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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 
به  توجه  با  قرار  گیرد.  پایش  و  بازبینی  مورد  مستمر  به طور  فنی و حرفه ای 
در  هنرجویان  آموزش  از  و خروجی های حاصل  پیامدها  از  دریافتی  بازخوردهای 
رشته الکترونیک در سال های 1370 تا 1391 هجری خورشیدی، و تدوین سند 
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی  جمهوری اسالمی  ایران 
مصوب در شورای تخصصی رشته الکترونیک در آذرماه 1390 و سند برنامه  درسی 
ملی مصوب 1391، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طرح پژوهشی تحول 
اجرا  به  آموزش  دنیای  و  کار  دنیای  بازه  دو  در  را  فنی و حرفه ای  آموزش های  در 
درآورد. در دنیای کار با استفاده از طرح پژوهشی جهانی دیکوم )Dacum( نیازهای 
اساس  بر  را  حرفه  شایستگی  استاندارد  و  مشخص  مرحله  ده  طی  را  کار  دنیای 
تعیین  دیکوم  پژوهشی  جدول  در   )Tasks( کاری  تکالیف  و   )Duties( وظایف 
بر دو جلد شامل استاندارد شایستگی  با دنیای کار، مشتمل  نمود. اسناد مرتبط 
یادآور می شود  قابل دسترسی است.  و  ارزشیابی حرفه موجود  استاندارد  و  حرفه 
بزرگ در  و  از خبرگان شاغل در صنایع کوچک  کار  دنیای  اسناد  تنظیم  در  که 
جایگاه های کارگر ماهر، کمک تکنسین و تکنسین بهره مند شده ایم. اسناد دنیای 
آموزش نیز در 15 مرحله تدوین گردید که در نهایت منجر به تولید سند پشتیبان 
دنیای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته الکترونیک گردید. در 
شوراهای تخصصی رشته الکترونیک، نمایندگانی نیز از دنیای کار حضور داشتند 
که انطباق محتواهای تدوین شده را با محتوای مورد نیاز با دنیای کار بر اساس 

استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشیابی مورد پایش قرار می دادند.
با توجه به استانداردهای آموزش در کشورهای مختلف در سطح دنیا و مطالعه تطبیقی 
انجام شده، کتاب ها به صورت درهم تنیده یعنی اجرای آموزش های نظری و عملی 
به طور هم زمان و پی درپی در محل کارگاه و آزمایشگاه به اجرا در می آید. دوره دوم 
متوسطه برای آموزش فنی و حرفه ای به صورت سه ساله بوده که دروس تخصصی تلفیقي 
نظريـ  عملي مربوط به رشته در پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم در هر پایه دو روز در 
هفته جمعاً 16 ساعت و در سه سال جمعاً 1440 ساعت به اجرا در مي آید. همچنین در 
پایه یازدهم عالوه بر دروس تخصصی رشته، دروس کارگاه، نوآوری و خالقیت، فناوری و 
تولید، اخالق حرفه ای و الزامات محیط کار جمعاً به مدت 12 ساعت گنجانده شده است. 
الزم به یادآوری است که درس پایه یازدهم و دوازدهم به صورت نیمه تجویزی بوده و 
محتوای آن با توجه به نیاز جامعه و شرایط اقلیمی  قابل تغییر و انتخاب است. در تمام 
مراحل و فرایند برنامه ریزی به شایستگی های پایه، غیرفنی و فنی توجه ویژه شده است.
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سخنی با همكاران

همکاران ارجمند، کتابی که در اختیار شما قرار دارد، کتاب راهنمای معلم درس 
نظام  در  درسی  برنامه ریزی  راستای  در  که  است  چاپي  مدار  ساخت  و  طراحي 
بر مبنای شایستگی تدوین شده است. همان طور که در مقدمه  آموزشی 3ـ3ـ6 
ذکر شد، برای آموزش محتوای تدریس شده در هر پایه آموزشی، سه نوع کتاب 
کتاب ها  این  مجموعه  است.  تدوین شده  معلم  راهنمای  و  هنرجو  همراه  درسی، 
بر هر سه  مکمل یکدیگر هستند. رمز موفقیت در آموزش تسلط کامل هنرآموز 

است. آموزش  فرایند  در  کتاب 
در کتاب درسی هنرجو محتوای آموزش موردنیاز برای پروژه ها، آزمایش ها و کارهای 
همچنین  است.  آمده  تعاملی  فعالیت  بر  معینی  به صورت  نظری  دانش  و  عملی 
فیلم ها و نرم افزارهای موردنیاز و روش کاربردی آنها نیز به صورت گام به گام توصیه 
شده است. در کتاب همراه هنرجو مواردی مانند استانداردها، جداول، پیش نیازها، 
می شود.  درج  هنرجو  برای  فنی  اصطالحات  و  یادآوری  جهت  آموزش  محتوای 
به عبارت دیگر کتاب همراه هنرجو یک دستینه )Hand Book( کوچک است که 
نیازهای هنرجو را برطرف می کند. از کتاب همراه هنرجو ارزشیابی به عمل نمی آید.

تجهیزات  ابزارها،  تدریس،  کلی  روش  مانند  مواردی  معلم  راهنمای  کتاب  در 
تمرین های  و  فعالیت ها  آموزش،  اجرای  فرایند  بهداشتی،  و  ایمنی  نکات  خاص، 
خاص، رویکردها و روش های ارزشیابی، نکات مبهم، روش های نمره دهی و شرح 
فعالیت های غیرکالسی آورده شده است. معلم با استفاده از کتاب راهنمای معلم 
آموزشی  اهداف  بود،  خواهد  قادر  هنرجو  همراه  کتاب  و  هنرجو  درسی  کتاب  و 
است  این هدف الزم  به  برای رسیدن  را محقق سازد.  است  که شایستگی محور 
توصیه های اجرایی ارائه شده برای کسب شایستگی ها را به دقت مطالعه فرمایید و 

آنها را عماًل به اجرا درآورید.
تألیف کتاب ها بر اساس جدول 6  ـ1 که در آن اهداف توانمندساز و فعالیت های 
تکلیف کاری  برای هر  یکپارچه  به صورت  و  آموزشی  قالب ماکت  ساخت یافته در 
راهنمای  هنرجو،  همراه  هنرجو،  درسی  کتاب های  آن  در  و  است  گرفته  صورت 
هنرآموز، نرم افزار، فیلم، پوستر و سایر موارد وجود دارد. سعی کرده ایم کتاب درسی 
را به گونه ای تدوین کنیم که هر معلم تازه کار و جوان بتواند از عهده تدریس محتوا 

برآید.
	

																																																																																																						مؤلفان				
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هنرآموزان محترم توصیه می کنیم موارد مندرج در کتاب راهنمای معلم را به دقت 
مطالعه کرده و در فرایند تدریس به اجرا درآورند.

 قبل از ورود به کالس کلیه اسناد مرتبط با آموزش مانند، برنامه درسی، راهنمای 
برنامه درسی، کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو را به طور دقیق مورد مطالعه 

قرار دهید. 
یادداشت برداری  آن  مهم  نکات  با  ارتباط  در  و  کنید  مشاهده  را  فیلم ها  تمام   

نمایید. 
 کار با نرم افزارها را تمرین کنید. توجه داشته باشید که ضرورتی ندارد که شما 
نرم افزار توصیه شده را به اجرا در آورید، بلکه می توانید از سایر نرم افزارهای موجود 
در بازار یا نرم افزارهایی که در اختیار دارید استفاده کنید و آن را جایگزین نرم افزار 

توصیه شده نمایید.
 تمام مراحل مربوط به کارهای عملی و آزمایشگاهی را حتماً حداقل یک بار اجرا 

کنید تا در خالل آموزش دچار مشکل نشوید.
قرار دهید و محتوای  بازبینی  را مورد  امکانات هنرستان های خود  تجهیزات و   
آموزشی را با آنها منطبق کنید. مثاًل اگر در جایی مطرح شده است که مقاومت

 5 کیلو اهم، دو مقاومت 10کیلو اهم را با هم موازی کنید. اگر در انبار مقاومت های 
دیگری وجود داشت آنها را جایگزین یا با ترکیب آنها معادل سازی کنید.

 برای فرایند اجرای آموزش حتماً طرح درس دقیق و زمان بندی شده تهیه کنید.
 توجه داشته باشید که مواردی مانند فکر کنید، بحث کنید، کار گروهی، بارش 
فکری، خالقیت، ایمنی، پژوهش و فعالیت های خارج از هنرستان، موارد حاشیه ای 
نیستند. بلکه در بسیاری از موارد، اهمیت آن اگر بیشتر از مباحث فنی نباشد، در 

همان سطح قرار دارد.
 الگوهای پرسش باید به صورت فعالیت خارج از کالس به هنرجو محول شود و 

اجرای آن مورد پیگیری قرار گیرد.
 در کتاب درسی مواردی وجود دارد که چگونگي تدریس یا کاربرد و یا پاسخ آن 

در کتاب راهنمای هنرآموز بیان شده است.
برای پویایی ارتقا   محتوای دانش افزایی که در کتاب هنرآموز آمده است صرفاً 
دانش، توسعه زمینه های نوآوری و خالقیت و بهبود روش تدریس برای هنرآموز 

است و تحت هیچ شرایطی این نوع محتواها مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
 در مباحث پژوهشی و موارد مشابه الزم است هنرجویان را به گونه ای راهنمایی 
سایت  در  که  موجود  درسی  )کتاب  های  موجود  فعلی  منابع  از  بتوانند  که  کنید 

کنند. استفاده  دارد(  وجود   chap.sch.ir

توصيه هايی در مورد چگونگی استفاده از كتاب
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 استفاده از اینترنت و سایت های تخصصی مرتبط به خصوص سایت رشد مربوط 
سایت های  سایر  و   www.Roshd.ir آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  به 
تخصصی داخلی توصیه می شود ولی الزم است نظارت و مدیریت شما و اولیا بر 
هنرجویان حاکم باشد. باید همواره توجه داشته باشید که کتاب همراه هنرجو صرفاً 
یک منبع مرجع مانند کتاب وسترمان برای الکترونیک است. محتوای این کتاب به 
هیچ وجه مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد ولی هنرجویان باید برای چگونگی استفاده 
از آن کتاب، کاماًل مهارت الزم را کسب کنند. برای مثال، استخراج شماره سیم از 
جداول، یا توجه به ترجمه راهنمای کاربرد دستگاه ها و موارد مشابه آن ضرورت دارد. 
استفاده از سایر منابع که در اختیار دارید در راستای آموزش کتاب بالمانع بوده، 
حتی می توانید در صورت دسترسی به منابع مناسب تر آن را از طریق رسانه های 
مختلف از جمله سایت دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش به 

آدرس www.t voccd.medu.ir به اشتراک بگذارید.
 PCB Wizard انتخاب نرم افزار برعهده هنرآموزان بوده و در این کتاب نرم افزار
پایه یازدهم در درس ساخت پروژه نرم افزار  اینکه در  پیشنهاد شده است. ضمن 
آلتیوم دیزاینر یا دي ایکس پي یا پروتل آموزش داده مي شود، و نباید این نرم افزارها 

در پایه دهم به اجرا در آید.
در پایان یادآور می شود که آموزش کتاب ها در محیط کارگاهی صورت می گیرد، 
به عبارت دیگر الزم است در فضای کارگاهی یک کالس درس نیز وجود داشته 
باشد. کارگاه باید مجهز به شبکه رایانه و اینترنت باشد، تا پس از تدریس هر مفهوم 

نظری، بالفاصله مفهوم عملی آن نیز آموزش داده شود.
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شکل1ـ	برخی	از	تعاریف	شایستگی

ـ توانایی انجام کار برابر استاندارد.

