه كارنو و نقشه 
كارنو با سه متغير

پياده سازی توابع 
منطقی با استفاده از 

نقشه كارنو و استخراج 
ساده ترين شكل تابع 

منطقی از نقشه كارنو و 
نقشه كارنو با سه متغير

سوم پانزدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی طراحی 
مدارهای تركيبی و 

طراحی مدار تركيبی 
با دكدر

طراحی مدارهای 
تركيبی و طراحی مدار 

تركيبی با دكدر
سوم شانزدهم
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فعاليت های تکميلی هدف ویژه درس موضوع و عنوان 
درس پودمان تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شايستگی طراحی مدار 
تركيبی با مالتی پلكسر 
- شرح عملكرد انواع 

حافظه

طراحی مدار تركيبی 
با مالتی پلكسر - شرح 
عملكرد انواع حافظه

سوم هفدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شناخت و كار با شيفت 
 رجيسترها - شمارنده ها 
- مبدل های ديجيتال 

به آنالوگ

شيفت رجيسترها - 
شمارنده ها - مبدل های 

ديجيتال به آنالوگ
سوم هيجدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

استفاده از روش های 
حل مدارهای مقاومتی 

يك حلقه ای - حل 
مسائل مدارهای ديودی 

با روش حلقه

روش های حل مدارهای 
مقاومتی يك حلقه ای 
- حل مسائل مدارهای 

ديودی با روش حلقه

چهارم
محاسبه مقادير      

 DC
در مدارهای 
الكترونيكی

نوزدهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

استفاده از روش های 
حل مدارهای مقاومتی 
دو حلقه ای، روش های 
تحليل و محاسبات 
مدارهای ترانزيستوری

روش های حل مدارهای 
مقاومتی دو حلقه ای 
- روش های تحليل و 
محاسبات مدارهای 

ترانزيستوری

چهارم بيستم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

تشريح باياس با مدار 
تقسيم كننده ولتاژ 

مقاومتی يا تغذيه سر 
خود - تقويت كننده 

دوطبقه با كوپالژ خازنی

باياس با مدار 
تقسيم كننده ولتاژ 

مقاومتی يا تغذيه سر 
خود - تقويت كننده 

دوطبقه با كوپالژ خازنی

چهارم بيست و 
یکم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

انجام تبديالت تونن 
و نورتن مدارهای 
الكتريكی و انجام 

محاسبه مدار معادل 
تونن تقويت كننده 

ترانزيستوری

تبديالت تونن و نورتن 
مدارهای الكتريكی - 
محاسبه مدار معادل 
تونن تقويت كننده 

ترانزيستوری

چهارم بيست و 
دوم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی تحليل مدارهای 
الكتريكی به روش 

نورتن - ترانزيستور به 
عنوان منبع جريان

تحليل مدارهای 
الكتريكی به روش 

نورتن - ترانزيستور به 
عنوان منبع جريان

چهارم
بيست و 

سوم



16

فعاليت های تکميلی هدف ویژه درس موضوع و عنوان 
درس پودمان تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

انجام تبديل منابع ولتاژ 
و جريان به يكديگر 
و تطابق در مدارهای 

تقويت كننده

تبديل منابع ولتاژ و 
جريان به يكديگر - 
تطابق در مدارهای 

تقويت كننده

چهارم بيست و 
چهارم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شناخت عملكرد 
راكتانس سلفی و خازنی 
در مدار AC و استفاده 

از روش های حل 
مدارهای جريان متناوب

يادآوری عملكرد 
راكتانس سلفی و 

 - AC خازنی در مدار
روش های حل مدارهای 

جريان متناوب

پنجم
محاسبه مقادير       

AC
در مدارهای 
الكترونيكی

بيست و 
پنجم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

تشريح مدار RL، مدار 
LC و مدار RC

RL تشريح مدار
RC مدار -
LC مدار -

پنجم بيست و 
ششم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

توانايی تحليل مدار 
RLC سری- حل 
مدارهای جريان 

متناوب با استفاده از 
اعداد مختلط - تشريح 
مدار تك فاز و سه فاز و 
محاسبه كميت های آن

