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مقدمه

موضوع اولین هدف عملیاتي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت یافتگاني است که با 
درك مفاهیم اقتصادي در چارچوب نظام معیار اسالمي از طریق کار و تالش و روحیه انقالبي و 
جهادي، کارآفریني، قناعت و انضباط مالي، مصرف بهینه و دوري از اسراف و تبذیرو با رعایت 
وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت هاي اقتصادي در مقیاس خانوادگي، ملي 
و جهاني مشارکت مي نمایند. همچنین سند برنامه ملي درسي جمهوري اسالمي ایران »حوزه 
تربیت و یادگیري کار و فناوري« به قلمرو و سازماندهي محتواي این آموزش ها پرداخته است.
اعتبار  ملي،  هویت  تقویت  محوري،  دین  اصول  بر  عالوه  فني وحرفه اي  درسي  برنامه هاي  در 
نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت هنرآموز، اعتبار نقش پایه اي خانواده، جامعیت، توجه به 
تفاوت هاي فردي، تعادل ، یادگیري مادام العمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگي و فراگیري، 
کار، اخالق حرفه اي،  بازار  نیاز  براساس  آموزش  انعطاف پذیري،  آموزش ها،  تنوع بخشي  اصول 
توجه  مورد  حرفه اي  هویت  تدریجي  و شکل گیري  ثروت  تولید  و  فقر  کاهش  و  پایدار  توسعه 

مي گیرد. قرار 
مطالبات اسناد باالدستي، تغییرات فناوري و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها 
مطرح  پاسخگوي شرایط  که  مناسب  الگوي  تا  موجب شد  بین المللي،  توصیه هاي  و همچنین 
شده باشد طراحي و برنامه هاي درسي براساس آن برنامه ریزي و تدوین شوند. تعیین سطوح 
شایستگي و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژگي هاي شغل و شاغل 
تلفیق شایستگي هاي مشترك و غیر فني در تدوین  به نظام صالحیت حرفه اي ملي،  و توجه 
فرایند  الگو  این  براساس  است.  درسي  برنامه هاي  در  مذکور  الگوي  ویژگي هاي  از  برنامه ها 
برنامه ریزي درسي آموزش هاي فني وحرفه اي و مهارتي در دو بخش دنیاي کار و دنیاي آموزش 
طراحي شد. بخش دنیاي کار شامل ده مرحله و بخش دنیاي آموزش شامل پانزده مرحله است. 
این  با  است،  و عرضي  به صورت طولي  فرایند  با مراحل دیگر  تعامل هر مرحله  و  ارتباط  نوع 
اعتبار  نتایج  به  مربوط  اصالحي  موارد  اعمال  از  متأثر  مرحله  هر  تدوین  و  که طراحي  توضیح 

بخشي آن مرحله یا مراحل دیگر مي باشد. 
بر تدوین اجزاي بسته آموزشي جهت تسهیل  برنامه درسي ملي  بنیادین و  توصیه سند تحول 
تا محتواهاي  بر آن داشت  را  یادگیري، کارشناسان و مؤلفان  ـ  یاددهي  فعالیت هاي  و تعمیق 
آموزشي را در شبکه اي از اجزاي یادگیري با تأکید بر برنامه درسي رشته، برنامه ریزي و تدوین 
نمایند. کتاب راهنماي هنرآموز از اجزاي شاخص بسته آموزشي است و هدف اصلي آن توجیه



و تبیین برنامه هاي درسي تهیه شده با توجه به چرخش هاي تحولي در آموزش فني وحرفه اي 
و توصیه هایي براي اجراي مطلوب آن مي باشد.

کتاب راهنماي هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.
بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیري ها و رویکرد هاي کالن برنامه درسي است که کلیات 
تبیین منطق برنامه درسي، چگونگي انتخاب و سازماندهي محتوا، مفاهیم و مهارت هاي اساسي 

و چگونگي توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشي را شامل مي شود.
بخش دوم مربوط به طراحي واحدهاي یادگیري است و تبیین منطق واحد یادگیري، پیامدهاي 
و  محتوا  بعدي  مرحله  و  سازماندهي  اساسي،  پرسش هاي  طرح  کلیدي،  ایده هاي  یادگیري، 
تعیین تکالیف یادگیري و عملکردي با استفاده از راهبردهاي مختلف و در آخر تعیین روش هاي 