ـ انجام دادن درست کار در زمان درست یا روش درست در موقعیت پیچیده 
ابزارها، تجهیزات،  با  و  و نگرش  ترکیب درست دانش، مهارت  از  استفاده  با 

شرایط اجرا، مواد و استانداردها.

و  توانمندی ها  صفات،  از  ترکیبی  مجموعه ای  شایستگی  از  منظور  ـ 
مهارت های ناظر به همۀ جنبه های هویت )عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی( 
است، که متربیان در جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود 

کنند. را »کسب«  آنها  باید  طیبه(  مراتب حیات  به  دستیابی  )برای 
                                                                        )مبانی نظری سندتحول(

کار(
ای	

)دنی
صنعت	

دارد	
	استان

برخی	از	تعاریف	شایستگی

فه	ای
ی	حر

یستگ
شا

ترکیب	و	مجموعه		ای	از	عناصر

تعاریف
 شایستگی

توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند که در اینفوگرافی1 شکل 1 نشان 
داده شده است.

1ـ اینفوگرافی از کلمه  Infography به معنی نمایش اطالعات با تصویر است که معموالً فرایند اجرای یک کار در قالب چند 
تصویر، متن و نمودار ارائه می شود. به طوری که با یک نگاه می توانیم از مجموعه فعالیت های مرتبط اطالع پیدا کنیم.
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شایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح بندی شایستگی های حرفه ای 
به صورت چهار مرحله ای است که در اینفوگرافی شکل 2 نشان داده شده است.

شکل2ـ	سطوح		شایستگی	های	انجام	یک	کار

سطوح	شایستگی	های	انجام	یک	کار
)نظام	چهار	سطحی(

سطح	4	
)خبرگی،	تسلط(

سطح	3
	)مهارت،	پیشرفته(

سطح	2
	)دانش،	شایستگی(

سطح	1
	)آگاهی،	پایه(

عدم		شایستگی		شایستگی		

عدم		شایستگی		شایستگی		

عدم		شایستگی		شایستگی		

عدم									شایستگی		شایستگی		

عدم		شایستگی		شایستگی		

		دارای	مهارت	های	رهبری	و	چشم	انداز
		خبرگی	در	انجام	کار

		ارائه	نوآوری	ها
		مرجع	بودن	در	انجام	کار

		راهنمایی	دیگران
		توانایی	آموزش	دیگران

			فهم	سطح	باال	در	طیف	وسیع	کارها
		تجربه	کاری	زیاد

		دانش	فنی	انجام	کار
		توانایی	انجام	کار	به	طور	مستقل

		فهم	سطح	متوسط	در	طیف	محدود	کارها
		تجربه	کاری	متوسط

		دانستنی	های	پایه،	دارای	آگاهی
		توانایی	کار	تنها	تحت	سرپرستی

		فهم	سطح	پایه	و	محدود
		تجربه	کاری	کم	یا	بدون	تجربه	کار

ارزشیابی	و	قضاوت	در	مورد	
شایستگی	انجام	کار	)نظام	

دوسطحی(

استاندارد	عملکرد		اغلب	
کارها	در	آموزش	نیروی	
کار	ماهر	دوره	متوسطه،	
در	سطح	2	شایستگی	در	
نظر	گرفته	شده	است.
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Task	ـ	کاری	تکلیف	 
تکلیف کاری کوچک ترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می باشد. 
یا تصمیم در نظر  به صورت محصول، خدمت  پیامد یک تکلیف کاری می تواند   

شود. گرفته 
 یک تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.

 یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد.
 یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است.

 یک تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود.
 هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار )Step( می باشد.

 تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده 75 الی 125 قرار 
می گیرد.

از تکلیف کاری با نام »کار« نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی در 
استاندارد موجب شایستگی می گردد. براساس  کار  انجام 

Step	ـ	کار	مرحله 
انجام یک تکلیف کاری را »مرحله کار« می گویند. مراحل  فعالیت های الزم برای 
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند 

مرحله کار تشکیل شده است، مانند: 
حرفه: مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

وظیفه: نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری سامانه ها و دستگاه های الکترونیکی 
اداری یا صنعتی

کار: نصب و راه اندازی اسکنر و پرینتر 
مرحله کار: نصب و راه اندازی پرینتر لیزری 

)Performance Standard(	عملکرد	استاندارد	 
شایستگی های حرفه ای دنیای کار بر اساس استاندارد عملکرد استوار است. سطح 
شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را استاندارد 
فرایند  انجام کار،  استاندارد عملکرد شرایط  در  عملکرد آن کار می نامند. معموالً 
و اجرای عملکرد و معیار ارزیابی آورده می شود. در ادامه نمونه هایی از استاندارد 

عملکرد آورده شده است:
نمونه 1: استاندارد عملکرد جهت انجام کار »نصب و راه اندازی پرینتر و اسکنر« 
شامل اجرای صحیح نصب، راه اندازی و تحویل پرینتر یا اسکنر به مشتری است.
و  مونتاژ  کار  و  عمومی  کار  الکترونیک  حرفۀ  دو  در  عملکرد  استاندارد   :2 نمونه 
دمونتاژ قطعات مجزا )Discrete(، جداسازی و نصب صحیح قطعات موجود روی 
برد الکترونیکی مدار چاپی یک دستگاه براساس استانداردهای تعریف شده است.



9

بخش اّول: کلیات

نقشه کشی  نرم افزارهای  از  استفاده  با  چاپی  مدار  و  الکترونیکی  نقشه های  رسم 
تجاری مورد وثوق بازار به گونه ای است که با استانداردهای جهانی انطباق داشته و 

عماًل در فرایند تولید در بازار کار داخلی و جهانی قابل استفاده باشند.
حرفه  در   »SMD قطعات  »نصب  کار  اجرای  جهت  عملکرد  استاندارد   :3 نمونه 
الکترونیکی )کد 841120592( شامل اجرای  و  الکتریکی  مونتاژکاران تجهیزات 
عملیاتی بر روی برد مدار چاپی SMD است که طی آن، با استفاده از ابزارهایی 
مانند هویه هوای گرم و قطعات SMD طبق استانداردها تعریف شده جهانی روی 

برد نصب شود.
 	مهارت	)Skill(	)شامل	تفکر	و	عمل(:

توانایی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آنها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 
روان حرکتی و سطوح باالیی از حوزه شناختی را مهارت گویند. مهارت های روان 
حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در اینفوگرافی شکل 3 مشاهده می کنید. در 
هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلۀ کاری وجود دارد که هر مرحله 
شامل دانش و مهارت است. انجام هر مهارت مستلزم کاربرد دانش است که سبب 
)تکلیف کاری(  شایستگی  هر  بنابراین  می شود.  شده  ذکر  تعریف  شدن  عملیاتی 

می تواند از چندین مهارت تشکیل شده باشد.

شکل	3ـ	ویژگی	های	مهارت	)بخش	روان	حرکتی(

تنوع	وسایل	و	
تجهیزات		

		مبتنی	
بر	تجارب	
گسترده	

تنوع	شرایط	و	
کاربرد

یادگیری	
تدریجی	و	

مرحله	ای						

	کنترل	
متغیرها				

		تکرارپذیری				

کنترل	مکان												

عنصر	اصلی	
شایستگی

				دقت	

کنترل	نیرو		

	سازگار	با						
یادگیری		مبتنی		

بر	مغز

				سرعت			

		کنترل	حرکت				

	پایداری		
یادگیری

ویژگی	های	مهارت	)بخش	روان	حرکتی(
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 	دانش	)Knowledge(	)شامل	علم(:
و  ذهنی  مهارت های  رشد  دانش،  قبیل کسب  از  عقالنی  ـ  ذهنی  توانایی های  به 

گویند. دانش  را  تحلیل  تجزیه  قدرت 
 نگرش	)Attitude(	)شامل	اخالق	و	باور(

نگرش به توانایی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق و 
نگرش مربوط می شود. توانایی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع توانایی 

است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

رابطه ارزشيابی با استاندارد شايستگی و صالحيت حرفه ای
ارزشیابی باید مستقیماً با استانداردهای شایستگی حرفه مرتبط باشد و براساس آنها 
تدوین شود. ارزشیابی نباید از استانداردهای آموزشی اقتباس شود. این امر برای 
ارزشیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری است. از نظر فردی، ارزشیابی می تواند 
منجربه صدور گواهینامه شود. این گواهینامه به افراد کمک می کند تا وارد حرفه و 
شغل خاصی شوند و در آن پیشرفت نمایند. همچنین در شرایط یادگیری دائمی، 
روشی را برای ثبت توانایی ها و شایستگی های افراد در شرایط و زمان های متفاوت 
فراهم می کند. از نظر کارفرمایان ارزشیابی می تواند در استخدام، ارتقا و برنامه ریزی 
برای آموزش های داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزی ارزشیابی 
در  شده  آموخته  دانش های  و  مهارت ها  کیفیت  تعیین  برای  روشی  سنجش،  و 
به  اعطای گواهینامه  با  نیاز در یک حرفه است.  واقعی مورد  برابر شایستگی های 
افراد، هنرستان های فنی و حرفه ای می توانند برنامه های آموزشی خود را به افراد و 
کارفرمایان ارائه نمایند. در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان سه 
نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد. در اینفوگرافی شکل 4 این سه نوع استاندارد 

را مالحظه می کنید.