مدار RLC سری- حل 
مدارهای جريان 

متناوب با استفاده از 
اعداد مختلط - تشريح 
مدار تك فاز و سه فاز و 
محاسبه كميت های آن

پنجم بيست و 
هفتم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

انجام محاسبات AC در 
مدارهای الكترونيكی

محاسبات AC در 
مدارهای الكترونيكی پنجم بيست و 

هشتم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

تشريح فيدبك در 
تقويت كننده ها-

تقويت كننده های 
چندطبقه

فيدبك در 
تقويت كننده ها-

تقويت كننده های 
چندطبقه

پنجم بيست و 
نهم

پژوهش درباره موضوع 
و نمايش فيلم

شناخت كاربرد فيلتر 
و تقويت كننده ها در 

نوسان سازها

كاربرد فيلتر و 
تقويت كننده ها در 

نوسان سازها
پنجم سی ام

  اين برنامه پيشنهادی و تخمينی است و ممكن است با توجه به شرايط كالس و هنرجويان تغيير 
كند.

 درصورتی كه دو روز در هفته اجرا شود 15 هفته و درصورت اجرای يك روز در هفته 30 هفته اجرا 
خواهد شد. توصيه می شود حتماً به صورت يك روز در هفته و به مدت 30 هفته به  اجرا درآوريد تا 

ارتباط افقی و عمودی دروس حفظ شده و يادگيری محتوا ماندگار شود.
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 یک نمونه طرح درس روزانه پيشنهادی رشته الکترونيک شاخه فنی و حرفه ای در 30 هفته  
درس: دانش فنی تخصصی     پایه:دوازدهم      سال تحصيلی:  -  

طرح درس پيشنهادي روزانه

مشخصات كلی

نام درس: دانش فنی تخصصی                                      كد كتاب:
موضوع درس:                                مدت جلسه: 8 ساعت درسی         

نام هنرستان:               تعداد هنرجو:                                نام هنرآموز:                                     
شماره طرح درس: 1      كالس و مقطع تحصيلی:      گروه آموزشی: الكترونيك     

سال تحصيلی:              ابزار آموزش: كتاب درسی و امكانات نمايش فيلم

زمان بندی و اهداف كلی درسوسایل كمک آموزشی

كارگاه و آزمايشگاه 
الكترونيك يا كالس 
درس مجهز به رايانه 

و ويدئو پروژكتور، پرده 
نمايش و وايت برد- كتاب 

دانش فنی تخصصی 
نرم افزارهای مرتبط در 
صورت نياز - فيلم های 
مرتبط درصورت نياز - 

ويدئو پروژكتور

1 - حضور و غياب:                                                          زمان:  5 دقيقه
2- ارزشيابی ورودی:                                                         زمان:  10 تا 15 دقيقه

3- محقق ساختن اهداف توانمندسازی                               زمان: حدود 250 دقيقه
4- ارزشيابی ميانی:                                                           زمان:   10   تا 15 دقيقه
5- ارزشيابی پایانی:                                                              زمان:  30 تا 40 دقيقه
6- استفاده از فيلم، نرم افزار و پویانمایی) در صورت نياز(   زمان:  15 تا 20 دقيقه

7- ارائه پژوهش ها و فعاليت های انجام شده در ساعات
 غير درسي                                                                         زمان:  30 تا 40 دقيقه

فرایند اجرای آموزش

آماده سازی قبل از 
شروع درس

انواع  فنی  متون  ترجمه  لزوم  به  اشاره  مثاًل  انگيزه  ايجاد  برای  مثال زدن  ـ  احوال پرسی 
به محتوای  اشاره  ـ  بارش فكری  از طريق  الكترونيكی متداول  و  الكتريكی  دستگاه های 
آموزشی در كتاب های سال دهم و يازدهم كه آموزش های فراگرفته باعث آشنايی بيشتر 

هنرجويان با روش های ترجمه متون فنی می شود.

