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تصویر ورودی: شکل انتخاب شده برای معرفی پودمان بارچینی کوره و خشک کن 
دارای نکات قابل توجهی است. شرایط سطح واگن تمیز، تراز و صاف بوده و برای 
قفسه بندی و چیدمان محصوالت مناسب است. پایه ها نسبت به لبه فاصله مناسبی 
دارد. فواصل بین ظروف به صورت مساوی و یکسان است. این نکات فنی به همراه 
دیگر مهارت های الزم در مبحث چیدمان در این پودمان به صورت کامل آموزش 

داده می شود. هنرجو با اجزای قفسه بندی و نحوۀ استفاده از آنها آشنا می شود.  

و  منزل  دکوراسیون  فروشگاه،  در  قفسه بندی  از   )1 )شکل  تصاویری  با  پودمان 
به اهمیت  این تصاویر  با دقت در  تا هنرجو  ظروف در آشپزخانه آغاز شده است 
ایجاد نظم، تفکیک  مانند  ببرد. دالیلی  قفسه بندی و نظم در موارد گوناگون پی 
قطعات، عدم چیدمان بیش از حد قطعات روی یکدیگر، مراقبت از اشیا و دسترسی 

راحت تر قطعات مواردی است که هنرجو الزم است به آنها اشاره کند.

بارچینی کوره و خشک کن

الف( قفسه بندی محصوالت در 
فروشگاه

ج( قفسه بندی وسایل آشپزخانهب( قفسه بندی کتاب ها
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در تصاویر شکل 2 در چیدمان بدنه های سرامیک داخل کوره، مانند تصاویر شکل 
1 از قفسه بندی استفاده شده است تا قطعات به صورت منظم و با فاصله مشخصی 
از یکدیگر قرار گرفته باشند. الزم به ذکر است که هنرجو باید به تفاوت در نحوۀ 
قرارگیری ظروف روی یکدیگر نیز اشاره کند. در پخت بیسکوییت امکان تماس بین 
قطعات وجود دارد به عنوان مثال بشقاب هایی که بر روی یکدیگر قرار گرفته اند یا 
قطعه ای که داخل کاسه ای بزرگ قرار گرفته است. در حالی که در پخت قطعات 
در  خورده  لعاب  قطعات  زیرا  ندارد  وجود  قطعات  بین  تماس  امکان  لعاب خورده 
کوره به یکدیگر می چسبند که دلیل آن ذوب شدن لعاب ها و جوش خوردن آنها 

به یکدیگر است. 

رطوبت و حرارت در کنار یکدیگر دو عامل اصلی در ایجاد خوردگی و زنگ زدگی 
فوالد است. بنابراین در این موارد از فوالد زنگ نزن یا چوب استفاده می کنند مانند 
قفسه بندی  در  نوع چوب  انتخاب  به کارگرفته می شود.  نیز  بخار  در سونای  آنچه 
اهمیت دارد. چوب هایی مانند نئوپان برای این منظور مناسب نیستند زیرا با جذب 
قفسه ها  بودن  چرخ دار  مزیت  به  همچنین  می کنند.  پیدا  حجم  افزایش  رطوبت 
در امکان جابه جایی آسان تر و حمل قطعات از محل تولید و شکل دهی به محل 

خشک کن اشاره شود. 
دلیل استفاده از قفسه های مشبک در خشک کن ها چیست؟

دلیل انتخاب فوالد زنگ نزن یا چوب برای استفاده در قفسه بندی قطعات در 
خشک کن چیست؟

فکر کنید

صفحۀ 4

الف( قفسه بندی کوره برای پخت قطعات 
بیسکوییت

ب( قفسه بندی کوره برای پخت قطعات 
لعاب خورده
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برای ایجاد جریان یکنواخت هوا بین قطعات و در نتیجه  ایجاد همگني دما و رطوبت 
می شود.  استفاده  مشبک  صفحات  از  قطعات  بین  و  خشک کن  داخل  فضای  در 
قطعات در مرحله خشک شدن با از دست دادن رطوبت کاهش حجم و ابعاد پیدا 
می کنند. در صورت عدم یکنواختی در خشک شدن در قسمت های مختلف قطعات، 
احتمال ایجاد ترک نیز بیشتر می شود. عامل اصلی در کنترل سرعت خشک شدن 
قسمت های مختلف قطعات، عالوه بر شکل و جنس قطعه، سرعت جریان هوا است. 
هرچه سرعت جریان هوا بر سطح قطعه افزایش پیدا کند، خروج رطوبت سریع تر 
خواهد بود. اگر جریان هوا غیر  یکنواخت باشد، خروج رطوبت و سرعت خشک شدن 

نیز غیر یکنواخت می شود. 

فکر کنید

در شکل 4 چیدمان شمارۀ 2 و 3 برای خشک کردن قطعات صحیح است. ولی 
در صورت باال بودن درصد رطوبت فقط چیدمان 2 پیشنهاد می شود چرا که 
سطوح قطعات در تماس با یکدیگر دیرتر از سطوح آزاد آنها خشک می شود. 

چیدمان  در  قطعات  وزن  همچنین 
شکسته  به  منجر  می تواند  ستونی 
شدن قطعات زیرین شود. در چیدمان 
خشک شدن  امکان  نیز   1 حالت 
وجود  یکنواخت  به صورت  قطعات 
ندارد و همچنین با چیدمان نامنظم 

می شود.  اشغال  زیادی  فضای 

فعالیت کالسی

از تجهیزات استفاده شده در خشک کن برای قفسه بندی قطعات برای پخت در 
کوره نمی توان استفاده کرد. همان گونه که اشاره شده است دمای کوره بیش 
از 900 درجة سلسیوس و دمای خشک کن کمتر از 140 درجة سلسیوس 
با تفکر دربارۀ تفاوت خشک کن و کوره و محدودۀ دمایی آن  است. هنرجو 
به این سؤال پاسخ دهد و با توجه به  این تفاوت ها به امکان ذوب شدن وسایل 
خشک کن در کوره اشاره کند. حتی در صورت ذوب نشدن قطعات فلزی در 
دمای کوره نیز باید تفاوت ضریب انبساط حرارتی فلزات و سرامیک ها نیز در 
نظر گرفته شود. قطعات و مبلمان کوره باید ضریب انبساط حرارتی نزدیکی 

به یکدیگر داشته باشند تا از شکسته شدن قطعات جلوگیری شود.  

صفحۀ 4

صفحۀ 5

1 ×





2

3
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در این فعالیت هنرجو با دقت در شکل 5، باید بیان کند که تصویر قسمت 
ب، چیدمان مناسبی برای چیدن کاسه ها و فنجان بدون لعاب است تا قطر 

پایه ها و قطر دهانه ها پس از پخت با یکدیگر مساوی شوند. 
تعداد قطعات خام در چیدمان ستونی باید به گونه ای باشد که وزن قطعات 
قطعات  استحکام  زیرا  نشود،  پایین  قطعات  به شکسته شدن  منجر  باالیی 
وزن،  به  یکدیگر  روی  بر  چیدن  قابل  قطعات  تعداد  است.  کم  بسیار  خام 
شکل و استحکام خام آنها بستگی دارد. همچنین احتمال ریزش قطعات در 
چیدمان ستونی با افزایش تعداد قطعات افزایش پیدا می کند، مانند ستونی 

از سنگ های کوچک است که به سختی پایداری خود را حفظ می کند.  