شکل	4ـ	توالی	استانداردهای	شایستگی	حرفه،	ارزشیابی	و	آموزش

	دنیای	کار		دنیای	آموزش			

				استاندارد	شایستگی	استاندارد	ارزشیابی	استاندارد	آموزش

چه	کارها	با	چه	مراحلی	در	حرفه،	فرد	باید	انجام	دهد؟					چه	زمانی	فرد،	صالحیت	شاغل	شدن	را	دارد؟				چگونه	فرد	برای	اخذ	صالحیت	تربیت	می	شود؟

کشور،	 قهرمانی	 مسابقات	 به	 ورود	 رکورد	 	
مجموع	یک	ضریب	و	دو	ضرب	345	کیلو	گرم															
	رکورد	ورودی	آسیایی،	مجموع	یک	ضرب	و	

دو	ضرب	410	کیلو	گرم					
		رکورد	ورودی	المپیک:	مجموع	یک	ضرب	و	

دو	ضرب	450	کیلوگرم				

		وزنه	برداری:				
		1ـ	حرکت	یک	ضرب										

			2ـ	حرکت	دو	ضرب				
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نظام صالحیت های حرفه ای ملی براساس سطوح صالحیت های حرفه ای پایه گذاری 
شده است. تحرک پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام است. برای ورود 
به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرک سطح صالحیت قبلی به همراه 
زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به تجربه کسب شده، 
سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح شایستگی باالتر( 
صورت می گیرد و برای ورود به سطح باالتر الزم است ارزشیابی تشخیصی صورت 
گیرد. در هنگام تحرک افقی در داخل یک حرفه و یا حرفه های دیگر شایستگی های 
مشترک احراز شده مورد قبول واقع می شود. استانداردهای عملکرد مبنای تهیه 

استاندارد ارزشیابی حرفه هستند.
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بخش دوم

طراحی	واحدهای	یادگیری
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تمام دستگاه هاي الکتریکي و الکترونیکي خانگي، تجاري و صنعتي داراي برد مدار چاپي 
هستند. این بردها وظیفه تولید سیگنال هاي موردنیاز را برعهده دارند و فرمان هاي الزم 
را به قسمت هاي مختلف دستگاه مي دهند. در این درس عالوه بر آموزش و اجراي 
مباحث پایه موردنیاز در ارتباط با سیم بندي، سیم کشي و لحیم کاري، فراگیران به اجراي 
پروژه هاي عملي واقعي مي پردازند. به این ترتیب این توانایي در هنرجویان به وجود 

مي آید که بتوانند بردهاي موردنیاز دستگاه هاي مختلف را تولید و راه اندازي کنند.
تخصصی  نرم افزارهای  از  استفاده  نوین  فناوری های  گسترش  به  توجه  با  همچنین 
الکترونیکی مرتبط با موضوع به منظور درک سریع تر و بهتر مفاهیم الکترونیکی امری 
اجتناب ناپذیر است. لذا استفاده از نرم افزارهای تخصصی کمک شایانی به تسریع و 
تعمیق آموزش می کند و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های اجرای سخت افزاری 
می شود. از این رو در این درس مباحثی به نصب نرم افزارها و استفاده از آنها در بستن 

مدار، ترسیم نقشه مدار و موارد دیگر اختصاص داده شده است.
پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود با فراگیری هفت واحد یادگیری توانایي 
انجام لحیم کاري، مونتاژ و دمونتاژ قطعات گسسته، ساخت سیم هاي رابط و سوکت، 
سیم بندي مدارهاي الکتریکي و الکترونیکي، دریل کاري و اجراي سیم کشي مدارهاي 
یک پل، دو پل، پریز، تبدیل، المپ هاي کم مصرف، مدار دیمر و فتوسل، دربازکن و کلید 
کولر را کسب کند. همچنین بتواند با قطعات الکتریکي ساده مانند دیود و ترانزیستور 
کار کند و مدارهاي کاربردي مرتبط با آن را ببندد و آزمایش نماید. عالوه بر موارد ذکر 
شده توانایي طراحي و ساخت بردهای مدار چاپی و اجراي پروژه هاي ساده از مواردي 

است که در این درس آموزش داده مي شود.
ایده کلیدي در این درس، طراحي بردهای مدار چاپي با استفاده از نرم افزار  و ساخت و 
راه اندازي برد در قالب حداقل یک پروژه واقعي و کاربردي توسط هنرجویان است که در 

فصل چهارم و پنجم در واحدهاي یادگیري 5 و 6 و 7 به اجرا در مي آید.
اجراي این فرایند باعث خواهد شد که هنرجو پس از آموزش بتواند در صورت نیاز 
بردهاي مدار چاپي دستگاه های شناخته شده و پرکاربرد را طراحي کند، بسازد و آن را 
بر روي دستگاه نصب و راه اندازي نماید. برای عمق بخشیدن به این فراگیری الزم است 
هنرجو فیلم های تهیه شده در بسته آموزشی را چندین بار با دقت ببیند و پس از تحلیل 

از مطالب مهم و کلیدی فیلم یادداشت برداري نماید.
استفاده از سایت های شبکه رشد و سایر سایت های اینترنتی علمی مرتبط نیز از دیگر 

اهداف آموزش این درس است، که در فرایند آموزش باید حتماً به آن توجه شود.
آموزش در این درس به صورت تعاملی بوده و هنرجو و هنرآموز به طور پیوسته فعال 
نمودن  لحاظ  و  زندگی  واقعی  به موقعیت های  توجه  با  است. الزم است هنرآموزان 

را تداوم بخشند. تفاوت های فردی آموزش 

تبيين منطق يادگيري
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سازمان دهی و هدايت
چگونه هنرآموز فرایند آموزش را سازمان دهی و هدایت کند؟ برای تأثیرگذاری و 
ایجاد انگیزه یادگیری الزم است هنرآموز در ابتدا با طرح چند پرسش انگیزشی با 
توجه به رخدادهای روز، شرایط اقلیمی و واقعیت های زندگی، توجه هنرجویان را 

به محتوای آموزشی جلب نماید.
برای درک بهتر و به خاطرسپاری مفاهیم درسی، عالوه بر آموزش کتاب درسی، 
هنرآموز باید در هر مرحله از فیلم های مرتبط با موضوع استفاده کرده و پس از 
نمایش فیلم به تجزیه و تحلیل محتوای فیلم به صورت تعاملی با هنرجویان بپردازد. 
در پاره ای از موارد الزم است فیلم را به صورت مرحله به مرحله نمایش دهد تا تمام 
نکات مهم آموزش داده شود. همچنین در مواردی که نرم افزار به آموزش کمک 
مي کند، با استفاده از نرم افزارهای معرفی شده در کتاب درسی یا هر نرم افزار مرتبط 
دیگري، موضوع و محتوای درس را به صورت شبیه سازی آموزش دهد. همچنین 
از هنرجویان بخواهد که این آموزش ها را در خارج از ساعات درسی تمرین کنند.

در ارتباط با برخی از موضوع های درسی الزم است که هنرجویان در قالب پژوهش 
و با استفاده از کتاب ها و سایت های مختلف تخصصی مطالبی را عالوه  بر محتوای 
چاپ  مختلف  روش هاي  با  رابطه  در  مثال  به طور  کنند.  درسی جمع آوری  کتاب 
نقشه روي برد مدار چاپي مانند روش هاي المینت یا سیلک پژوهش کند و نتیجه 

توسط هنرآموز در کالس به بحث و بررسی گذاشته شود.
هنرآموزان قبل از اجرای سخت افزاری، تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه را مورد 
بازبینی قرار دهند و چنانچه اشکالی مشاهده شد درصدد رفع آن برآیند. همچنین 
هر یک از پروژه هاي پیشنهادي را از قبل اجرا کنند و پس از راه اندازي، اقدام به 
نمایند. همچنین پژوهش های عنوان شده در کتاب درسی  به هنرجو  توصیه آن 
هنرجو را به طور دقیق مطالعه کنند و خود نیز اقدام به اجرای آن نمایند تا در خالل 
آموزش دچار مشکل نشوند. کتاب همراه هنرجو نیز از جمله کتاب هایی است که 

باید توسط هنرآموز مطالعه شود و بر محتوای آن اشراف کامل داشته باشد.
از آنجا که محتوای آموزشی کتاب، مرتبط با دنیای کار است و در دنیای کار براساس 
استاندارد عملکرد مورد ارزشیابی قرار می گیرد، الزم است کلیه واحدهای یادگیری 
بر اساس تکالیف عملکردی متصل به دنیای کار آموزش داده شود، تا هنرجویان 
پس از اتمام دوره بتوانند از عهده آزمون های مرتبط با دنیای کار برآیند و به عنوان 
یک عنصر مفید، اشتغال فعال داشته باشند. همچنین زمینه های خالقیت و نوآوری 

در آنان شکوفا شود تا خود قادر به کارآفرینی شوند.
1ـ9  و  1ـ8  نمون برگ های  در  هنرجویان  عملکرد  سطوح  سنجش  مالک های 
دنیاي کار آمده است. توصیه می کنیم راهنمای برنامه درسی رشته و برنامه درسی 
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رشته  در  کنید.  مطالعه  و  بارگیری   t voccd.medu.ir سایت های  از  را  هر درس 
الکترونیک، هر قدر به پایه های باالتر و واحدهای یادگیری آن نزدیک می شویم نوع 
آموزش به صورت نیمه تجویزی خواهد شد. این شرایط به ما این امکان را می دهد 
تا بتوانیم در شرایط اقلیمی مختلف و متناسب با موقعیت مکانی برنامه را به اجرا 

درآوریم.
هنرمندی هنرآموزان در این است که بتوانند در هر زمانی موقعیت یادگیری مطلوب 
را متناسب با مخاطبان مهیا سازند و با توجه به تفاوت های فردی و موقعیت های 

یادگیری مناطق مختلف اهداف آموزشی را محقق نمایند.