نمونه سؤاالت ارزشيابی 
ورودی

آزمونی شامل چند واژه فنی يا ترجمه جمله فنی مرتبط با موضوع درس  مطرح شود تا 
سطح  مهارت، دانش و نگرش هنرجويان مورد ارزشيابی قرار گيرد. 

اهداف توانمندسازی

با توجه به محتوای اهداف توانمندساز كه شروع كار با تشريح قوانين حاكم بر ترجمه 
متون فنی انگليسی است، مقدمه ای را بيان كنيد و به تشريح اهداف اصلی درس بپردازيد، 
مثاًل متن را بخوانيد و چگونگی پيدا كردن واژگان با استفاده از فرهنگ لغت چاپی و 
الكترونيكی را توضيح دهيد. همچنين اشاره كنيدكه برای كسب مهارت كافی و عميق تر 

كردن آموزش بايد فعاليت های ترجمه در ساعات غير درسی انجام شود. 
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اجرای اهداف 
توانمندسازی

با استفاده از ابزار هايی مانند نمايش فيلم، نرم افزار، كتاب های درسی ، پرسش و پاسخ، 
فعاليت های گروهی و بارش فكري

نمونه هایی از 
فعاليت های انجام شده 

در ساعات غيردرسي

ـ  پژوهش  ـ  مرتبط  فيلم های  بارگيری  و  مجازی  فضای  در  ـ جست وجو  فيلم  مشاهده 
معرفی دفترچه های راهنما  - محتوای دفترچه راهنمای دستگاه و سامانه ها

نمونه سؤاالت ارزشيابی 
پایانی نظری

مشابه الگوهای پرسش موجود در كتاب و تغيير آن با توجه به خالقيت هنرآموز و سطح 
دانش هنرجويان

نمونه سؤاالت ارزشيابی 
پایانی عملی  نرم افزاری

مشابه الگوهای موجود در كتاب و تغيير آن با توجه به خالقيت هنرآموز و سطح دانش 
هنرجويان ـ در اين درس فعاليت های عملی نرم افزاری وجود ندارد.

نمونه سؤاالت 
ارزشيابی پایانی عملی 

سخت افزاری

چون ترجمه متون فنی مورد نظر است، كار عملی و نرم افزاری به اجرا در نمی آيد.

توانایی های كسب شده 
مورد انتظار از هنرجو

خواندن متن و مشخص كردن واژگان با استفاده از فرهنگ لغت چاپی و الكترونيكی و كار 
با نرم افزارها و واژه نامه رايانه ای

اشاره به موضوع درس 
جلسه بعد و فعاليت 

هنرجویان

ترجمه متون ساده فنی مربوط به راهنمای كاربر دستگاه های الكترونيكی.

كتاب درسی، كتاب همراه هنرجو، كتاب راهنمای هنرآموز، در صورت نياز منابع ديگر ـ منابع مورد استفاده
دفترچه راهنما و برگه اطالعات فنی مربوط به راهنمای كاربر دستگاه های الكترونيكی.

 با توجه به برنامه درسی ملی و سند تحول بنيادين، به عنوان تمرين يك نمونه طرح 
درس مطابق الگوی داده شده را تدوين كنيد و در نهايت برای تمام ساعات آموزشی 

طرح درس مناسب را آماده نماييد.
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 نمونه دیگری از الگوي طرح درس پيشنهادی روزانه

به نام خدا
عنوان درس: دانش فنی تخصصی                      پایه: دوازدهم                            زمان تدریس: 8 ساعت درسی

طراحی آموزش براساس برنامه درسی

راهبرد موضوعی اصلی: كسب اطالعات فنی

اهداف كلی: كسب  شايستگی در ترجمه متون ساده فنی و راهنمای كاربر دستگاه های الكترونيكی

اهداف جزئی: خواندن متن، مشخص كردن واژگان با استفاده از فرهنگ لغت و ترجمه متن

حيطه ها و 
انتظارات از هنرجویان در این درساهداف

عرصه ها

خلقت )طبيعت  (ديگرانخداخود

تعقل )فکر 
كردن(

تدبر در تعيين راهكارهای مناسب در جهت ترجمه متون 
فنی



در ایمان )باور( خود  فردی  توانمندی  و  عملی  مهارت  دانش،  به  باور 
رابطه با ترجمه متون به زبان انگليسی