فعالیت کالسی

صفحۀ 5

صفحۀ 6
در تصاویر شکل 6 و در قسمت الف، چهار عدد پایه کوتاه و یک صفحه نشان داده 
چیدمان  کمی  برای  فاصله  نیز  پایه ها  و  صفحه  این  از  حاصل  قفسة  است.  شده 
ایجاد می کند. ولی در قسمت ب ارتفاع پایه ها بیشتر است. همچنین از پایه هایی با 
طول های مختلف استفاده شده است تا فضاهای ایجاد شده در بین صفحات امکان 
چیدن انواع محصوالت با ارتفاعات مختلف را فراهم سازد. به عنوان مثال بشقاب ها 
ارتفاع کمتری نسبت به کاسه ها و لیوان ها دارند و پایه های استفاده شده برای آنها 

نیز به نسبت کوتاه تر است. 

ب( قفسه بندی و چیدمان محصوالت با مبلمان کوره

الف( نمونه هایی از قطعات مبلمان کوره
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صفحۀ 6
به  مقاومت  و  باال  دمای  در  باال  استحکام  دیرگدازی،  کوره شامل  مبلمان  ویژگی 
شوک حرارتی است. منظور از دیرگدازی دمای ذوب است. در واقع مبلمان کوره 
باید دمای ذوب باالتر از دمای کاری کوره داشته باشد. منظور از استحکام باال در 
است. معموالً  باال  از وزن قطعات در دمای  نیروی حاصل  و  بار  باال تحمل  دمای 
مواد سرامیکی در دمای باال و در دمای نزدیک به دمای ذوب خمیری شده و نرم 
می شوند. در صورت اعمال نیرو در دمای باال محصوالت سرامیکی دچار تغییر شکل 
می شوند. به این ویژگی در مبلمان کوره دقت شود زیرا تحت نیرو و دمای باال کار 
تغییرات  اثر  بر  نیز شکسته نشدن  به شوک حرارتی  از مقاومت  می کنند. منظور 
ناگهانی دما است. مبلمان کوره مرتباً در هوای سرد بیرون از کوره قفسه بندی شده 
و وارد کوره می شوند. قبل از سرد شدن کامل کوره نیز از آن خارج می شوند. این 
فرایند برای مبلمان کوره بارها و بارها در طول روز تکرار می شود. بنابراین هرچه 
نیز  کوره  مبلمان  از  مکرر  استفاده  امکان  باشد  بیشتر  به شوک حرارتی  مقاومت 
و  می شود  محسوب  دیرگداز  محصوالت  جزء  کوره  مبلمان  داشت.  خواهد  وجود 
مطالعة خواص آنها نیز نیاز به دانش در حوزۀ مواد و محصوالت دیرگداز دارد. برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانید به پودمان چهارم کتاب دانش فنی تخصصی نیز 

فرمایید. مراجعه 
صفحۀ 7

از خردایش و الک کردن آجرهای نسوز مانند آجر شومینه می توانید برای 
تهیه شاموت دانه بندی شده مناسب و ساخت قطعه دیرگداز استفاده کنید. 
و  اختیار  به  می توانید  کارگاهی  کوره های  دمای  بودن  پایین  به  توجه  با 
آن  به  نیز  قرمز  رس  خاک  مانند  گدازآور  مواد  مقداری  خود  صالحدید 
بیافزایید. معموالً شاموت صنعتی دمای ذوب باالتری نسبت به شاموت آجر 
مناسبی  از پخت  استحکام پس  دارد که  امکان وجود  این  و  دارد  شومینه 
حاصل نشود. بازیافت آجرهای معمولی ساختمانی نیز به دلیل شباهت رنگ 
امکان پذیر است. در این حالت دلیل عدم استفاده از شاموت صنعتی برای 
هنرجویان بیان شود تا متوجه دلیل عدم امکان ساخت آجر و قطعه شاموتی 
با امکانات کارگاهی موجود شوند. پیشنهاد می شود که در صورت استفاده 
از شاموت با دیرگدازی باال، از کارخانجات ساخت دیرگداز یا سرامیک برای 

پخت قطعات یاری بگیرید. 
فاز  تشکیل  بچ،  ذوب  دمای  کاهش  بر  عالوه  نیز  تالک  افزودن  از  هدف 

کوردیریت است که به شوک پذیری قطعه کمک می کند. 

فعالیت کارگاهی
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مقدار آب مورد نیاز بسته به نوع کائولن و ترکیب آمیز متفاوت است. می توانید 
مرحله به مرحله آب اضافه کنید و در صورت پالستیسیته نامناسب نیز مقدار 
کائولن را افزایش دهید. پس از اتمام کار هنرجو را راهنمایی کنید تا آمیز 
را در کیسه بریزد و در آن را محکم ببندد. مطمئن شوید کیسه پاره نباشد. 

صفحۀ 9
در انتخاب صفحه و پایه باید دقت شود استحکام در دمای باال بسیار کاهش پیدا 
می کند. بنابراین احتمال خم شدن صفحه تحت نیروی وزن قطعات در دمای باالی 

کوره وجود دارد. 
سطح تماس و اتکای پایه ها و صفحات تا جای ممکن باید زیاد باشد تا قفسه بندی 
مبلمان پایدار بماند. ممکن است در هنگام باز کردن کوره، لرزش های حاصل باعث 

ریزش قفسه شود. 
دمای قابل تحمل مبلمان کوره باید حداقل 150 درجة سلسیوس باالتر از دمای 

کاری کوره باشد.  
صفحۀ 10

پیشنهاد  تهیه شوند.  می توانند  و ضخامتی  ابعاد  هر  در  و  هر جنسی  از  صفحات 
آنها  و شکستن  بریدن  به  نیازی  تا  باشد  کوره  با  متناسب  ابعاد صفحات  می شود 

نباشد.

صفحۀ 11
لوله های پلیمری یا ظروف  از ظرف ماست و  این فعالیت می توانید  انجام  برای 
نمونة ظروف پت )Pet( به عنوان قالب برای ساخت صفحه یا پایه استفاده کنید. 
در این حالت از کیسه برای پوشاندن جدارۀ داخلی قالب ها استفاده کنید تا به 
به  ماست  از ظرف  استفاده  قالب کمک کند.  از  قطعه  و خارج کردن  جداسازی 
عنوان قالب از این نظر مناسب است که کف آن مشابه ساگار است. ابتدا ظرف را 
تمیز کرده و سپس با یک الیه کیسه نازک بپوشانید. پس از ریختن و کوبیدن بچ 
مدتی آن را در فضای کارگاهی قرار دهید تا استحکام آن افزایش یابد. سپس با 
کشیدن و حرکت دادن آرام کیسه، کل قطعه را از داخل ظرف ماست خارج کنید. 
به همین ترتیب از لوله های پلیمری نیز برای ساخت پایه می توانید استفاده کنید.