طرح درس بودجه بندی پيشنهادی رشته الكترونيک شاخه فنی و 
حرفه ای در 15 هفته )سی جلسه(

مي دانیم طرح درس و بودجه بندي زماني یکي از ابزارهاي اصلي و مهم در آموزش 
به شمار مي آید. بنابراین الزم است براي بهبود کیفي و کمي آموزشي، طرح درس 
روزانه و ساالنه داشته باشیم. در ادامه نمونه هایي از طرح درس به صورت پیشنهادي 

ارائه مي شود.
طرح درس )بودجه بندی ساالنه( پیشنهادی رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای 

در 15 هفته
درس: طراحي و ساخت مدار چاپي 

xx  ـ  xx :سال تحصیلی پایه: دهم   

فعالیت	های	تکمیلی هدف	ویژه	درس موضوع	و	
عنوان	درس فصل تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم مواد و ابزار اتصال اصول 

لحیم کاري

اّول
لحیم  کاري 

قطعات 
گسسته

اّول

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

ابزار لحیم کاري و 
اتصال سیم ها به هم

اصول 
لحیم کاري اّول دوم
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بخش  دوم: طراحی  واحدهای یادگیری

فعالیت	های	تکمیلی هدف	ویژه	درس موضوع	و	
عنوان	درس فصل تاریخ جلسه

استفاده از نرم افزارهای 
الکترونیکی ـ نمایش فیلم 

و پژوهش درباره موضوع

ساخت چند نمونه 
سیم رابط با سرهاي 

مختلف

ساخت 
سیم رابط اّول سوم

ساخت سوکت براي 
قطعات مورد آزمایش در 

آزمایشگاه

ساخت انواع سوکت با 
پین هدر ساخت سوکت اّول چهارم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

کسب توانایي در 
جداکردن قطعات 

گسسته از روي فیبر 
مدار چاپي

دمونتاژ 
)پیاده کردن 
قطعات از 

روي فیبر مدار 
چاپي(

اّول پنجم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 

پویانمایی

کسب توانایي در نصب 
قطعات گسسته روي 
فیبر مدار چاپي و 

تعمیر هویه

مونتاژ و تعمیر 
هویه، نصب 
چند قطعه 

مجزا روي فیبر 
مدار چاپي

اّول ششم

پژوهش درباره موضوع

اتصال انواع سرسیم ها، 
سوکت هاي نر و ماده 
و ترمینال ها به کابل 

و سیم

سیم بندي

دوم
مدارهاي 
کاربردی 
الکتریکي 

ساده

هفتم

نمایش فیلم

کسب مهارت در 
استفاده از دریل در 
سوراخ کاري و نصب 
وسایل با استفاده از 

رول پالک و پیچ

دریل کاري دوم هشتم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

کسب توانایي در 
سیم کشي ساختمان

اتصال کلید 
یک پل، دوپل 

و پریز
دوم نهم
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فعالیت	های	تکمیلی هدف	ویژه	درس موضوع	و	
عنوان	درس فصل تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

کسب توانایي در 
سیم کشي ساختمان

اتصال 
المپ هاي 
کم مصرف 

مانند 
فلورسنت

دوم دهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

کسب توانایي در 
سیم کشي ساختمان

اتصال مدار 
دیمر و فتوسل دوم یازدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

کسب توانایي در 
سیم کشي ساختمان

اتصال مدار در 
بازکن دوم دوازدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

کسب توانایي در 
سیم کشي ساختمان

اتصال کلید 
کولر دوم سیزدهم

استخراج اطالعات دیود از 
برگه اطالعات و استفاده 

از نرم افزار

آزمایش دیود و 
ترانزیستور

آزمایش دیود 
به صورت 

نرم افزاري و 
سخت افزاري

سوم
مدارهاي 

الکترونیکی 
ساده

چهاردهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

کار با دیودهاي 
نوردهنده

دیودهاي 
نوردهنده 

LED
سوم پانزدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

بستن مدار و راه اندازي 
آنها به صورت 
سخت افزاري و 

نرم افزاري

مدارهاي 
کاربردي 
دیودي

سوم شانزدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

بستن مدار و راه اندازي 
آنها به صورت 
سخت افزاري و 

نرم افزاري

مدارهاي 
کاربردي 
دیودي

سوم هفدهم

فعالیت	های	تکمیلی هدف	ویژه	درس موضوع	و	
عنوان	درس فصل تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

بستن مدار و راه اندازي 
آنها به صورت 
سخت افزاري و 

نرم افزاري

رگوالتور سوم هیجدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

به کارگیري سلول هاي 
خورشیدي جهت تولید 

الکتریسیته

سلول هاي 
خورشیدي سوم نوزدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

آزمایش پایه ها و صحت 
ترانزیستور

تعیین پایه ها 
و تغذیه 
ترانزیستور

سوم بیستم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

ترانزیستور به عنوان 
سوئیچ )نرم افزار و 

سخت افزار(

مدارهاي 
کاربردي 
ترانزیستور

سوم بیست و یکم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 

پویانمایی

ترانزیستور به عنوان 
تقویت کننده )نرم افزار 

و سخت افزار(

مدارهاي 
کاربردي 
ترانزیستور

سوم بیست و دوم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

تقویت کننده با آي سي 
به صورت سخت افزاري

مدارهاي 
کاربردي با 

آي سي
سوم بیست و سوم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

استفاده از نرم افزار 
مناسب و ترسیم نقشه 
فني و شبیه سازي آن

ترسیم 
نقشه فني و 

شبیه سازي آن 
با نرم افزار

چهارم
طراحي 
مدار 

چاپي و 
شبیه سازي

بیست و چهارم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

تبدیل نقشه فني به 
نقشه مدار چاپي با 

دست و انتقال آن روي 
فیبر

ترسیم نقشه 
مدار چاپي با 
دست و انتقال 
آن روي فیبر

چهارم بیست و پنجم
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بخش  دوم: طراحی  واحدهای یادگیری

فعالیت	های	تکمیلی هدف	ویژه	درس موضوع	و	
عنوان	درس فصل تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

بستن مدار و راه اندازي 
آنها به صورت 
سخت افزاري و 

نرم افزاري

رگوالتور سوم هیجدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

به کارگیري سلول هاي 
خورشیدي جهت تولید 

الکتریسیته

سلول هاي 
خورشیدي سوم نوزدهم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

آزمایش پایه ها و صحت 
ترانزیستور

تعیین پایه ها 
و تغذیه 
ترانزیستور

سوم بیستم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

ترانزیستور به عنوان 
سوئیچ )نرم افزار و 

سخت افزار(

مدارهاي 
کاربردي 
ترانزیستور

سوم بیست و یکم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 

پویانمایی

ترانزیستور به عنوان 
تقویت کننده )نرم افزار 

و سخت افزار(

مدارهاي 
کاربردي 
ترانزیستور

سوم بیست و دوم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

تقویت کننده با آي سي 
به صورت سخت افزاري

مدارهاي 
کاربردي با 

آي سي
سوم بیست و سوم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

استفاده از نرم افزار 
مناسب و ترسیم نقشه 
فني و شبیه سازي آن

ترسیم 
نقشه فني و 

شبیه سازي آن 
با نرم افزار

چهارم
طراحي 
مدار 

چاپي و 
شبیه سازي

بیست و چهارم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم

تبدیل نقشه فني به 
نقشه مدار چاپي با 

دست و انتقال آن روي 
فیبر

ترسیم نقشه 
مدار چاپي با 
دست و انتقال 
آن روي فیبر

چهارم بیست و پنجم
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فعالیت	های	تکمیلی هدف	ویژه	درس موضوع	و	
عنوان	درس فصل تاریخ جلسه

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

تبدیل نقشه فني به 
نقشه مدار چاپي با 
نرم افزار و انتقال آن 

روي فیبر

ترسیم نقشه 
مدار چاپي 
با نرم افزار و 
انتقال روي 

فیبر

چهارم بیست و ششم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم کار با نرم افزار

کسب مهارت در 
ترسیم مدار چاپي با 
نرم افزار و انتقال روي 

فیبر

ترسیم نقشه 
مدار چاپي 
با نرم افزار و 
انتقال روي 

فیبر

چهارم بیست و هفتم

پژوهش درباره موضوع و 
نمایش فیلم و استفاده از 
نرم افزارهای الکترونیکی

کسب توانایي در 
ترسیم نقشه مدار 

چاپي با نرم افزار

طراحي نقشه 
مدار چاپي با 

نرم افزار

پنجم
ساخت یک 
پروژه ساده

بیست و هشتم

نمایش فیلم
کسب مهارت 

در اسیدکاري و 
سوراخ کاري مدار چاپي

انتقال نقشه 
روي فیبر و 
اسیدکاري و 
سوراخ کاري 

آن

پنجم بیست و نهم

نمایش فیلم کسب مهارت در 
ساخت پروژه

مونتاژ و 
راه اندازي 

پروژه
پنجم سی ام

* این برنامه پیشنهادی و تخمینی است و ممکن است با توجه به شرایط کالس و هنرجویان تغییر 
کند.

* در صورتی که دو روز در هفته اجرا شود 15 هفته و در صورت اجرای یک روز در هفته 30 هفته 
اجرا خواهد شد.

طرح	درس	پیشنهادي	روزانه

مشخصات 
کلی

کد کتاب: نام درس: طراحي و ساخت مدار چاپي 
موضوع درس: اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر

نام هنرستان: مدت جلسه: 8 ساعت درسی 
نام هنرآموز: تعداد هنرجو: 

کالس و مقطع تحصیلی: شماره طرح درس: 1 
xx  ـ  xx :سال تحصیلی گروه آموزشی: الکترونیک 

ابزار آموزش: کتاب درسی و امکانات نمایش فیلم

اهداف کلی 
درس

فراگیری انواع اتصال ها، مواد و ابزار 
اتصال و اجرای چند نمونه اتصال

1ـ حضور و غیاب:     
زمان: 5 دقیقه

2ـ ارزشیابی ورودی:  
زمان: 10 تا 15 دقیقه

3ـ محقق ساختن اهداف توانمندسازی  
زمان: حدود 250 دقیقه
4ـ ارزشیابی میانی:   
زمان: 10 تا 15 دقیقه

5ـ ارزشیابی پایانی:   
زمان: 30 تا 40 دقیقه

6ـ استفاده از فیلم، نرم افزار و پویانمایی 
زمان: 15 تا 20 دقیقه

7ـ ارائه پژوهش ها و فعالیت های خارج از 
کالس   

زمان: 30 تا 40 دقیقه

وسایل کمک 
آموزشی

تجهیزات  با  آزمایشگاه  و  کارگاه 
طراحي  کتاب  ـ  آزمایشگاهی  میز 
برای  رایانه  ـ  چاپي  مدار  ساخت  و 
نرم افزارهای  ـ  میز یک دستگاه  هر 
ویدئو  ـ  مرتبط  فیلم های  ـ  مرتبط 
پروژکتور و پرده نمایش ـ وایت برد

آماده سازی 
قبل از شروع 

درس

احوال پرسی ـ مثال زدن برای ایجاد انگیزه مثاًل بررسی تجهیزات و اشیای موجود 
در اطراف ما و چگونگی اتصال اجزا به هم از طریق بارش فکری. اشاره به محتوای 
آموزشی در کتاب های کار و فناوری و علوم سال های قبل و استفاده از ابزارهای 

اتصال در این درس

نمونه سؤاالت 
ارزشیابی 

ورودی

الگوی  مانند  قبل،  سال های  علوم  از  درس  موضوع  با  مرتبط  دانش  از  آزمونی 
پرسش اّول کتاب مطرح شود تا سطح دانش هنرجویان مورد ارزشیابی قرار گیرد.