كسب اطالعات شغلی مرتبط با استانداردهای محيط زيستعلم

پايبندی به اصول اخالقی و معيارهای دينی در اجرای كار عمل

اخالق
ابزارهای مختلف مانند  استفاده دقيق، صحيح و بهينه از 
كتاب ، نرم  افزار و واژه نامه چاپی و الكترونيكی و ارزش دهی 

به انجام وظيفه به طور كامل


تعاملی، پرسش و پاسخ، كار گروهی و...روش تدریس

امکانات و 
رسانه های 

آموزشی

رايانه -  - كتاب همراه هنرجو -  يا كالس درس - كتاب دانش فنی تخصصی  الكترونيك  كارگاه 
نرم افزارهای مرتبط ) در صورت نياز(- فيلم های آموزشی )درصورت نياز( -  ويدئو پروژكتور و پرده 

نمايش- وايت برد

آماده سازی

احوالپرسی ـ  مثال زدن برای ايجاد انگيزه، مثاًل اشاره به لزوم ترجمه متون فنی 
الكتريكی و الكترونيكی متداول از طريق بارش فكری ـ اشاره  انواع دستگاه های 
به محتوای آموزشی در كتاب های سال دهم و يازدهم كه آموزش های فراگرفته 
ترجمه  فنی می شود.  ترجمه متون  با روش های  بيشتر هنرجويان  آشنايی  باعث 

يك جمله ساده فنی

زمان
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ارزشيابی 
آغازین یا 
تشخيصی

آزمونی از دانش مرتبط با موضوع درس مطرح شود تا سطح مهارت، دانش و نگرش 
هنرجويان مورد ارزشيابی قرار گيرد.

فرایند یاددهی 
ـ یادگيری

ضمن تدریس 
)آموزش دادن(

ـ  فعال  ـ هنرآموز  فعال  پاسخ، هنرجو  و  و هنرجو: پرسش  فعاليت های هنرآموز 
تعامل با كتاب ـ تعامل هنرجو با هنرجو ـ تعامل هنرجو با هنرآموز و بالعكس 

ارزشيابی 
پایانی

دانش  به سطح  توجه  با  آن  تغيير  و  كتاب  در  موجود  ارزشيابی  الگوهای  مشابه 
هنرجويان، در اين درس ارزشيابی نظری و سخت افزاری صورت می گيرد.

تعيين تکاليف 
و فعاليت های 
خارج از كالس

پژوهش ـ معرفی دفترچه های راهنما  جهت ترجمه 

ايمنی، بهداشت و شايستگي هاي غيرفني 
بهداشت  ايمنی و  نرم افزاری است ، مباحث  اين درس فقط نظری و  آنجا كه  از   
مرتبط با آن بيشتر به نكات ارگونومی ، كار با رايانه، وايت برد و بهداشت فردی و 

گروهی برمی گردد. 
شود؛  نهادينه  بايد  آن  به  توجه  كه  است  مواردی  ديگر  از  محيط زيست  حفظ   
برای مثال خطرات ناشی از پسماندهای الكترونيكی برای انسان ها و محيط زيست 
بيان شود و راه های جمع آوری و بازيافت زباله ها آموزش داده شود. اين فرايندها با 
استفاده از فيلم های آموزشی روشنگری پيدا می كند و تعميم می يابد. پاره ای از نكات 

زيست محيطی و ايمنی به شرح زير است:
الف( رعايت ارگونومی )نشستن صحيح روی صندلی كار با رايانه(

ب( رعايت نظم در فرايند اجرای آموزش 
پ( تفكيك و معدوم كردن زباله های توليد شده

ت( به كارگيری ابزارهای استاندارد و استفاده صحيح از آن در آزمايش های نرم افزاری
ث( حفاظت از تجهيزات و قطعات