ارزشیابي را شامل مي شود.
شایستگي هاي  اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنماي  کتاب  مختلف  قسمت هاي  در  همچنین 
مادام العمر و مسئولیت پذیري  یادگیري  بهداشت،  و  ایمني  منابع ،  آموزش مدیریت  به  غیر فني 

است. شده  تأکید 
و  عزیز  هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسي،  برنامه هاي  مطلوب  اجراي  مسلماً 

مي باشد. ایشان  مناسب  تخصصي  و  حرفه اي  شایستگي هاي  و  صالحیت ها  از  بهره مندي 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش



پیشگفتار

خداوند متعال را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در 
قلمرو آموزش و پرورش و نیز توجه به چهارچوب برنامه درسی ملی توانسته ایم با تکیه بر مبانی تعلیم 
و تربیت اسالمی به نگارش کتاب » پرداخت و سرویس کاری فرش« بپردازیم. امید است آموزش این 
کتاب سبب شکوفایی استعدادها، رشد و بهبود توانمندي ها در جهت توسعه پایدار همه جانبه از 
جمله سرپرستان کارگاه های فرش بافی، بافندگان و عرضه کنندگان فرش ایران شود. درس پرداخت 

و سرویس کاری فرش یکی از درس های زیرمجموعه رشته صنایع دستی ـ فرش می باشد.
محتوای این درس به گونه ای تدوین شده است که هنرجو بتواند عالوه بر کسب شایستگی های 
غیرفني در زمینه های بهداشت فردي، بهداشت محیطي، ایمني، محیط زیست، اخالق حرفه ای 
فرش،  اولیه  پرداخت  مانند  به هم پیوسته ای  و  متعدد  فني  شایستگي های  آن،  مشابه  موارد  و 
خاك گیری و کز دادن فرش، شست وشو، آبگیری و خشک کردن فرش، پرداخت نهایی فرش، 

آورد. به دست  را  دارکشی و سرویس کاری فرش 
برای تحقق هرچه بهتر و بیشتر مطالب کتاب پرداخت و سرویس کاری فرش، کتاب راهنماي هنرآموز 
رویکرد های  جمله  از  درسي  کتاب  کلی  چارچوب  با  هنرآموزان  تا  گردید  تدوین  و  تهیه  )معلم( 
برنامه ریزی آموزشی و درسی، مشخصات درس شامل استاندارد های شایستگی و ارزشیابی، محتوای 
کلی کتاب، فضا های آموزشی، بودجه بندی )طرح درس(، روش های یاددهی ـ یادگیری، روش های 

ارزشیابی و مانند آن آشنا شوند.



به طورکلی می توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در فصل های زیر دسته بندی نمود:
  فصل اول: رویکرد برنامه و درس، اهداف، تعاریف اصطالحات، شایستگی های فنی و غیر فنی، 
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، استاندارد فضای کارگاهی و به طور کلی به کلیات این درس 

پرداخته است.
  فصل دوم: تمام محتوای آموزشی به 37 جلسه تقسیم بندی شده است که 7 جلسه به یادآوری 
و آزمون ها اختصاص داده شده است و 30 جلسه دیگر به صورت درس  درس و به تفکیک آمده 

است. هر جلسه آموزشی دارای چند بخش است که عبارت اند از:
  جدول عناوین دروس: موضوعاتی که در این درس مبنای آموزش قرار می گیرند به همراه ابزار 

و تجهیزات مورد نیاز در قالب یک جدول آورده شده است.
  ابزار کمک آموزشی: چنانچه برای هر درس نیاز به ابزار کمک آموزشی باشد در این بخش 

نام برده شده است.
  اهداف توانمندسازی: هنرآموزان گرامی اهداف توانمندسازی مربوط به این درس به همراه 
جدول فعالیت های یادگیری ساخت یافته که در آن نقش شما و نقش هنرجو به تفکیک برای 

تسهیل روز یاددهی ـ یادگیری مشخص شده، تشریح شده است.
  دانش افزایی: این بخش به منظور افزایش سطح علمی هنرآموزان و مروری بر پیش آموخته های 
آمده،  درسی  کتاب  در  که  تمرین هایی  و  مسائل  پرسش ها،  پاسخ  همچنین  می باشد.  ایشان 

به صورت مشروح در این قسمت بیان شده است.
  ارزشیابی: برای ارزشیابی سطح یادگیری هنرجویان در انتهای هر جلسه یک فرم ارزشیابی 
فرایندی و در پایان هر واحد شایستگی یک فرم ارزشیابی از آن واحد بایستی به وسیله هنرآموز 

گرامی تکمیل شود.