اهداف
 توانمند    سازی

با توجه به محتوای اهداف توانمندساز که تشریح و استفاده از انواع ابزار و مواد 
مونتاژ و دمونتاژ قطعات TH و DIP است، مقدمه ای بیان و اهداف اصلی درس 
تشریح شود. مثاًل بگوییم، لحیم کاری نوعی چسباندن قطعه است. همچنین اشاره 
کنیم که برخی از فعالیت ها مانند کار عملی 1 در ساعات غیردرسی انجام می شود. 
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طرح درس پيشنهادي روزانه

طرح	درس	پیشنهادي	روزانه

مشخصات 
کلی

کد کتاب: نام درس: طراحي و ساخت مدار چاپي 
موضوع درس: اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر

نام هنرستان: مدت جلسه: 8 ساعت درسی 
نام هنرآموز: تعداد هنرجو: 

کالس و مقطع تحصیلی: شماره طرح درس: 1 
xx  ـ  xx :سال تحصیلی گروه آموزشی: الکترونیک 

ابزار آموزش: کتاب درسی و امکانات نمایش فیلم

اهداف کلی 
درس

فراگیری انواع اتصال ها، مواد و ابزار 
اتصال و اجرای چند نمونه اتصال

1ـ حضور و غیاب:     
زمان: 5 دقیقه

2ـ ارزشیابی ورودی:  
زمان: 10 تا 15 دقیقه

3ـ محقق ساختن اهداف توانمندسازی  
زمان: حدود 250 دقیقه
4ـ ارزشیابی میانی:   
زمان: 10 تا 15 دقیقه

5ـ ارزشیابی پایانی:   
زمان: 30 تا 40 دقیقه

6ـ استفاده از فیلم، نرم افزار و پویانمایی 
زمان: 15 تا 20 دقیقه

7ـ ارائه پژوهش ها و فعالیت های خارج از 
کالس   

زمان: 30 تا 40 دقیقه

وسایل کمک 
آموزشی

تجهیزات  با  آزمایشگاه  و  کارگاه 
طراحي  کتاب  ـ  آزمایشگاهی  میز 
برای  رایانه  ـ  چاپي  مدار  ساخت  و 
نرم افزارهای  ـ  میز یک دستگاه  هر 
ویدئو  ـ  مرتبط  فیلم های  ـ  مرتبط 
پروژکتور و پرده نمایش ـ وایت برد

آماده سازی 
قبل از شروع 

درس

احوال پرسی ـ مثال زدن برای ایجاد انگیزه مثاًل بررسی تجهیزات و اشیای موجود 
در اطراف ما و چگونگی اتصال اجزا به هم از طریق بارش فکری. اشاره به محتوای 
آموزشی در کتاب های کار و فناوری و علوم سال های قبل و استفاده از ابزارهای 

اتصال در این درس

نمونه سؤاالت 
ارزشیابی 

ورودی

الگوی  مانند  قبل،  سال های  علوم  از  درس  موضوع  با  مرتبط  دانش  از  آزمونی 
پرسش اّول کتاب مطرح شود تا سطح دانش هنرجویان مورد ارزشیابی قرار گیرد.

اهداف
 توانمند    سازی

با توجه به محتوای اهداف توانمندساز که تشریح و استفاده از انواع ابزار و مواد 
مونتاژ و دمونتاژ قطعات TH و DIP است، مقدمه ای بیان و اهداف اصلی درس 
تشریح شود. مثاًل بگوییم، لحیم کاری نوعی چسباندن قطعه است. همچنین اشاره 
کنیم که برخی از فعالیت ها مانند کار عملی 1 در ساعات غیردرسی انجام می شود. 
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اجرای اهداف 
توانمندسازی

با استفاده از نمایش فیلم، نرم افزار، کتاب های درسی و کار و فناوری سال های 
قبل، پرسش و پاسخ، فعالیت های گروهی و بارش فکری و...

نمونه هایی از 
فعالیت های 
خارج ازکالس

مشاهده فیلمـ  جست وجو در فضای مجازی و بارگیری فیلم های مرتبطـ  پژوهش 
ـ کار عملی1 انواع اتصال و ابزار مرتبط با آن.

نمونه سؤاالت 
ارزشیابی 

پایانی نظری

مشابه الگوهای پرسش موجود در کتاب و تغییر آن با توجه به خالقیت هنرآموز 
و سطح دانش هنرجویان

نمونه سؤاالت 
ارزشیابی 

پایانی عملی 
نرم افزاری

مشابه الگوهای موجود در کتاب و تغییر آن با توجه به خالقیت هنرآموز و سطح 
دانش هنرجویان ـ در این درس فعالیت نرم افزاری کمتر صورت می گیرد و بیشتر 

بر فعالیت های عملی سخت افزاری تأکید شده است .

نمونه سؤاالت 
ارزشیابی 

پایانی عملی 
سخت افزاری

مشابه الگوهای موجود در کتاب و تغییر آن با توجه به خالقیت هنرآموز و سطح 
دانش هنرجویان. در این درس کارهای عملی به صورت فرایندی و پروژه ای اجرا 
می شود. لذا آزمون عملی بیشتر روی جزئیات کار مانند اجرای صحیح و استاندارد 

لحیم کاری انجام می شود.

توانایی های 
کسب شده 

مورد انتظار از 
هنرجو

پتانسیل  اختالف  الکتریسیته،  ماهیت  مانند  مفاهیمی  عملی  و  نظری  تشریح 
و  الکتریکی  هدایت  نظر  از  اجسام  طبقه بندی  الکتریسیته،  خطرات  الکتریکی، 

الکتریکی جریان  شدت 

اشاره به 
موضوع درس 
جلسه بعد 
و فعالیت 
هنرجویان

هنرجویان با استفاده از کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو و فیلم های مربوطه با 
ابزار لحیم کاری آشنا شوند و خود را برای اتصال چند سیم به هم آماده نمایند. 

منابع مورد 
استفاده

کتاب درسی، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای معلم، PDF کتاب های کار و 
فناوری سال های قبل، در صورت نیاز منابع دیگر مانند کتاب کارگاه الکترونیک 
مقدماتی ـ فیلم و نرم افزارهای مرتبط توصیه شده در کتاب ـ فیلم و نرم افزارهای 

دیگری که هنرآموز انتخاب می کند.
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نمونه	دیگری	از	الگوي	طرح	درس	پیشنهادی	روزانه

به نام خدا
پایه:  زمان تدریس:   دقیقه:  عنوان درس: 

طراحی آموزش بر اساس برنامه درسی

راهبرد موضوعی اصلی: ..............................................

اهداف کلی: ..................................................................

اهداف جزئی: ...............................................................

انتظارات	از	هنرجویان	در	این	حیطه	ها	و	اهداف
درس

عرصه ها

خلقتدیگرانخودخدا
)طبیعت(

تعقل)فکرکردن(

ایمان)باور(

علم

عمل
اخالق

روش تدریس

امکانات و 
رسانه های آموزشی

آماده سازی
زمان

ارزشیابی آغازین یا 
تشخیصی

فرایند
یاددهی ـ یادگیری

ضمن تدریس 
)آموزش دادن(

فعالیت های هنرآموز و هنرجو

ارزشیابی پایانی
تعیین تکالیف و 
فعالیت های خارج 

از کالس
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ايمنی، بهداشت و شايستگي هاي غير فني

سنجش و ارزشيابی واحد يادگيري

نکات ایمنی و بهداشتی فردی، جمعی و محیطی از مواردی است که باید حتماً 
به آن توجه نمایند و آنها را با مصداق های مناسب با درک مخاطب نهادینه سازند. 
برای مثال در ارتباط با تماس درست با لحیم، روغن لحیم، سیم ها، بردهای مدار 
چاپی یا قطعات الکترونیکی، آنان را از میزان آلودگی این اجزا آگاه نمایند و عواقب 
آن را که می تواند بسیار مهلک و عالج ناپذیر باشد، گوشزد کنند. به ویژه لحیم که 

درصد قابل توجهی سرب دارد و سرطان زاست.
حفظ محیط زیست از دیگر مواردی است که توجه به آن باید نهادینه شود. برای 
مثال خطرات ناشی از پسماندهای الکترونیکی برای انسان ها و محیط زیست بیان 
شود و راه های جمع آوری و بازیافت زباله های الکترونیکی آموزش داده شود. این 
فرایندها با استفاده از فیلم های آموزشی روشنگری پیدا می کند و تعمیم می یابد. 