ج( توجه به مقرّرات كالسی و رعايت آن

سنجش و ارزشيابی واحد يادگيري
  در فرايند آموزش چنانچه سنجش و ارزشيابي به طور صحيح و براساس شايستگي ها 
انجام نشود، آموزش هاي داده شده كاماًل بي اثر مي ماند. همان طور كه قباًل گفته شد 
مبناي سنجش و ارزشيابي، استاندارد عملكرد دنياي كار و شايستگي هاي مورد نياز 
بازاركار است. بايد توجه داشته باشيم كه هدف از آموزش ، كسب شايستگي در سه 

حوزه دانشي ، مهارتي و نگرشي است.
 در آموزش هاي فني و حرفه اي شايستگي هاي دانشي توأم با شايستگي هاي مهارتي 
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از شايستگی ها، توانايی خواندن و فهميدن  و نگرشي ارزشيابي مي شود مثاًل يكی 
فارسی و انگليسی ) دانشی( و ترجمه آن به زبان فارسی )مهارتی( است. همچنين بايد 
هنگام ترجمه، امانت داری و وفاداری به متن زبان مبدأ كه  شايستگي هاي غيرفني 
است را به طور نهادينه شده اجرا كند )نگرشی(. ارزشيابي شايستگی های كسب شده، 

براي مراحل كار، تكليف كاري )واحد يادگيري( و پودمان صورت مي گيرد.
 در ادامه نمونه اي از كاربرگ ارزشيابي مراحل كار را آورده ايم. ارزشيابی به سه روش 
تشخيصی ، فرايندی و پايانی انجام می شود. ارزشيابي مبتنی بر شايستگي در سه سطح 
غيرقابل قبول)1( ، در حد انتظار )قابل قبول -2( و فراتر از حد انتظار )قابل قبول -3( 
براساس آيين نامه هاي ابالغي به اجرا در می آيد. در ضمن يك نمره در نظام ارزشيابي  
مبتني بر شايستگي )معادل 5 نمره در نظام 20 نمره ای( براي ارزشيابي مستمر در 
نظر گرفته شده است كه جمع نمرات در نظام ارزشيابي  مبتني بر شايستگي برابر با 4 
مي شود. بنابر اين ، نمره 4 در آزمون براساس شايستگي معادل نمره 20 در ارزشيابی 

سنتی خواهد بود.
و  می گيرد  صورت  آموزش  شروع  از  قبل  ارزشيابی  اين  ارزشيابی تشخيصی:   
می تواند دانشی ، مهارتی ، نگرشی يا تلفيقی از آنها باشد. براساس ارزشيابی تشخيصی 
هنرآموز سطح كالس را مورد سنجش قرار می دهد و سپس شروع به اجرای آموزش 
می كند؛ مثالً اگر می خواهد اتصاالت را توضيح دهد، از طريق بارش فكری، آزمون 
شفاهی يا آزمون كتبی، ميزان اطالعات هنرجويان را در اين زمينه ارزيابی می كند. 

 ارزشيابی فرایندی: اين ارزشيابی درطی اجرای آموزش و مشاهده فرايند اجرای 
فعاليت صورت می گيرد و شامل ارزشيابی دانشی ، مهارتی و نگرشی يا تلفيقی از آنها 
است؛ مثاًل اگر می خواهيم اجرای ترجمه متن فنی به يكی از زبان های بين المللی  
را به صورت فرايندی ارزشيابی كنيم، در اين حالت بايد عملكرد هنرجو را در فرايند 
اجرای كار مشاهده كنيم و بر اساس فهرست وارسی استاندارد عملكرد، به او امتياز 
 دهيم. همچنين می توانيم از طريق پرسش شفاهی يا كتبی ، سطح دانشی وی را مورد 