فعالیت کارگاهی
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صفحۀ 11:
ساخت صفحۀ شاموتی

استفاده از ظرف ماست به عنوان قالب و هاون برای کوبیدن جرم شاموتی

صفحۀ 11:
استفاده از ظرف پلیمری برای ساخت قالب پایه

استفاده از پایه های توخالی به عنوان مبلمان کوره بسیار معمول تر از پایه های 
توپر است. زیرا جرم کمتری در کوره 
را  انرژی  مصرف  و  می شود  بارگذاری 
کاهش می دهد. هرچه جرم مواد داخل 
کوره بیشتر باشد انرژی بیشتری برای 

افزایش دما نیاز است. 

فعالیت کارگاهی

  خارج کردن قطعه از ظرف ماستکوبیدن در داخل ظرف ماست

1234
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صفحۀ 12:
متصل کننده ها به عنوان رابط برای بیم های نگه دارنده استفاده می شوند. 

بیم ها از داخل مجاری این رابط ها عبور کرده و ثابت می شوند.

صفحۀ 15 شکل 25:
در این شکل واگن و مبلمان کوره از دو وجه نشان داده شده است. واگن شامل 
چرخ هایی است که بر روی ریل قرار گرفته و حرکت می کنند، پایه ها و صفحات 
برای قفسه بندی روی واگن ها و چیدن قطعات استفاده شده است. این مجموعه 
وارد کوره می شود و پس از تکمیل فرایند پخت از آن خارج می گردد. کوره می تواند 
شوند.  خارج  دیگر  از سوی  و  وارد  سو  یک  از  واگن ها  که  به گونه ای  باشد  تونلی 
همچنین می تواند شاتلی باشد به صورتی که ابتدا در کوره باز شده و واگن ها وارد 
کوره شوند. سپس در کوره بسته شده و فرایند پخت انجام می شود. پس از تکمیل 
فرایند پخت مجدد در کوره باز شده و واگن ها از داخل کوره خارج می شوند. در 

شکل 25 کوره از نوع واگنی شاتلی است. 

شکل 25ـ کوره واگنی با مبلمان و قطعه

کوره

صفحهپایه

واگن

پایه صفحه

قطعهقطعه قطعهقطعه
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صفحۀ 16:
در تصویر شمارۀ 1 شکل 27 وجود قطعات شکسته و زائد می تواند منجر 
به کج شدن و ناپایداری پایه ها و مبلمان شود. بنابراین سطح واگن باید از 
هرگونه قطعات شکسته که می تواند به دلیل شکسته شدن قطعات یا مبلمان 

کوره باشد، پاک شود. 
در صورت چیدمان مبلمان و محصوالت کوره بر روی این واگن ها )شکل 

ایجاد می شود؟ 27( چه مشکالتی 

در تصویر شمارۀ  2 شیب دار و عدم تراز بودن سطح واگن به شیب دار شدن 
مبلمان و امکان ریزش آن در کوره منجر می شود. با توجه به مساوی بودن 
بودن سطح  تراز  عدم  در صورت  نیز  کوره  مبلمان  پایه ها، صفحات  ارتفاع 

واگن، کج می شوند. 
در تصویر شمارۀ 3 ناصافی سطح نیز از قرار گرفتن پایه ها به صورت عمودی 

و موازی نسبت به یکدیگر ممانعت می کند.

صفحۀ 17:
با توجه به شکل 29 قرار دادن پایه در لبة واگن باعث ایجاد ناپایداری در 
مجموعه شده و احتمال افتادن مبلمان و ریزش قطعات با شکسته شدن لبه 
واگن بیشتر می شود چرا که لبة واگن استحکام کمتری نسبت به جاهای 

دیگر آن دارد. 

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی

شکل 27

صفحۀ 16:
در ساخت واگن نباید از دیرگدازهای متخلخل مانند آجرهای عایق استفاده 
در محل  است  تا جایی که ممکن  باید  نیز  دما  بودن  باال  کرد. در صورت 
قرارگیری پایه ها از دیرگدازهای متراکم استفاده کرد و در قسمت های دیگر 

که هیچ گونه باری تحمیل نمی شود از آجرهای عایق استفاده شود.

نکته
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صفحۀ 17 شکل 31:
باز و بسته نشود و  در مراحل قفسه بندی مبلمان کوره امکان دارد مبلمان کوره 
برای افزایش سرعت تولید، مبلمان کوره با پیش فرض مشخص و با توجه به ابعاد 
محصول، قفسه بندی شده و فقط قطعات در هر مرحله چیده شده و برداشته شوند. 
در این کتاب با توجه به لزوم رعایت تمام نکات فنی، باید رعایت اصول قفسه بندی 

آموزش داده شود.  

 20 تا   5 معادل  مناسبی  فاصله  با  را  پایه ها  باید  مشکل  این  حل  برای 
داد.  قرار  لبه ها  به  نسبت  سانتی متر 

 شکل 29

 شکل 31

صفحۀ 19:
با دقت  در تصویر به این نکته پی می برید 
که صفحات کانال دار هم راستا با بیم ها 
بوده که نادرست است. در این حالت 
احتمال شکسته شدن کانال ها و ریزش 
کل مبلمان کوره وجود دارد. راستای 
بر  باید همواره عمود  کانال صفحات 

راستای بیم ها باشد.  

فعالیت کالسی

شکل 37
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صفحۀ 24:
برای چیدمان سترهای بدون پایه نیز باید به هم راستا بودن پایه ها دقت 
کرد. با توجه به این نکته چیدمان نشان داده شده در شکل ب صحیح است.

با توجه به تصاویر شکل 47 اگر عمق ستر بیشتر از ارتفاع پایه باشد برای 
قطعه  یک  از  می توان  ستر  اولین  زیرین  سطح  و  کف  بین  فاصله  ایجاد 
سرامیکی اضافی ولی از جنس سترها استفاده کرد. دلیل لزوم ایجاد فاصله 
بین کف ستر و کف کوره آزاد بودن سطح ستر برای انبساط است. با توجه 
به متفاوت بودن جنس سترها و جنس کف کوره، انبساط حرارتی آنها نیز 

متفاوت بوده و باید از سطح تماس بین آنها کاسته شود. 

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی

صفحۀ 20:فکر کنید
مزایای استفاده از پایه های توخالی و صفحات کانال دار، سبک کردن مبلمان 
کوره و کاهش جرم آن برای کاهش مصرف انرژی است. هرچه جرم مبلمان 

کوره بیشتر باشد، برای افزایش دمای آن انرژی بیشتری مصرف می شود.
کردن  سبک  برای  کانال دار  صفحات  و  توخالی  پایه های  از  استفاده  معایب 
مبلمان کوره عبارت است از امکان کاهش استحکام و افزایش احتمال شکسته 

شدن و ریزش مبلمان کوره.

بالف
شکل 45

شکل 47
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صفحۀ 26:
قسمت  از  آن  َدر  که  دارید  شکلی  استوانه ای  الکتریکی  کورۀ  کنید  فرض 
در  کوره  از  خارج  را  کاشی ها  باید  نیز  حالت  این  در  می شود.  باز  فوقانی 
بگذارید. در صورتی که چنگک  را داخل کوره  چنگک بچینید و مجموعه 
آسان تر  بسیار  کوره  داخل  آن  گذاشتن  و  مجموعه  حمل  باشد،  یکپارچه 
و  آسان تر  یکپارچه  مجموعة  برداشتن  نیز  پخت  اتمام  از  بود. پس  خواهد 

است.  انجام پذیر  کاشی ها  ریزش  و  اجزا  جداشدن  بدون 

نکته

کنجکاوي صفحۀ 27:
هنرجو با بررسی قطعات سرامیکی لعابدار مانند بشقاب و کاسه باید دقت کند 
که پایه و محل اتصال آنها با کف لعاب نخورده باشد. چنانچه محل قرارگیری 
بشقاب بر روی کف کوره لعاب خورده باشد، پس از پخت لعاب بشقاب به کف 
کوره می چسبد، زیرا لعاب در مرحله پخت ذوب شده و می تواند تمام اتصاالت 

را به یکدیگر جوش دهد. 