پاره ای از نکات زیست محیطی و ایمنی به شرح زیر است:
الف( پوشیدن لباس کار

ب( رعایت ارگونومی )نشستن صحیح روی صندلی کار با رایانه(
پ( توجه به نکات ایمنی مربوط به استفاده از مواد و ابزار اتصال ها و لحیم کاری

ت( به  کارگیری  ابزارهای استاندارد و استفاده صحیح آن در آزمایش های سخت افزاری
ث( حفاظت از تجهیزات و قطعات و جمع آوری مواد قابل بازیافت مانند لحیم و 

دوباره استفاده  برای  سیم های مسی 
ج( رعایت نظم هنگام کار عملی و پرهیز از قرار دادن وسایل اضافی بر روی میز کار

چ( تفکیک و معدوم کردن زباله های تولید شده، به ویژه پسماند حاصل از اسید 
چاپی مدار 

ح( توجه به مقررات ایمنی و بهداشتی کارگاهی و رعایت آن

اساس  بر  و  صحیح  به طور  ارزشیابي  و  سنجش  چنانچه  آموزش  فرایند  در 
شایستگي ها انجام نشود، آموزش هاي داده شده کاماًل بي اثر مي ماند. مبناي سنجش 
و ارزشیابي، استاندارد عملکرد دنیاي کار و شایستگي هاي موردنیاز بازارکار است. 
باید توجه داشته باشیم که هدف از آموزش، کسب شایستگي در سه حوزه دانشي، 
مهارتي و نگرشي است. در آموزش هاي فني و حرفه اي شایستگي هاي دانشي توأم 
با شایستگي هاي مهارتي و نگرشي ارزشیابي مي شود. مثاًل یکي از شایستگي هاي 
این  آموزش  از  بنابراین پس  است.  رابط  این فصل ساخت سیم های  در  موردنظر 
ابزارها  کاربرد  راهنماي  از  استفاده  و  انتخاب  توانایي  باید  دانش آموخته  قسمت، 
و دستگاه ها را داشته باشد )دانشي(. همچنین با مراجعه به رسانه های مختلف و 
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استفاده از برگه اطالعات بتواند مواد مناسب موردنیاز را انتخاب کند )دانشی( و 
با استفاده از سیم چین، سیم لخت کن و هویه بتواند سیم ها را قلع اندود کند و به 
هم اتصال دهد و سیم های رابط موردنیاز خود را بسازد )مهارتي(. در ضمن باید 
هنگام کار نکات ایمني و شایستگي هاي غیرفني را به طور نهادینه شده به کار بگیرد 

)نگرشی(.
ارزشیابي براي مراحل کار، تکلیف کاري، واحد یادگیري و حرفه صورت مي گیرد. 
سه  به  ارزشیابی  آورده ایم.  را  کار  مراحل  ارزشیابي  کاربرگ  از  نمونه اي  ادامه  در 
صورت تشخیصی، فرایندی و پایانی صورت می گیرد. ارزشیابي بر مبناي شایستگي 
در سه سطح غیرقابل قبول )1(، در حد انتظار )قابل قبول 2( و فراتر از قابل قبول 
)3( برای مراحل کار، کار و پودمان بر اساس آیین نامه هاي ابالغي انجام مي شود. 
در ضمن 1 نمره براي ارزشیابي مستمر در نظر گرفته شده است که جمع نمرات 
4 مي شود. بنابراین نمره 4 در آزمون بر اساس شایستگي معادل نمره 20 است.

 	ارزشیابی	تشخیصی
مهارتی،  دانشی،  و می تواند  آموزش صورت می  گیرد  از شروع  قبل  ارزشیابی  این 
نگرشی یا تلفیقی از آنها باشد. بر اساس ارزشیابی تشخیصی هنرآموز سطح کالس 
را مورد سنجش قرار می دهد و سپس شروع به اجرای آموزش می کند. مثاًل اگر 
می خواهد اتصاالت را توضیح دهد، از طریق بارش فکری، آزمون شفاهی یا آزمون 

کتبی، میزان اطالعات هنرجویان را در این زمینه ارزیابی می کند.
 ارزشیابی	فرایندی

صورت  فعالیت  اجرای  فرایند  مشاهده  و  آموزش  اجرای  طی  در  ارزشیابی  این 
می گیرد و شامل ارزشیابی دانشی، مهارتی و نگرشی یا تلفیقی از آنهاست. مثاًل اگر 
می خواهیم اجرای لحیم کاری را به صورت فرایندی ارزشیابی کنیم، عملکرد هنرجو 
استاندارد  وارسی  فهرست  اساس  بر  و  می کنیم  مشاهده  کار  اجرای  فرایند  در  را 
عملکرد به او امتیاز می دهیم. همچنین می توانیم از طریق پرسش شفاهی یا کتبی، 

سطح دانش وی را مورد ارزشیابی قرار دهیم.
 		ارزشیابی	پایانی

تلفیقی  یا  نگرشی  مهارتی،  دانشی،  به صورت  می تواند  که  است  نهایی  ارزشیابی 
از آنها باشد. همچنین این ارزشیابی می تواند مبتنی بر محصول مثالً ساخت برد 
الکترونیکی یا خدمات مثالً تعمیر دستگاه و تحویل آن به مشتری باشد. ارزشیابی 
پایانی با توجه به نوع شایستگی می تواند شفاهی، کتبی، نرم افزاری و سخت افزاری 
عملی یا تلفیقی از آنها باشد. در هر صورت ارزشیابی بر اساس استاندارد عملکرد 

انجام می شود.
 		شیوه	نامه	ارزشیابی	مبتني	بر	شایستگی	

شیوه نامه و آیین نامه ارزشیابی از طرف مراجع ذی ربط ابالغ شده است.
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اصول حاكم بر ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی در آموزش 
فنی و حرفه ای

ارزشیابی باید واجد حداقل روایی )یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملکرد حرفه ای 
را  استانداردها  این  بتواند  )یعنی  باشد  پایانی  و  اندازه گیری کند(  را  انتخاب شده 
به صورت یکنواخت و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص ارزشیابی کند(. اگر 
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود ـ بر اساس استانداردهای محلی و 
یا ملی و یا بانک سؤاالت امتحان ـ و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند. ضروری 
است کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های کافی در 
زمینه مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشیابی استاندارد 
شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 
افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین کرده اند صورت پذیرد. خطا  با کمک  و 
بود.  اثرات منفی بسیاری خواهد  اعتبار آزمون های ملی دارای  در مقدار روایی و 
تحقق  بر  ناظر  فنی و حرفه ای  شاخه  در  تربیتی  و  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
شایستگی ها و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی ایران به 

شرح زیر می باشد:
1 تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت 

و  حرفه ای  شایستگی های  و  تحصیلی  پیشرفت  سنجش  جهت  روش ها  و  ابزارها 
بود. خواهند  متنوع  عمومی 

مالک کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
عملکرد حرفه تکلیف کاری.

2 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت 
گذر  مالک  بود.  خواهد  عمل  بر  مبتنی  عملکردی  و  مستمر  به صورت  ارزشیابی 
اساس  بر  مدرک  کسب  عمومی  و  حرفه ای  شایستگی  استاندارد  کسب  دوره  از 

بود. خواهد  صالحیت 
3 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان 

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

4	 خودآگاهی و خودارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر
در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه 10 الی 20 درصد قضاوت توسط هنرجو 

انجام خواهد پذیرفت.
تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.

5 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور
شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باید منصفانه باشد.
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6 مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش )ارزیابی همتا1(
استفاده از گروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی در فرایندهای ساخت، طراحی، 

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

ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.
8 نتیجه محور و فرایند محوری

استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی 
می شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.

به کارگیری ارزشیابی فرایند محور در کسب شایستگی ها
9 کارگروهی و حل مسئله

اجرای فرایند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مسئله 
در زندگی.

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

افتاد. خواهد 
11 تکالیف عملکردی در سنجش

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

12 کسب کلیه شایستگی ها جهت اخذ صالحیت 
که  می گردد  حرفه ای  صالحیت  مدرک  دریافت  شایسته  هنرجو  یک  که  زمانی 
در تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی 
گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشند.

است.  نوع  این  از  انجام می شود  ژوژمان  عنوان  آموزش هنر تحت  بیشتر در حوزۀ  ارزیابی های همتا که  1ـ 
به طور کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی به صورت ارزیابی 

می شود. انجام  همتا 
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ابزارهای سنجش شايستگی
 		سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی شده، 

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

سطح. این  در  دیگر  موارد  و  واقع نگاری  درجه بندی، 
  سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس 

لیکرت، مصاحبه
 	سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین کار، سنجش پیرو و موارد 
دیگر. این نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد نظر در محیط کار واقعی 

استفاده می شود )در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار می گیرد(.
 	سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل مواردی مانند کارپوشه و 360 درجه ای 
است. این نوع سنجش ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.
از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابِی اهداِف دانشی آشنا 
هستید، در جدول 1 برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه های شایستگی در اهداف 
مهارتی )شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی )شامل ایمان و اخالق( آمده است.

جدول	1ـ	برخی	از	ابزارهای	ارزشیابی	مؤلفه	های	شایستگی
ابزارهای	اندازه	گیری	و	سنجش	مهارت	)تفکر(

مهارت	های	شناختی

بعد دانش و 
آفریدنارزشیابی کردنتحلیل کردنبه کار بستنمهارت شناختی

الف(
دانش امور واقعی + ×  

ب( دانش مفهومی ×+
  

 


 


+ج( دانش روندی


   

د( دانش فراشناختی  
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ابزارهای	اندازه	گیری	و	سنجش	مهارت	)عمل(

عادی	شدنهماهنگی	حرکتدقتاجرای	مستقلتقلید








  

ابزارهای	اندازه	گیری	و	سنجش	نگرش	)باور	و	اخالق	حرفه	ای(

تبلورسازمان	بندیارزش	گذاریواکنشدریافت

 






ابزارهای آزمون و سنجش:
 آزمون تشریحی   آزمون  + آزمون صحیح  - غلط  × آزمون جورکردنی  
کوتاه   پاسخ     چند گزینه ای   مشاهده   سنجش عملکردی   کارپوشه 
 روبریک   فهرست وارسی   نقشه مفهومی   مصاحبه   پرسش شفاهی
 نمونه کار   پروژه   آزمون 360 درجه   گزارش   پژوهش موردی

 محک زنی   ارائه    ایفای نقش    کارگروهی   خودسنجی
به طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارت اند از:

عملکرد	 شایستگی	 اثبات	 که	 است	 کار	 انجام	 فرایند	 بر	 ارزیاب	 تمرکز	 نوع	سنجش	 این	 در	
می	شود. نامیده	 هم	 کاری	 رویه	 و	 فرایند	 براساس	

در	این	نوع	سنجش	تمرکز	ارزیاب	بر	نمونه	کار،	نمونه	مهارت	و	یا	انجام	یک	پروژه	است.	بدیهی	
است	در	پروژه	ها	نمونه	مهارت	ها	به	صورت	تکراری	و	فراوان	ممکن	است	مورد	ارزیابی	قرار	گیرد.