ارزشيابی قرار دهيم.
 ارزشيابی پایانی: ارزشيابی نهايی است كه می تواند به صورت دانشی، مهارتی، 
نگرشی يا تلفيقی از آنها يا مبتنی بر محصول مثاًل ساخت سامانه كنترل هوشمند 
آبياری يا خدمات مثاًل عيب يابی و تعمير يك نمونه دستگاه الكترونيكی خانگی باشد. 
ارزشيابی پايانی با توجه به نوع شايستگی ممكن است به صورت شفاهی، كتبی و 
سخت افزاری عملی يا تلفيقی از آنها انجام شود. در هرصورت همة ارزشيابی ها براساس 

استاندارد عملكرد به اجرا در می آيد.
 شيوه نامه ارزشيابي مبتني بر شایستگي: شيوه نامه و آيين نامه ارزشيابي، از طرف 

مراجع ذي ربط صادر و ابالغ شده است. 
 پس از اتمام هر واحد يادگيري براي مراحل كار و واحد يادگيري )كار(، كاربرگ هاي 
از  نمونه  يك  ادامه  در  درمي آيد.  به اجرا  و  تنظيم  شايستگي  بر  مبتني  ارزشيابي 

نمون برگ های ارزشيابي واحدهای يادگيری كار آمده است.
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كاربرگ ارزشيابي واحد یادگيری 9
نام و نام خانوادگی هنرجو:                                           تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                     بارم آزمون: 20نمره
1ـ اگر جريان مؤثر مدار 2 آمپر باشد، ولتاژ مؤثر كل مدار را

 محاسبه كنيد.

2ـ در مدار R-L  موازی، جريان عبوری از مقاومت
3 آمپر است. 

 جريان مؤثر كل و ولتاژ مؤثر كل را محاسبه كنيد.

3ـ در يك مدار L-C سری ولتاژ دو سر سلف و خازن با هم هم فاز هستند. صحيح    غلط

4ـ در مدار R-L شكل مقابل، اگر ولتاژ مؤثر كل
200 ولت باشد، جريان كل و امپدانس مدار را

 محاسبه كنيد.

 ω موازی شكل مقابل RC 5ـ اگر در مدار
برابر500 راديان بر ثانيه باشد، XC و Z مدار

را محاسبه كنيد.

6ـ در مدار L-C سری شكل مقابل، امپدانس
مدار را محاسبه كنيد.مدار معادل سلف است

يا خازن؟

7ـ در مدار مقابل، ولتاژ مؤثر كل مدار 40 
ولت است. جريان هر شاخه و جريان كل و

امپدانس كل را محاسبه كنيد.

8  ـ با استفاده از اعداد موهومی امپدانس
مدار را محاسبه كنيد.

9ـ سه بار القايی مساوی با امپدانس هر بار برابر Z = 44Ω با اتصال ستاره به شبكه چهار سيمه 
وصل هستند. اگر ولتاژ خطی برابر VL = 380 ولت باشد مطلوب است

الف( رسم شكل مدار       ب( محاسبه جريان هر خط  هر فاز 
10ـ .....

آزمون نرم افزاری: -                                         
آزمون سخت افزاری: -   

شايستگی های غيرفنی: بارم آزمون:  20 نمره
كليه آزمون ها براساس استاندارد عملكرد نمون برگ 8-1 انجام می شود.

20Ω 0/02H

VL

ω=1000 rad/s

V

I

IR

R=80Ω

IL

XL=60Ω

10Ω 10Ω

IR IC

v=100sin 500t

5Ω

20Ω 20Ω

100µF

v=100sin 500t

5Ω

20Ω 20Ω

100µF

20 mH

ω=500 rad/s

Fµ100

R=2Ω XL=5Ω XC=10ΩV

V=5 2sin300t

I

IL

A

IR

20Ω
B

30Ω

40ΩC
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  نمونه هایی از چگونگی ارزشيابی شایستگی های غيرفنی:
 تفکر منطقی           

 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
حقايق  و  واقعيت ها  شناسايی  به  اقدام  فعاليت ها  اجرای  فرايند  در  هنرجو  آيا   

می نمايد و آنها را درست به كار می برد و نتيجه گيری صحيح می نمايد؟
  با توجه به محدوديت ها آيا تصميم درست اخذ می كند؟

  اطالعات مورد نياز را به نحو مطلوب جمع آوری می كند؟ 
مورد  را  مربوطه  مسئله  و  می كند  ارزيابی  را  مشكالت  و  شكايات  و  تناقض ها   

شناسايی قرار می دهد؟
 خالقيت        

 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
در فرايند اجرای كار هنرجو، الگوها و روابط را شناسايی می كند.