 )SiC( انواع محصوالت
Oxide Bonded Silicon Carbide  ـ OSiC 1

صفحات OsiC به طور عموم در صنایع چینی و محصوالت سرامیکی با دمای پخت 
دارای   SiC محصوالت  این  می شوند.  استفاده  سلسیوس  درجة   1450 از  کمتر 

ترکیب  و  لحاظ شکل  از  کوره  مبلمان  گسترده  و  وسیع  طیف  به  توجه  با 
شیمیایی، شرکت هاي سازندۀ کوره هاي پخت براساس سیکل پخت، دماي 
ابعاد  با  مختلف  محصوالت  چیدمان  برای  نیاز  مورد  حجم  میزان  و  پخت 
مبلمانکوره  قطعات  طراحي  به  اقدام  تولیدي  بدنة  نوع  نیز  و  گوناگون 
می کنند. قطعات مبلمان کوره معموالً گران و در مقابل ضربه هاي مکانیکي و 
تنش هاي حرارتي آسیب پذیر مي باشند و ضروري است که اپراتورهاي کوره 

باشند. داشته  کامل  آگاهی  قطعات  این  فني  ویژگي هاي  از 
یا  کوردیریت  موالیت،  جنس  با  بدنه هایی  از  عمده  به طور  مبلمان  قطعات 
سیلیکون کارباید با باند نیتراته ساخته می شوند. این نوع از قطعات معمواًل داراي 
و  داخل کوره  در  گازهاي محیطي خورنده  دما،  برابر  در  بسیار خوبي  مقاومت 
شوک حرارتي هستند. از قطعات سیلیکون کارباید در صورت نیاز به انتقال حرارتی 
باال و استحکام مطلوب در دماهای باال و همچنین جلوگیری از پوسته شدن 
)Spalling Resistance( و مهم تر از همه مقاومت به شوک حرارتی در چیدمان 

واگن های کوره استفاده می شود.

دانش افزایی
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ضریب هدایت حرارتی باال بوده )تقریباً 10برابر موالیت( که باعث می شود حرارت 
قسمت های مختلف کوره به صورت مطلوب تر به قطعات برسد.

Nitride Bonded Silicon Carbide ـ NiSiC 2
این نوع محصوالت نسوز نسبت به محصوالت نسوز OSiC دارای مقاومت مطلوب 
باالتری  مکانیکی  مقاومت  و  حرارتی  شوک  همچنین  و  اکسیداسیون  برابر  در 
هستند. حداکثر دمای کاربردی این محصوالت 1450 درجة سلسیوس در سیکل 

پخت طوالنی تر است.
Reaction-Bonded Silicon Carbide ـ Si-SiC 3

هدایت  نتیجه ضریب  در  و  بوده  در حد صفر  تخلخل  دارای  محصوالت  نوع  این 
حرارتی آن بیشتر از 2 برابر محصوالت نسوز OSiC است. مقاومت مکانیکی آن 
نیز بیش از 5 برابر محصوالتOsic است. همچنین از دیگر خواص این محصوالت 
مقاومت شیمیایی باال و مقاومت در برابر سایش است. بیشینه دمای کاربردی این 

محصوالت نسوز 1350 درجة سلسیوس است.
 Recrystallized Silicon Carbide ـ RE-SiC 4

درجة   1600 دمای  تا  استفاده  محصوالت  این  فرد  به  منحصر  مشخصه های  از 
SiC 99 % با ترکیب RE-SiC سلسیوس است. درجه خلوص باالی محصوالت نسوز

برای پخت مواد اولیه یا محصوالتی مناسب است که باید در محیط پخت هیچ نوع 
ناخالصی نباشد.

چیدمان ظروف خانگی 
با توجه به ضخامت کم ظروف خانگی، تمایل به تغییر شکل در برخی از بدنه های 

چینی استخوانی و پرسالن ها زیاد است.
بدنه های  بیسکوییت  پخت  دمای  ور:  ارتن  خانگی  ظروف  چیدمان  نحوة  ـ 
این  دلیل زجاجی شدن محدود  به  ولی  است  لعاب  دمای پخت  از  باالتر  ارتن ور 
بدنه ها و مقدار کم فاز مایع این بدنه ها حتی در پخت بیسکوییت نیز تمایل بسیار 
زیادی به تغییر شکل ندارند. ظروف ارتن ور در پخت بیسکوییت معموالً در حدود 
12 تا 15 عدد )براساس وزن قطعات( به صورت افقی به روی هم قرار داده می شوند. 
معموالً ظروف گود به روش لبه به لبه قرار داده می شوند. در پخت لعاب بدنه های 
ارتن ور از روش افقی یا عمودی استفاده می شود و برای ممانعت از اتصال آنها به 

یکدیگر از چنگک، سه پایه، انگشتانه یا سیخک استفاده می شود.
ـ در ظروف پرسالن با توجه به دمای پخت بیسکوییت کم در این بدنه ها احتمال 
پرسالن در  ارتن ور چیده می شوند. ظروف  مانند ظروف  و  است  تغییر شکل کم 

پخت لعاب احتمال تغییر شکل دارند و بنابراین از ساگار استفاده می شود. 
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ـ در ظروف استخوانی تمایل به تغییر شکل زیادی هنگام پخت وجود دارد. بنابراین 
در پخت بیسکوییت از ساگار استفاده می شود و در داخل ساگار بستری از پودر 
سیلیسی یا پودر آلومینا به شکل خود قطعه  ایجاد می شود تا بستر از تغییر شکل 

بدنه جلوگیری کند. در پخت لعاب این ظروف نیز از چنگک استفاده می شود.

صفحۀ 29:
چیدمان آجرها به خصوص در صنایع تولید محصوالت دیرگداز حائز اهمیت است. 
پیشنهاد می شود هنرجویان در کارگاه با استفاده از آجرهای ساختمانی چیدمان 
صحیح آجرها را در کف کارگاه تمرین کنند. فاصله آجرها از یکدیگر باید یکسان و 
یکنواخت باشد. تمیز بودن محل اتکای آنها نیز اهمیت دارد و هنرجو باید همواره 

به  این اصل دقت داشته باشد. 

صفحۀ 30:
استفاده از دوغاب آلومینیوم هیدروکسید 
به عنوان الیة آستر معمول است. از قلم مو 

برای اعمال این الیه استفاده می شود.