انواع	سنجش	در	آموزش	بر	اساس	شایستگی

مشاهده	عملکرد

آزمون	مهارت
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کار	 انجام	 فرایند	 مشاهده	 یا	 نهایی	 محصول	 متوجه	 ارزیاب	 تمرکز	 سنجش	ها	 نوع	 این	 در	
است.	در	برخی	از	موارد	شبیه	سازی	مستلزم	انجام	محاسبات	و	راه	اندازی	نرم	افزاری	خاص	

است.

بیشتر	 است.	 شده	 انجام	 عملیات	 و	 محاسبات	 نتایج	 بر	 ارزیاب	 تمرکز	 سنجش	 نوع	 این	 در	
این	نوع	سنجش	در	تکالیف	کاری	دانشی	که	سطح	باالی	مهارت	های	شناختی	دارند	استفاده	

می	شود.

شبیه	سازها	

آزمون	کتبی	عملکردی

شکل	5		ـ	انواع	سنجش	در	آموزش	مبتنی	بر	شایستگی

محتوای مورد ارزشيابی

ارزشیابی در حرفه باید شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش 
به  توجه  با  می باشد.  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  ترکیبی  شایستگی  این  نماید. 
ارزیابی  مورد  شایستگی های  آموزش ها،  ارائه  شرایط  و  حرفه ای  استانداردهای 
ارزشیابی  بر  عالوه  است  ممکن  ارزشیابی  بود.  خواهند  گوناگون  به صورت های 
مهارت ها و شایستگی هایی که مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت های 
دیگری را نیز اندازه گیری کند و به آنها مهارت های محوری می گویند: این مهارت ها 
و  اجتماعی  مهارت های  شامل  زندگی  مهارت های  حساب،  و  سواد  از  عبارت اند 
براساس  و  تصمیم سازی  و  ارتباطات  مانند  کاریابی  عام  مهارت های  شهروندی، 
حرفه فرد مهارت های مدیریت و کارآفرینی. لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد 
به طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 

گرفت.
رویکردها و روش های سنجش و ارزیابی محتوی یک فرایند و سیستم آموزش و 

براساس شاخص های مختلف دسته بندی گردد. فنی و حرفه ای می تواند  تربیت 
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بانک های  و  شده  استاندارد  آزمون های  دارد:  وجود  ارزشیابی  مدیریتی  روش  دو 
اطالعاتی 

آزمون	های	استانداردشده
و  شده  استاندارد  حرفه ای  شایستگی  ارزشیابی های  تدوین  شامل  رویکرد  این 
توسط مراکز  یا مستقیماً  سازمان دادن آزمون در موقعیت های متمرکز است که 
عهده  به  را  آن  اعتباربخشی  مراکز  این  اینکه  یا  و  می شود  انجام  سنجش  ملی 
با  که  می شود  انجام  توسعه  حال  در  کشورهای  در  معموالً  روش  این  می گیرند. 
مؤسساتی نظیر City، UK Guilds همکاری کرده اند. این مؤسسات به کشورهای 
در حال توسعه کمک کرده اند تا برنامه های ارزشیابی مناسب را تدوین کنند و یا 

نمایند. اقتباس 
در سال های اخیر برخی شرکت های فناوری نظیر میکروسافت و Cisco نیز ابزار 
در سطح  شده  برده  به کار  مهارت آموزی   برنامه های  و  شده  استاندارد  ارزشیابی 
صادر  را  مربوط  گواهینامه های  می توانند  مؤسسات  این  کرده اند.  تولید  را  جهان 

نمایند.
بانک	های	اطالعاتی	

در این روش بر اساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل سؤاالت ارزشیابی 
بانک اطالعاتی  این  براساس استاندارد عملکرد تشکیل می شود.  شایستگی حرفه 
در اختیار تمام افراد ذی نفع )مانند مؤسسات آموزش و کارفرمایان( قرار می گیرد 
این  انجام  کنند.  تدوین  را  ارزشیابی خود  اطالعات،  بانک  این  براساس  بتوانند  تا 
کار مستلزم وجود کارشناسانی در مرکز ملی سنجش است که استانداردهایی را 
می دهند  آموزش  آموزشی،  ارائه دهندگان  به  کارشناسان  این  است.  کرده  تدوین 
که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی های خود استفاده کنند. انجام این کار در 
کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون ها بخواهند دارای 
روایی و پایایی باشند. این روش نسبت به آزمون های استاندارد به اقدامات امنیتی 
و کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. سؤاالت این بانک را می توان مستقیماً 
به تمام فعالیت ها در هر حرفه مرتبط کرد و تدوین و اجرای این آزمون ها محتاج 
کارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون ها دارای انعطاف بیشتری هستند، 
زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه می توان اطالعات مربوط در بانک را 
تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند و 
گواهینامه های آنها صادر گردد تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد و 

یادگیری مادام العمر نیز میسر شود.

روش های مديريتی ارزشيابی
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  مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارت اند از: 

1 شایستگی های غیرفنی شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری 
اخالق  و  یازدهم  پایه  در  تولید  مدیریت  نوین،  فناوری های  کاربرد  کارآفرینی،  و 

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

ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه ای( بصری، آب، خاک و گیاه، 
3 کارگاه های 8 ساعته )شاخه فنی و حرفه ای( پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

4  دروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست و شیمی
5 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی 

  هر یک از موارد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( می باشد 
از هنرجو  ارزشیابی مستقل  توسط هنرآموز مربوط  آنها  از  برای هر یک  باید  که 
صورت گیرد و درنتیجه یک نمره مستقل از 20 نمره برای هر یک از پودمان ها 

می گردد. ثبت 

نحوه ارزشيابی دروس شايستگی های پايه فنی و غيرفنی

12345

ساختار	دروس	شاخه	فنی	و	حرفه	ای						

	پودمان					

درس

شایستگی

یا	2	 	1 نیز	شامل	 پودمان	 پودمان	است	که	هر	 و	غیر	فنی	شامل	5	 ـ	هر	درس	شایستگی	فنی	
شایستگی	)واحد	یادگیری(	است.

ـ	ساماندهی	محتوی	کتاب		درسی	با	توجه	به	نوع	رشته	می	تواند	به	صورت	پودمانی	یا	مبتنی	بر	
پروژه	)ترکیب	پودمان	یا	شایستگی(	باشد.

شکل	6	ـ			ساختار	دروس	شاخه	فنی	و	حرفه	ای					
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رشته	تحصیلی:																																																		درس:
نام	و	نام	خانوادگی:																																															کد	دانش	آموزی:

تعداد	واحد	یادگیری:2پودمان	1:

واحد	یادگیری	2:						تعداد	مراحل:	6واحد	یادگیری1:												تعداد	مراحل:6

حداقل	مرحله	کار
حداقل	مرحله	کارنمرهنمره

نمرهنمره

1212

2121

3131

4141

5252

6161

ایمنی بهداشت 
شایستگی 

غیرفنی / توجهات 
زیست محیطی

2

ایمنی بهداشت/ 
شایستگی 

غیرفنی / توجهات 
زیست محیطی

2

2میانگین مراحل2میانگین مراحل

نمره	شایستگی	از	3نمره	شایستگی	از	3

نمره	مستمر	)از	5(نمره	مستمر	)از	5(

نمره	نهایی	واحد	نمره	واحد	یادگیری	از	20
یادگیری)کار(	از	20

زمانی هنرجو شایستگی را کسب می نماید که 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیری را اخذ نماید. شرط قبولی هر 
پودمان حداقل 12 است. 

نمره کلی درس )میانگین نمرات پودمان ها( زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب نماید.

شکل	7ـ	ساختار	نمره	یک	پودمان	که	از	دو	واحد	یادگیری	تشکیل	شده	است.
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  هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی 
کتاب های  در  مندرج  شیوه  با  مطابق  شایستگی  واحدهای  از  تحصیلی  پیشرفت 
درسی صورت خواهد گرفت و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت 
خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحدهای شایستگی نمره پودمان 

به دست خواهد آمد.
کشور،  در  استاندارد  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  نظام  استقرار  به   منظور   
از  یک  هر  برای  شایستگی  رویکرد  با  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  استانداردهای 

است. شده  تهیه  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  شاخه های  در  دروس 

حرفه	ای	 و	 فنی	 دهم	 پایه	 دروس		
خدمات(	 و	 کشاورزی	 هنر،	 )صنعت،	

xx  ـ  xx تحصیلی	سال

بر	 مبتنی	 تحصیلی	 پیشرفت	 ارزشیابی	 استانداردهای	 کتاب	 8	ـ	 شکل	
شایستگی،	برای	کلیه	رشته	های	تحصیلی

بر  مبتنی  ارزشیابی  استانداردهای  براساس  نمره دهی  از  نمونه هایی   ،7 شکل  در 
صنعت،  حرفه ای  بزرگ  گروه  رشته های  مختلف  پودمان های  برای  شایستگی 

است. شده  داده  نشان  هنر  و  کشاورزی  خدمات، 

استاندارد ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
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نمونه هايی از چگونگی ارزشيابی شايستگی های غيرفنی

 تفکر	منطقی
ارزشیابی:              تشخیصی             فرایندی              پایانی

 آیا هنرجو در فرایند در فرایند اجرای فعالیت ها اقدام به شناسایی واقعیت ها و 
حقایق می نماید و آنها را درست به کار می برد و نتیجه گیری صحیح می نماید؟

 با توجه به محدودیت ها آیا تصمیم درست اخذ می کند؟
 اطالعات مورد نیاز را به نحو مطلوب جمع آوری می کند؟

مورد  را  مربوط  مسئله  و  می کند  ارزیابی  را  مشکالت  و  شکایات  و  تناقض ها   
می دهد؟ قرار  شناسایی 

  خالقیت
پایانی    فرایندی             ارزشیابی:              تشخیصی

آیا هنرجو در فرایند اجرای کار، الگوها و رابط را شناسایی می کند؟
 بین پدیده های جدید و قدیم ارتباط برقرار می کند؟

 اقدام به خالصه سازی، جمع بندی و پاراگراف بندی می کند؟
 آیا برای حل مسائل راه حل خالقانه و جدید ارائه می دهد؟

 	یادگیری	مادام	العمر
ارزشیابی:             تشخیصی                فرایندی             پایانی 
 آیا هنرجو برای یادگیری دانش جدید از دانش قبلی استفاده می کند؟