  بين پديده های جديد و قديم ارتباط برقرار می كند.
  اقدام به خالصه سازی، جمع بندی و تنظيم پاراگراف می كند.  

  آيا برای حل مسائل راه حل خالقانه و جديد ارائه می دهد؟
    یادگيری مادام العمر    

 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
  آيا هنرجو برای يادگيری دانش جديد از دانش قبلی استفاده می كند؟

  نمودارها و نمادها را تفسير می كند.
  روحيه پرسشگری دارد.

  در جست وجوی دانش است و سعی می كند كمبودها را برطرف كند.
  اشكاالت احتمالی محتوا و روش های ارائه شده را اعالم و پيشنهاد می كند.

 سواد اطالعاتی       
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

  آيا هنرجو در فرايند كار در انتخاب، شناسايی و جمع آوری داده ها، فرايندها، 
طبقه بندی كردن ها و پيش بينی نتايج تالش می كند؟

  آيا داده ها و اطالعات را به طور صحيح مورد استفاده قرار می دهد؟
  دقت و صحت داده ها، اطالعات و فرايندها را مورد بررسی و تحليل قرار می دهد؟

گزارش ها را به طور كامل و صحيح و به موقع با كارايی باال استفاده می كند؟
 كاربرد فناوری      

 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
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  آيا هنرجو در شناسايی و استفاده از فناوری های موجود و مناسب با توجه به نوع 
كار و كسب نتايج فناورانه تالش می كند؟

  آيا با استفاده از فناوری های موجود در نگهداری مستندات، شناسايی اشكاالت و 
تعيين كمبودها و رفع نقص ها اقدام می كند؟

 محاسبه                  
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

  آيا هنرجو از علوم پايه مانند رياضی و علوم استفاده می كند؟
  آيا نتايج حاصله را ثبت می كند؟

  محاسبات مرتبط را به طور صحيح و دقيق انجام می دهد؟  
  متون مورد نياز را به راحتی ترجمه می كند؟

 ارتباط مؤثر               
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

  آيا هنرجو در فرايند آموزش به دقت گوش می دهد؟
  روحيه پرسشگری و پاسخ دهی دارد؟

  با ديگران ارتباط دوستانه برقرار می كند؟
  به طور فعال در مساعدت با ديگران تالش می كند؟

  ارتباط كالمی و غيركالمی مناسبی دارد؟
به موقع  نتيجه مطلوب و  در مذاكره ها شركت فعال می كند و نسبت به كسب    

حساس و نگران است؟
  مشكالت و نقص های موجود را به موقع و با گفتار مؤدبانه بيان می كند؟

 كارتيمی            
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
  هنرجو در گروه كاری خود به عنوان يك عضو فعال تيم عمل می كند؟

و  قانونمند  فعال،  مثبت،  فردی  به عنوان  را  او  اعضای گروه و كالس  آيا ساير    
داوطلب برای انجام وظايف خاص و كمك به اعضای تيم می شناسند؟

  آيا استانداردها را می شناسد؟ استانداردها را رعايت می كند؟
  برای پذيرش مفاهيم جديد به ديگران كمك می كند؟

  در موقعيت های جديد خود را تطبيق می دهد؟
  به حقوق ديگران احترام می گذارد و حقوق خود را طلب می كند؟

  تفاوت ها، تبعيض ها و نگرانی ها را تشخيص می دهد؟ و موارد ديگري مانند آن.
 ویژگی های شخصيتی و اخالقی    

 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
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  آيا هنرجو اخالق حرفه ای و ارزش های اجتماعی را می شناسد و به آنها پای  بند 
است؟