هنرآموزان محترم جهت ارزشیابی می توانند موارد زیر را مورد سنجش قرار دهند:
1 چیدمان آجرها،

2 چیدمان صفحات و پایه ها،
3 چیدمان قطعات بدون لعاب و قطعات لعاب خورده، 

4 تمیزکاری کف کوره و بررسی تراز بودن آن،
5 تشخیص اجزای مبلمان کوره. 
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ارزشیابی نهایی شایستگی کسب مهارت 
بارچینی کوره و خشک کن

شرح کار:
1ـ آماده سازی ابزار و تجهیزات بارچینی کوره و خشک کن

2ـ چیدمان قطعات داخل خشک کن و کوره
3ـ کنترل نهایی چیدمان قطعات

استاندارد عملکرد:
انتخاب و نصب مبلمان کوره و خشک کن، چیدن قطعات سرامیکی در خشک کن و کوره براساس 

شکل، وزن، ابعاد و دمای پخت و نوع و ابعاد و حداکثر دمای کار خشک کن یا کوره
شاخص ها:

استفاده از تجهیزات حمل کننده دستی و دستگاهی متناسب با نوع قطعات
چیدمان صفحات و پایه های نسوز خشک کن و کوره

چیدمان صحیح بدنه های داخل خشک کن وکوره

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی

ابزار و تجهیزات: خشک کن، کوره برقی و گازی، ابزار و تجهیزات حمل دستی قطعات، تجهیزات 
حمل کننده دستگاهی قطعات جهت چیدمان، صفحه، پایه نسوز، تجهیزات چیدمان

معیار شایستگی:

حداقل نمره قبولی مرحله کاریردیف
نمره هنرجواز 3

بارچینی 1 تجهیزات  و  ابزار  آماده سازی 
1کوره و خشک کن

2چیدمان قطعات داخل خشک کن و کوره2
2کنترل نهایی چیدمان قطعات3
4
5

بهداشت،  ایمنی،  غیر فنی،  شایستگی های 
توجهات زیست محیطی و نگرش:

مدیریت  مسئولیت پذیری،  صحت،  و  عمل  دقت 
به کارگیری  زمان،  مدیریت  تجهیزات،  و  مواد 

فناوری مناسب
*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.



17

فصل اول: بارچینی کوره و خشک کن
 

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...( 

استانداردنتایج ممکن
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

1

آماده سازی 
ابزار و 

تجهیزات 
بارچینی کوره 

و خشک کن

مکان: کارگاه استاندارد
زمان:

مواد مصرفی: مواد و مصالح 
چیدمان داخل کوره و 

خشک کن
ابزار و تجهیزات: ابزار و 
تجهیزات حمل قطعات 

خشک کن و کوره

آماده سازی ابزار و 
تجهیزات بارچینی 
کوره و خشک کن 

باالتر از انتظار

آماده سازی بسیار دقیق تجهیزات 
3حمل و چیدمان قطعات

آماده سازی ابزار و 
تجهیزات بارچینی 
کوره و خشک کن 

قابل قبول
2آماده سازی صحیح و دقیق

آماده سازی ابزار و 
تجهیزات بارچینی 
کوره و خشک کن 

غیر قابل قبول

عدم توانایی در آماده سازی ابزار و 
1تجهیزات

2

چیدمان 
قطعات داخل 
خشک کن و 

کوره

مکان: کارگاه استاندارد
زمان:

مواد مصرفی: مواد و مصالح 
چیدمان داخل کوره و 

خشک کن
ابزار و تجهیزات: ابزار و 
تجهیزات حمل قطعات 

خشک کن و کوره

چیدمان قطعات داخل 
خشک کن و کوره باالتر 

از انتظار

انجام آزمون انقباض پخت و محاسبه 
انقباض پخت و کل نمونه و تشریح 
اهمیت انجام آزمون و کاربرد نتایج 

آزمون
3

چیدمان قطعات 
داخل خشک کن و 

کوره قابل قبول
انجام آزمون انقباض پخت و 

2محاسبه درصد انقباض پخت و کل

چیدمان قطعات داخل 
خشک کن و کوره 

غیر قابل قبول
عدم توانایی در انجام یا ناقص 

1انجام دادن آن

3
کنترل نهایی 

چیدمان 
قطعات

مکان: کارگاه استاندارد
زمان:

مواد مصرفی: مواد و مصالح 
چیدمان داخل کوره و 

خشک کن
ابزار و تجهیزات: ابزار و 
تجهیزات حمل قطعات 

خشک کن و کوره

کنترل نهایی چیدمان 
باالتر از انتظار

کنترل بسیار دقیق و صحیح 
3قطعات

کنترل نهایی چیدمان 
قابل قبول

کنترل نهایی دقیق و صحیح 
2قطعات

کنترل نهایی چیدمان 
غیر قابل قبول

عدم توانایی در کنترل نهایی 
1چیدمان قطعات

4
3
2
1

5
3
2
1

شایستگی های 
غیر فنی، ایمنی، 

بهداشت، 
توجهات 

زیست محیطی 
و نگرش

ماسک ایمنی، دستکش، کاله 
ایمین، لباس کار، کفش ایمنی، 

مسئولیت پذیری )N72( سطح 1، 
 )N66( مدیریت مواد و تجهیزات
سطح 1، انتخاب فناوری مناسب 
)N41( سطح 1، درستکاری و 

)N72( کسب حالل

2رعایت همه مورادقابل قبول

عدم رعایت نکات غیر قابل قبول
1ایمنی

ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
 بلی

 خیر
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چک لیست پیشنهادی جهت ارزشیابی

پایه:درس:رشته:هنرستان:

هنرآموز:عنوان پودمان:واحد یادگیری شمارة:پودمان شمارة:

شایستگی های 
نتایج فردیمراحل کار شایستگی های فنیغیر فنی

2212حداقل نمره قبولی

ف
ردی

ان
وی
رج

هن
ی 
دگ
نوا
خا
ام 
و ن
ام 

ن

ی، 
یط

مح
ت 

یس
ز

ت 
جها

تو
ت، 

داش
به

ی، 
من

ای
ت 

عای
 ر

م،
نظ

ی، 
فه ا

حر
ق 

خال
، ا

هی
گرو

ار 
ک

ت
ولی

سئ
، م

ید
تول

ت 
اما

 الز
ت

عای
، ر

دها
دار

تان
ـ5  ـ4ـ3ـ2ـ1ـاس   6

ها
یار

مع
ن 
گی
یان
م

ره
 نم
3 
 از
نی

ی ف
تگ
س
شای

ی 
یاب
زش

 ار
ره
نم

ره
 نم
5 
 از
مر
ست

م

ره
 نم
20

از 
ی 
یان
پا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



19

فصل اول: بارچینی کوره و خشک کن
 

بودجه بندی

محتوای قابل ارائهپودمانردیف
نحوه زمان

مکانارائه
عملینظری

اول
بارچینی 
کوره و 

خشک کن

کتاب 812آماده سازی ابزار و تجهیزات بارچینی کوره
درسی
تصویر
پوستر
فیلم

کالس
کارگاه

1015چیدمان قطعات داخل خشک کن و کوره

69کنترل نهایی چیدمان قطعات

دوم
ارزیابی 
و کنترل 
حرارت

26به کارگیری تجهیزات کنترلی مشعل کوره

کتاب 
درسی
تصویر
پوستر
فیلم

کالس
کارگاه

26روشن کردن انواع مشعل کوره
39نصب انواع المنت

تنظیم مشعل کوره با توجه به نوع کوره، نوع 
812قطعات و ابعاد قطعه و پیچیدگی

تنظیم فشار و چرخه هوایی در کوره با 
توجه به نوع کوره، نوع قطعات، ابعاد قطعه و 

پیچیدگی
39

سوم
خشک 
کردن 

سرامیک ها

28آماده سازی خشک کن

کتاب 
درسی
تصویر
پوستر
فیلم

کالس
کارگاه

انجام آزمون مقایسه خشک شدن دو قطعه با 
212آمیز متفاوت

انجام آزمون مقایسه خشک شدن دو قطعه با 
210دانه بندی متفاوت

انجام آزمون بررسی تأثیر برخورد 
210غیر یکنواخت جریان هوا به قطعه

انجام آزمون مقایسه خشک شدن دو قطعه با 
210ضخامت های متفاوت

پخت کردن چهارم
سرامیک ها

کتاب 69آماده سازی کوره برای کوره
درسی
تصویر
پوستر
فیلم

کالس
کارگاه

69پخت انواع بدنه سرامیکی با ترکیبات مختلف
69نظارت بر عملکرد کوره تا تکمیل برنامه پخت