 نمودارها و نمادها را تفسیر می کند؟
 روحیه پرسش گری دارد؟

 در جست وجوی دانش سعی می کند کمبودها را برطرف کند؟
 اشکاالت احتمالی محتوا و روش های ارائه شده را اعالم و پیشنهاد می کند؟

 سواد	اطالعاتی
 پایانی    ارزشیابی:            تشخیصی                   فرایندی

 آیا هنرجو در فرایند کار در انتخاب، به دست آوردن شناسایی داده ها، فرایندها، 
طبقه بندی کردن ها و پیش بینی نتایج تالش می کند؟

 آیا داده ها و اطالعات را به طور صحیح مورد استفاده قرار می دهد؟
 دقت و صحت داده ها، اطالعات و فرایندها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد؟

 از گزارش ها به طور کامل و صحیح و به موقع با کارایی باال استفاده می کند؟
 کاربرد	فناوری

  پایانی          ارزشیابی:             تشخیصی         فرایندی
 آیا هنرجو در شناسایی و استفاده از فناوری های موجود و مناسب با توجه به نوع 

کار و کسب نتایج فناورانه تالش می کند؟
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 آیا با استفاده از فناوری های موجود در نگهداری مستندات، شناسایی اشکاالت و 
تعیین کمبودها و رفع نقض ها اقدام می کند؟

 	محاسبه
 پایانی               فرایندی         ارزشیابی:           تشخیصی

 آیا هنرجو از علوم پایه مانند ریاضی و علوم استفاده می کند؟
 آیا نتایج حاصله را ثبت می کند؟

 محاسبات مرتبط را به طور صحیح و دقیق انجام می دهد؟
 متون مورد نیاز را به راحتی ترجمه می کند؟

 	ارتباط	مؤثر
 پایانی                فرایندی      ارزشیابی:              تشخیصی

 آیا هنرجو در فرایند آموزش به دقت گوش می دهد؟
 روحیه پرسش گری و پاسخ دهی دارد؟

 با دیگران ارتباط دوستانه برقرار می کند؟
 به طور فعال در مساعدت با دیگران تالش می کند؟

 ارتباط کالمی و غیرکالمی مناسبی دارد؟
 در مذاکره ها شرکت فعال می کند و نسبت به کسب نتیجه مطلوب و به موقع 

حساس و نگران است؟
 مشکالت و نقض های موجود را به موقع و با گفتار مؤدبانه بیان می کند؟

 کار	تیمی
ارزشیابی:           تشخیصی     فرایندی             پایانی 

 هنرجو در گروه کاری خود به عنوان یک عضو فعال تیم عمل می کند؟
و  قانونمند  فعال،  به عنوان فردی مثبت،  را  او  اعضای گروه و کالس  آیا سایر   

می شناسند؟ تیم  اعضای  به  کمک  و  خاص  وظایف  انجام  برای  داوطلب 
 آیا استانداردها را می شناسد؟ استانداردها را رعایت می کند؟

 برای آموزش مفاهیم جدید به دیگران کمک می کند؟
 در موقعیت های جدید خود را تطبیق می دهد؟

 به حقوق دیگران احترام می گذارد و حقوق خود را طلب می کند؟
  تفاوت ها، تبعیض ها و نگرانی ها را تشخیص می دهد؟

 ویژگی	های	شخصیتی	و	اخالقی
ارزشیابی:        تشخیصی              فرایندی                پایانی 

 آیا هنرجو اخالق حرفه ای و ارزشی های اجتماعی را می شناسد و به آنها پایبند است؟ 
 در کار خود وفادار است و با حسن نیت مسئولیت ها را می پذیرد و اجرا می کند؟
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  حضور به موقع و فعال دارد و تمام قوانین و مراحل مرتبط با اجرای مسئولیت ها 
را به طور دقیق اجرا می کند؟

 مسئولیت های واگذار شده را بدون نظارت مافوق با دقت انجام می دهد؟
  همواره با اشتیاق کار می کند و فعالیت های خود را به نمایش می گذارد؟

اخالقی،  آموزه های  به  توجه  با  وظایف  اجرای  و  روزی حالل  به کسب  پایبند   
است؟ دینی  و  اجتماعی 

  امانت دار است و از منابع و تجهیزات به خوبی نگهداری می کند؟
 و موارد دیگری مانند آنچه که گفته شد.

 	مستندسازی
 پایانی              ارزشیابی:              تشخیصی           فرایندی

 آیا هنرجو گزارش ها و فعالیت های خود را مستندسازی می کند؟
 نمون برگ های ارائه شده را به طور دقیق کامل می کند؟

 آیا به کنترل کیفیت پایبند است و آن را مستند می کند؟ )مثاًل به دست آوردن 
نتایج صحیح و قابل قبول در کارهای عملی(

 مدیریت	منابع
 پایانی             ارزشیابی:        تشخیصی                فرایندی

ـ آیا هنرجو کار خود را به موقع شروع می کند و در بازه زمانی تعیین شده اجرا 
می نماید؟

 آیا به جداول زمانی مربوط به برنامه های ارشد و مأمورین نظافت کارگاه پایبند 
است؟

 تحویل و تحول تجهیزات را سریع و به موقع انجام می دهد؟
در صورتی که به عنوان ارشد کارگاه انتخاب شود در توزیع تجهیزات و تحویل و 

تحول آن به طور دقیق عمل می کند؟
 وظایف خود را به خوبی می شناسد و به آن عمل می کند؟

 و موارد دیگری مانند آنچه که گفته شد.
 مدیریت	کار	و	کیفیت

ارزشیابی:            تشخیصی            فرایندی                پایانی 
ـ آیا هنرجو نقاط قوت و ضعف خود را می شناسد و نسبت به اصالح و ارتقا آن 

می کند؟ تالش 
 مسئولیت پذیر است و به آسانی مسئولیت ها را می پذیرد؟

 زمان انجام کار و رسیدن به نتیجه را می تواند تخمین بزند؟
 به مسائل مدیریتی مانند مشتری مداری، سلسله مراتب اداری، کسب دانش و 

مهارت )در صورت نیاز( برای داشتتن یک نتیجه کیفی پایبند است؟
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 	تفکر	سیستمی
ارزشیابی:           تشخیصی                 فرایندی               پایانی 

 آیا هنرجو، محیط هنرستان را به عنوان یک سامانه زنجیروار وابسته به هم می داند 
و آن را به خوبی می شناسد؟

 آیا به اجرای یک فعالیت آزمایشگاهی نگرش سیستمی دارد؟
 آیا در فرایند اجرای کار در صورت رسیدن به مشکل قدرت تصمیم گیری دارد؟

 آیا در بهبود و تداوم فعالیت ها در محیط کالس، کارگاه و هنرستان تالش می کند؟
 و موارد دیگری مانند آنچه که گفته شد.

 	تفکر	انتقادی
 پایانی              فرایندی           ارزشیابی:            تشخیصی

 آیا هنرجو در هنگام برخورد با یک مورد اشتباه اقدام به انتقاد صحیح می کند؟
 آیا برای بهبود یک فرایند نظرات خود را خیلی صریح و بی پرده دنبال می نماید؟
 آیا قدرت تشخیص در انتخاب بهترین ها در میان فعالیت های انجام شده را دارد؟

  سعی دارد با نگاه نقادانه دانش خود را ارتقا دهد و فرایندها را اصالح نماید؟
  آیا تحمل شنیدن نظرات نقادانه دیگران را دارد؟

 و موارد دیگری مانند آنچه که گفته شد.
 	کارآفرینی

پایانی                  ارزشیابی:           تشخیصی            فرایندی
با  مرتبط  شغلی  زمینه  یک  ایجاد  به  نسبت  کار  اجرای  فرایند  در  هنرجو  آیا   
می دهد؟ ارائه  پیشنهادی  و  می کند  فکر  خود  نظری  محتوای  و  عملی  کارهای 
 آیا آموخته های خود را با نیازهای بازار تطبیق می دهد و در راستای ایجاد شغل 

و کارآفرینی پیشنهادهایی ارائه می دهد؟
 آیا به تشکیل یک بنگاه اقتصادی کوچک فکر می کند؟

 و موارد دیگری مانند آنچه گفته شد.
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مرحله	کار:	اصول لحیم کاری
 discrete کار: مونتاژ و دمونتاژ قطعات مجزا

	کد	کار:	0202																										تاریخ: نام	و	نام	خانوادگی	هنرجو:	

بارم	آزمون: 20 نمره آزمون	نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش 
با توجه به انواع اتصال دائمی و جداشدنی، لحیم کاری از نوع اتصال ......................... و اتصال در 

ترمینال های برق از نوع اتصال .............................. هستند.
سنباده P 800 در مقایسه با سنباده P 1200 دارای قطر ذرات کمتر است. صحیح  غلط 

نام و کاربرد هر یک از ابزار ها را بنویسید. 
..................................  .....................................

آزمون	نرم	افزاری: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آزمون	سخت	افزاری	)عملي(: سؤال بر اساس الگوی پرسش              بارم	آزمون: 12 نمره
دو سر دو قطعه سیم مفتولی را به فاصله 2 سانتی متر روکش برداری  کنید.

یک سر هر یک از سیم ها را قلع اندود کنید.
سر دیگر سیم ها که قلع اندود نشده است را به طور استاندارد به  هم اتصال  دهید.

محل اتصال را لحیم کاری کنید.
وارنیش حرارتی را روی قسمت لحیم کاری شده بکشید.

............................

بارم	آزمون: 20 نمره شایستگی	های	غیرفنی: 
1ـ به کارگیری ابزارهای استاندارد و استفاده صحیح از آنها )از طریق مشاهده و پرسش شفاهي( 

6 نمره
2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار )از طریق مشاهده( 4 نمره

3ـ رعایت ارگونومی هنگام کار )از طریق مشاهده و پرسش شفاهي( 4 نمره
4ـ مسئولیت پذیري در هنگام ارشد بودن در کارگاه 2 نمره

5  ـ مشارکت در کار گروهي هنگام کار با هم گروهي خود و سایر گروه ها 2 نمره
6  ـ روحیه پاسخ دهي 1 نمره

7ـ روحیه پرسش گري 1 نمره

ـ		8	انجام	می	شود. کلیه	آزمون	ها	بر	اساس	استاندارد	عملکرد	نمون	برگ		1

کاربرگ	ارزشیابي	مراحل	کار