  در كار خود وفادار است و با حسن نيت مسئوليت ها را می پذيرد و اجرا می كند؟
  حضور به موقع و فعال دارد و تمام قوانين و مراحل مرتبط با اجرای مسئوليت ها 

را به طور دقيق اجرا می كند؟
  مسئوليت های واگذار شده را بدون نظارت مافوق با دقت انجام می دهد؟
  همواره با اشتياق كار می كند و فعاليت های خود را به نمايش می گذارد؟

  پای  بند به كسب روزی حالل و اجرای وظايف با توجه به آموزه های اخالقی، 
اجتماعی و دينی است؟

  امانت دار است و از منابع و تجهيزات به خوبی نگهداری می كند؟
  و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

  مستندسازی               
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

  آيا هنرجو گزارش ها و فعاليت های خود را مستندسازی می كند؟
  نمون برگ های ارائه شده را به طور دقيق كامل می كند؟

  آيا به كنترل كيفيت پای  بند است و آن را مستند می كند؟ )مثاًل به دست آوردن 
نتايج صحيح و قابل قبول در كارهای عملی(

 مدیریت منابع          
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

  آيا هنرجو كار خود را به موقع شروع می كند و در بازه زمانی تعيين شده اجرا 
می نمايد؟

كارگاه               نظافت  مأمورين  و  ارشد  برنامه های  به  مربوط  زمانی  جداول  به  آيا   
پای بند است؟

  تحويل و تحول تجهيزات را سريع و به موقع انجام می دهد؟
انتخاب شود در توزيع تجهيزات و تحويل و  در صورتی كه به عنوان ارشد كارگاه 

تحول آن به طور دقيق نظارت و عمل می كند؟
  وظايف خود را به خوبی می شناسد و به آن عمل می كند؟ 

  و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

 مدیریت كار و كيفيت       
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی
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 آيا هنرجو نقاط قوت و ضعف فردی خود را می شناسد و نسبت به اصالح و ارتقای 
آن تالش می كند؟

 مسئوليت پذير است و به آسانی مسئوليت ها را می پذيرد؟
 زمان انجام كار و رسيدن به نتيجه را می تواند تخمين بزند؟

 به مسائل مديريتی مانند مشتری مداری، سلسله مراتب اداری، كسب دانش و 
مهارت )در صورت نياز( برای داشتن يك نتيجه كيفی پايبند است؟

 تفکر سيستمی       
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

 آيا هنرجو، محيط هنرستان را به عنوان يك سامانه زنجيروار وابسته به هم می داند 
و آن را به خوبی می شناسد؟

 آيا به اجرای يك فعاليت آزمايشگاهی نگرش سيستمی دارد؟
 آيا در فرايند اجرای كار در صورت رسيدن به مشكل قدرت تصميم گيری دارد؟

 آيا در بهبود و تداوم فعاليت ها در محيط كالس، كارگاه و هنرستان تالش می كند؟ 
 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

 تفکر انتقادی       
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

 آيا هنرجو در هنگام برخورد با يك مورد اشتباه اقدام به انتقاد صحيح می كند؟
 آيا برای بهبود يك فرايند نظرات خود را خيلی صريح و بی پرده دنبال می نمايد؟
 آيا قدرت تشخيص در انتخاب بهترين ها در ميان فعاليت های انجام شده را دارد؟

 سعی دارد با نگاه نقادانه دانش خود را ارتقا دهد و فرايندها را اصالح نمايد؟
 آيا تحمل شنيدن نظرات نقادانه ديگران را دارد؟

 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

 كارآفرینی      
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

 آيا هنرجو در فرايند اجرای كار نسبت به ايجاد يك زمينه شغلی مرتبط با كارهای 
عملی و محتوای نظری خود فكر می كند و پيشنهادی ارائه می دهد؟

 آيا آموخته های خود را با نيازهای بازار تطبيق می دهد و در راستای ايجاد شغل 
و كارآفرينی پيشنهادهايی ارائه می دهد؟ 

 آيا به تشكيل يك بنگاه اقتصادی كوچك فكر می كند؟
 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.