69خارج کردن صحیح قطعات از کوره

پنجم

آزمون های 
خشک 
کردن 
و پخت 

سرامیک ها

39انجام آزمون انقباض خشک
کتاب 
درسی
تصویر
پوستر
فیلم

کالس
کارگاه

39انجام آزمون انقباض پخت و کل
39انجام آزمون استحکام خمشی خام

39انجام آزمون استحکام خمشی پخت و کل

39انجام آزمون مقاومت پخت
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ک ها
ک کردن و پختن سرامی

س: خش
عنوان در

ک
رشته: سرامی

ت آموزشی
ساع

ک ها
ک کردن و پختن سرامی

ب شایستگی های فنی و غیر فنی مهارت خش
ف کلی: کس

هد
پایه: دوازدهم

ت
کل: 60 ساع

ت
هفتگی: 8 ساع

کن ک 
عنوان پودمان: بارچینی کوره و خش

پودمان: اول
س: کارگاهی

نوع در
تعداد واحد: 8

سال تحصیلی: 98 ـ 97
هنرآموز:

سه: اول
جل

محتوا

ف
ردی

ت
فعالی عنوان 

ت
شرح فعالی

رسانه آموزشی
بازخورد مورد انتظار

زمان 
)دقیقه(

1
احوالپرسی و 
ب
حضور و غیا

س 
س با سالم و احوالپرسی از هنرجویان و بررسی جو کال

کال
جام می شود. شروع شده و حضور و غیاب ان

---
ت 

ص گردد. اسامی غایبین ثب
شرایط روحی و جسمی هنرجویان مشخ

گردد.
10

2
ارزشیابی ورودی

ت نظم در چیدمان وسایل 
در رابطه با مفاهیم قفسه بندی، اهمی

ک از هنرجویان 
در فروشگاه ها و انبار مواد اولیه و تجهیزات سرامی

ش به عمل می آید.
پرس

ت برد، ویدئو 
کتاب درسی، وای

س و فیلم 
پروژکتور، نرم افزار، عک

آموزشی

ت چیدمان وسایل در مکان های 
از هنرجویان انتظار می رود به اهمی

ف اشاره کرده و مواردی مانند دسترسی آسان، نظم و زیبایی و 
مختل

ب دیدن مواد و تجهیزات را بیان کنند.
جلوگیری از آسی

25

3
ف های 

بیان هد
رفتاری

کوره را بیان  ک کن و 
ت چیدمان در خش

1ـ هنرجو بتواند اهمی
ک کن و کوره را نام ببرد.

کند و قطعات اصلی مبلمان خش
2ـ هنرجو بتواند آمیز دیرگداز شاموتی را آماده سازی کند.

ت برد، ویدئو 
کتاب درسی، وای

س و فیلم 
پروژکتور، نرم افزار، عک

آموزشی

1ـ ایجاد آگاهی و انگیزه در هنرجویان در مورد بیان وسایل مبلمان 
ک کن و کوره و تفاوت های بین آنها.

خش
ت آمیز دیر گداز شاموتی

2ـ شکل گیری مفاهیم اولیه برای ساخ
20

4
ت های 

فعالی
آموزشی

س کار و ورود به کارگاه
1ـ پوشیدن لبا

کن و کوره ک 
2ـ مشاهده و آشنایی با مبلمان خش

ک کن و کوره
3ـ بیان تفاوت های بین مبلمان خش

4ـ آماده سازی آمیز دیرگداز شاموتی با راهنمایی هنرآموز

کارگاه، تجهیزات کارگاهی، مواد 
اولیه مورد نیاز

خواسته می شود تا تفاوت بین وسایل مبلمان 
1ـ از هنرجویان 

ک کن و کوره را بیان کند.
خش

2ـ هنرجو آمیز دیرگداز شاموتی را آماده سازی کند.
260

5
ارزشیابی پایانی

آماده سازی صحیح آمیز دیرگداز شاموتی مورد ارزشیابی قرار 
گیرد.

کارگاه، تجهیزات کارگاهی، مواد 
اولیه مورد نیاز

هنرجویان باید بتوانند آمیز دیرگداز شاموتی را به طور صحیح و با 
ت آماده سازی کنند.

ت نکات ایمنی و بهداش
رعای

30

6
ت های 

فعالی
پایانی

ت 
و رعای موارد تکمیلی برای آماده سازی آمیز گداز شاموتی  1ـ 

ت به هنرجو گوشزد شود.
نکات ایمنی و بهداش

س
ض لبا

ت کارگاه و تعوی
2ـ نظاف

و پایه برای هفته های بعدی  ت صفحه 
آمیز دیرگداز شاموتی برای ساخ

ت.
فراهم شده اس

30

ت:
توضیحا

س روزانه
طرح در
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
آموزش های فنی و حرفه ای

1ـ اشاره
ارزشیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرف نظر از 
اینکه در هنرستان انجام شود یا اینکه خارج از برنامه های آموزشی رسمی انجام 
گیرد و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کار برده 
شود. ارزشیابی از جمله اجزای مهم یادگیری مادام العمر است، هم برای افراد که به 
روشی برای ارزشیابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج 
دارند و هم برای مؤسسات مهارت آموزی که در پی ارتقای برنامه های تحرک پذیری 
دراز مدت  و حرفه ای  فنی  آموزش  بتوانند سیاست های  تا  ارزشیابی خود هستند 

خود را تحقق بخشند.
در اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در نظام 

آموزشی شده است:

سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 
معظم انقالب ـ 1392

و  قوت  نقاط  شناسایی  برای  دانش آموزان  ارزشیابی  شیوه های  بنیادین  تحول   
ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان.

 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 راهکار 19/2ـ  طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 
ارتقای  ارزشیابی فرایند محور در  از دوره های تحصیلی و رویکرد  برای گذر  ملی 
پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرایند محور و نتیجه محور( در 

سایر پایه های تحصیلی.

ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران
 به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی

 دانش آموز، فاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت ها 
و نیازهای وی ارائه می کند.

 زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر خود 
ارزیابی فراهم می کند و بهره گیری از سایر روش ها را زمینه ساز تحقق آن می داند.
 ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی های یاد گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت 

دانش آموز می داند.
 کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می داند.
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توصیه نامه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای
باید  یادگیرندگان،  پیشرفت های  به  مربوط  اطالعات  از  استفاده  و  ایجاد  برای   
سیستم های سنجش مؤثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایند های یاددهی و 
یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به ویژه معلم ها 
و مربیان، نمایندگان زمینه های حرفه ای مورد نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام 
شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش های مختلف سنجش، 
از قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه ها مورد سنجش و 

ارزیابی قرار داد.

توصیه نامه سومین کنگره بین المللی آموزش های فنی و حرفه ای
 پشتیبانی انعطاف پذیر مسیر های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن و 
انتقال از یادگیری های فردی از طریق شفاف سازی، استقرار سیستم های صالحیت 
حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباردهی 
توسعه  و  اطالعات  تبادل  بین المللی،  سطح  در  جمله  از  حرفه ای  صالحیت های 
مکانیسم های  تعمیم  مربوطه،  ذی نفعان  تمام  میان  همکاری  و  متقابل  اعتماد 
تضمین کیفیت به صورت یکپارچه به تمام قسمت های سیستم صالحیت حرفه ای

نگرش )Attitude( )شامل اخالق و باور(
نگرش به توانایی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالیق 
نوع  این  از  مثالی  عالقه  با  توأم  فعال  مشارکت  توانایی  مربوط می شود.  نگرش  و 

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

رابطه ارزشیابی با استاندارد شایستگی و صالحیت حرفه ای
ارزشیابی باید مستقیماً با استانداردهای شایستگی حرفه مرتبط باشد و براساس آنها 
تدوین شود )نه آنکه از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر برای ارزشیابی 
دقیق میزان توانایی فرد ضروری می باشد. از نظر فردی، ارزشیابی می تواند منجر 
به صدور گواهینامه شود. به افراد کمک می کند تا وارد حرفه و شغل خاصی شوند 
و در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی را برای ثبت توانایی ها 
و شایستگی های افراد در شرایط مختلف و زمان های متفاوت به دست دهد. از نظر 
برای آموزش های  برنامه ریزی  و  ارتقا  ارزشیابی می تواند در استخدام،  کارفرمایان 
داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزی ارزشیابی و سنجش، روشی 
برابر شایستگی های  در  آموخته شده  دانش های  و  مهارت ها  کیفیت  تعیین  برای 
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واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطای گواهینامه به 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 )شکل 3(.

نظام صالحیت های حرفه ای ملی بر اساس 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 از ارزشیابی تشخیصی صورت می گیرد. 
در هنگام تحرک افقی در داخل یک حرفه و یا حرف دیگر شایستگی های مشترک 

که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.
استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 4 

نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.

شکل 3ـ توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش
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اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی 
در آموزش فنی و حرفه ای

ارزشیابی باید واجد حداقل روایی )یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملکرد حرفه ای 
را  این استانداردها  بتواند  باشد )یعنی  پایایی  اندازه گیری کند( و  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 براساس 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  حرفه ای  و  فنی  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:
1ـ تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت

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

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

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

خواهد بود.
3ـ 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.

4ـ خود آگاهی و خود ارزیابی 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 ـ عدم استفاده از شرایط اضطراب آور
شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

منصفانه باشد
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6  ـ مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش )ارزیابی همتا1(
استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی در فرایندهای ساخت، طراحی، 

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

ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.
8  ـ 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
9ـ کارگروهی و حل مسئله 

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

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

خواهد افتاد.
11ـ تکالیف عملکردی در سنجش 

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

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

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشند.

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

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

سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام می گیرد. 
سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان ها و سطوح صالحیت حرفه ای 

انجام می گیرد.

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 

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

مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهای سنجش شایستگی
 سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه سازی شده، 

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

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

لیکرت، مصاحبه
 سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین کار، سنجش پیرو و... 
این نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی موردنظر در محیط کار واقعی استفاده 

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

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 
ارزشیابی مؤلفه های شایستگی در اهداف  ابزارهای  از  هستید، در جدول  1 برخی 

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

آفریدنارزشیابی کردنتحلیل کردنبه کار بستنبعد دانش و مهارت شناختی

الف( دانش آموز 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 صحیح ـ غلط × آزمون جورکردنی  آزمون تشریحی  آزمون کوتاه ـ 
پاسخ  چند گزینه ای مشاهده سنجش عملکردی کارپوشه ■ روبریک● 
 نمونه کار  فهرست وارسی ▲ نقشه مفهومی◊ مصاحبه ♦ پرسش شفاهی

  ارائه  محک زنی  پژوهش موردی  گزارش  آزمون360 درجه  پروژه
ایفای نقش  کار گروهی  خودسنجی 

به طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارت اند از:

شکل 5  ـ انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی
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محتوای مورد ارزشیابی
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 
شهروندی، مهارت های عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیم سازی و براساس حرفه 
می باشد  نگر  به صورت کل  ارزشیابی  لذا  آفرینی.  کار  و  مدیریت  مهارت های  فرد 
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 

تربیت فنی و حرفه ای می تواند براساس شاخص های مختلف دسته بندی گردد.

روش های مدیریتی ارزشیابی

دو روش مدیریتی ارزشیابی وجود دارد: آزمون های استاندارد شده و بانک های اطالعاتی 
آزمون های استاندارد شده 

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

تا برنامه های ارزشیابی مناسب این برنامه ها را تدوین کنند و یا اقتباس نمایند.
در سال های اخیر برخی شرکت های فناوری نظیر میکروسافت و Cisco نیز ابزار 
ارزشیابی استاندارد شده و برنامه های مهارت آموزی به کار برده شده در سطح جهان 

را تولید کرده اند. این مؤسسات می توانند گواهینامه های مربوطه را صادر نمایند.

بانک های اطالعاتی
در این روش براساس 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 
انجام  کنند.  تدوین  را  ارزشیابی های خود  اطالعات،  بانک  این  براساس  بتوانند  تا 
این کار مستلزم وجود کارشناسانی در مرکز ملی سنجش است که استانداردهایی 
را تدوین کرده است. این کارشناسان به ارائه دهندگان آموزشی، آموزش می دهند 
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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 بخواهد 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.

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی
مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و کسب 
ارزشیابی  برای  گوناگونی  مقیاس های  است.  حرفه  و  شغل  در  کار  انجام  توانایی 

شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل مشاهده می شود.
مقیاس بندی رتبه ای ـ ارزشیابی شایستگی حرفه

مقیاس بندی شایستگی 
)گروه کاری(

مقیاس بندی شایستگی 
)کار(

محدوده انتظارات ـ 
مقیاس بندی شایستگی 

جزء 

مقیاس بندی 
شایستگی 

جزء
ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن 
معیار های مربوط به 

شایستگی کار
شایسته: داشتن معیار های 

مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش: نداشتن 
معیار های مربوط به 

شایستگی کار
شایسته: داشتن معیار های 

مربوط به شایستگی کار

عدم شایستگی: کسب 
نکردن حداقل 75 درصد 

انتظارات در سطح 
شایستگی مورد نیاز

شایسته: کسب حداقل 75 
درصد انتظارات در سطح 

شایستگی مورد نیاز

بلی ـ خیر 1

نیازمند آموزش: کسب 
نکردن حداقل 60 
درصد انتظارات در 

سطوح  شایستگی مورد نیاز
شایسته: کسب حداقل 

60 درصد و حداکثر 85 
درصد انتظارات در سطوح 

شایستگی مورد نیاز
شایستگی کامل: 

کسب کردن حداقل 
85 درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد نیاز

نیازمند آموزش: کسب نکردن 
حداقل 60 درصد انتظارات 

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

انتظارات در سطح شایستگی 
مورد نیاز

شایستگی کامل: کسب کردن 
حداقل 85 درصد انتظارات 

در سطح شایستگی مورد نیاز

سطح مقیاس 1: کسب 
نکردن حداقل 60   درصد 

انتظارات در سطح 
شایستگی مورد نیاز

سطح مقیاس 2: کسب 
حداقل 60 درصد و 

حداکثر 85 درصد انتظارات 
در سطح شایستگی 

مورد نیاز
سطح مقیاس 3: 

کسب کردن حداقل 
85 درصد انتظارات در 

سطح شایستگی مورد نیاز

مقیاس های   
3، 2، 1 2
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مقیاس بندی شایستگی 
)گروه کاری(

مقیاس بندی شایستگی 
)کار(

محدوده انتظارات ـ 
مقیاس بندی شایستگی 

جزء 

مقیاس بندی 
شایستگی 

جزء
ردیف

کاماًل نیازمند آموزش: کسب 
نکردن حداقل 40 درصد 

انتظارات در سطوح شایستگی 
مورد نیاز

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

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

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

سطوح شایستگی مورد نیاز

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

شایستگی مورد نیاز
نیازمند آموزش: کسب حداقل 

40 درصد و حداکثر 60 درصد 
انتظارات در سطوح شایستگی 

مورد نیاز
شایسته: کسب حداقل 60 درصد و 

حداکثر 85 درصد انتظارات در سطوح 
شایستگی مورد نیاز

شایستگی کامل: کسب کردن 
حداقل 85 درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن 
حداقل 40 درصد انتظارات در 

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

انتظارات در سطح شایستگی 
مورد نیاز

سطح مقیاس 3: کسب حداقل 
60 درصد و حداکثر 80 درصد 

انتظارات در سطح شایستگی 
مورد نیاز

سطح مقیاس 4: کسب حداقل 
80 درصد و حداکثر 90 درصد 

انتظارات در سطح شایستگی 
مورد نیاز

سطح مقیاس 5: کسب کردن 
حداقل 90 درصد انتظارات در 

سطح شایستگی مورد نیاز

مقیاس های        
1 ،2 ،3 و 4 و 5 3

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

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

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

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

سطوح شایستگی مورد نیاز

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

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

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

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

شایستگی مورد نیاز

نکردن  کسب   :1 مقیاس  سطح 
حداقل 60 درصد انتظارات در سطح 

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

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

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

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

مورد نیاز

مقیاس های       
1 ،2 ،3 و 4 و 5 4

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

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

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

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

سطوح شایستگی مورد نیاز

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

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

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

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

شایستگی مورد نیاز

نکردن  کسب   :1 مقیاس  سطح 
حداقل 60 درصد انتظارات در سطح 

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

مورد نیاز
حداقل  کسب   :3 مقیاس  سطح 
درصد   90 حداکثر  و  درصد   80
شایستگی  سطح  در  انتظارات 

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

شایستگی مورد نیاز

مقیاس های       
1 ،2 ،3 و 4 5
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نحوۀ ارزشیابی دروس شایستگی های پایه فنی، فنی و غیر فنی
 مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارت اند از:

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

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

بصری، آب، خاک و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه ای(
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

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

می گردد.

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

کسب  از  ارزشیابی  نمره  پودمان:  هر  پایانی  ارزشیابی  شامل  اول  بخش 
شایستگی از پودمان مورد نظر که با سه نمره 1، 2، 3 )1= عدم احراز شایستگی؛ 
2= احراز شایستگی 3= احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می گردد و نتیجه 

آن با ضریب 5 منظور می گردد )شکل 6(.
بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت های کالسی 
و کارگاهی، نظم، مشارکت در فعالیت های آموزشی و تربیتی خودارزیابی، ابتکار در 
تکالیف عملکردی درسی و... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. شرط قبولی 

در هر پودمان کسب نمره حداقل 12 می باشد.
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 با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم گیری از سوی هنرجویان، چگونگی 
جبران و رفع کاستی ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی است، توصیه 
می گردد هنرآموزان 2 نمره از 1/5 نمره مستمر را به خودارزیابی توسط هنرجویان 
در  مندرج  ارزشیابی ها  براساس  بایستی  خودارزیابی ها،  همچنین  دهند.  اختصاص 

کتاب های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای هنرآموز انجام پذیرد.
نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

نمرات احتمالی در ثبت نمره واحد یادگیری
نمره 

شایستگی
نمره 
مستمر

نمره قابل 
نمره نتیجهثبت

شایستگی
نمره 
مستمر

نمره قابل 
نمره نتیجهثبت

شایستگی
نمره 
مستمر

نمره قابل 
نتیجهثبت

شایسته )قبول(3015غیر شایسته2010غیر شایسته105

شایسته )قبول(30/515/5غیر شایسته20/510/5غیر شایسته10/55/5

شایسته )قبول(3116غیر شایسته2111غیر شایسته116

شایسته )قبول(31/516/5غیر شایسته21/511/5غیر شایسته11/56/5

شایسته )قبول(3217شایسته )قبول(2212غیر شایسته127

شایسته )قبول(32/517/5شایسته )قبول(22/512/5غیر شایسته12/57/5

شایسته )قبول(3318شایسته )قبول(2313غیر شایسته138

شایسته )قبول(33/518/5شایسته )قبول(23/513/5غیر شایسته13/58/5

شایسته )قبول(3419شایسته )قبول(2414غیر شایسته149

شایسته )قبول(34/519/5شایسته )قبول(24/514/5غیر شایسته14/59/5

شایسته )قبول(3520شایسته )قبول(2515غیر شایسته1510

در صورت غیبت نمره شایستگی 0 است.

شکل 7ـ نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان

 زمانی هنرجو در دروس مبتنی بر شایستگی، قبول اعالم می گردد که در هر 5 پودمان 
درس نمره باالی 12 کسب کند. در این صورت میانگین 5 نمره پودمان به عنوان نمره 
کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در صورتی که فرد در یک 
یا چند پودمان حداقل نمره 12 را کسب نکند در آن ماده درسی قبولی را به دست 
نمی آورد و نمره 10 در سیستم برای او منظور خواهد شد. ارزشیابی مجدد صرفاً در 
پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است صورت خواهد 

پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.
 خالصه نمرات کسب شده در پودمان های رشته های تحصیلی در یک کاربرگ 
تحصیلی  مدارک  با  همراه  و  تنظیم  گواهی شایستگی های حرفه ای  عنوان  تحت 

دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.
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 هنرجویان می توانند در ارزشیابی فرایند مدار و نتیجه مدار، کتاب همراه هنرجو 
را در زمان اجرای ارزشیابی با خود به همراه داشته باشند. این کتاب با هدف کاهش 
اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
کتاب همراه  تنها یک  تحصیل هنرجویان  دوران  در طول  است.  گردیده  طراحی 

خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد. 


