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كلیات
اكنون كه با تالش و هّمت دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همکاری و همفکری جمعی از صاحبنظران، 
مؤلفان و هنرآموزان مجّرب، نگارش محتوا و روش آموزش دروس فنی در طرحی 
جدید و نوین تدوین شده است تا اثربخشی بیشتری داشته باشد، بنابر آن شد كه پس 
از مطالعات میدانی در آموزش های فنی و حرفه ای در حوزۀ آموزش و پرورش و خارج 
از آن، بررسی و تحلیل مشاغل موجود در صنایع كشور و تغییر و تحوالت صنعتی 
و فناوری های روز دنیا و همچنین با توجه به مقطع زمانی كه هنرجویان در آن قرار 
داشته و گسترۀ مداوم بارش اطالعات كه فضای ذهنی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، 
محتوا باید به گونه ای نگارش یابد كه قابلیت انتقال مناسبی داشته باشد تا هنرآموزان 
بتوانند با به كارگیری روش های آموزشی متنوع فرایند یاددهی ـ یادگیری را تسهیل 

نمایند. در این راستا موارد زیر پیشنهاد می گردد: 
1  تدریس به شیوۀ تعاملی و رو در رو )هنرآموز با هنرجو و هنرجو با هنرجو( انجام 

شود تا ذهن هنرجویان با مسائل و موضوعات درس درگیر شود.
2  در تدریس همواره به مشاغل مرتبط با رشته و گروه اشاره شود و نقش محتوای 

دروس در ارتباط با مشاغل مربوطه توجیه شود.
3  تدریس با استفاده از فیلم، انیمیشن و پوستر انجام شود. زیرا كیفیت درك و 

فهم هنرجو با به كارگیری این فناوری ها ارتقا می یابد.
4  پرسش های هر مبحث در كالس، به وسیلۀ هنرجویان پاسخ داده شود و پس از 

تصحیح و ارزشیابی، نتیجه دركارپوشۀ هنرجو درج شود.
5  هر جلسه از هنرجویان ارزشیابی به عمل آید و نتیجه آن در كار برگ ارزشیابی 
آنان ثبت گردد، بدیهی است كه بخش بزرگی از این ارزشیابی، حاصل نظارت شما 

بر فعالیت های علمی و عملی هنرجویان خواهد بود.
نظارت  هنرجویان  كار  بر  كارگاهی  فعالیت های  انجام  حین  در  باید  هنرآموز    6
مستمر داشته باشد. زیرا این نظارت عالوه بر حصول نتایج مطلوب برای ارزشیابی، 

موجب ارتقای كیفیت یادگیری خواهد شد.
7  در آموزش های كارگاهی به شایستگی های غیرفنی از جمله نکات زیست محیطی، 
مسائل ایمنی، حفاظتی و بهداشتی توجه ویژه نموده و در ارزشیابی، جزء عوامل 

مهم و غیرقابل گذشت در نظر گرفته شوند.
8  اخالق محوری و رعایت اصول و ارزش های اخالقی مانند حضور به موقع در كالس 
و كارگاه، احترام هنرجویان به یکدیگر و هنرآموز، مسئولیت پذیری، صداقت و راستی، 
صرفه جویی، پرهیز از توهین و تمسخر و سرانجام تمركز بر كار و درس باید به طور 
جدی و مستمر مّد نظر بوده و جز مالك های مهم ارزشیابی هنرجو درنظر گرفته شود.
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ارائۀ  برای  چارچوب  معرفی  و  تهیه  هنرآموز،  راهنمای  كتاب  اهداف  از  یکی    9
این امکان را در اختیار  بهتر دروس كتاب درسی است. كتاب راهنمای هنرآموز 
هنرآموزان قرار می دهد تا بتوانند برنامۀ درسی را تجزیه و تحلیل كنند و با توجه 
به امکانات و محدودیت هایی كه با آن مواجه اند و نیز با توجه به شرایط محیطی، 
ویژگی های دانش آموزان، امکانات موجود و... درس مورد نظر را ساماندهی و اجرا 
نمایند. كتاب های راهنمای هنرآموز راهکارهای اولیه ای هستند كه، عالوه بر ارائۀ 
دانش های بیشتر از كتاب درسی، به هنرآموزان این امکان را می دهد تا با خالقیت 
خود، شیوه های فردی خود را انتخاب كنند و در راستای برنامۀ درسی، آموزش را 
اجرا نمایند. راهنمای هنرآموز در واقع »راهنمای حرفۀ هنرآموزی است« و گاهی 

به پیچیدگی های موضوع درس نیز می پردازد.
وظایف كتاب های راهنمای هنرآموز عبارت اند از: 

1  تبیین برنامۀ درسی )هدایت هنرآموز برای روش مناسب تدریس(؛
2  هدایت هنرآموز در فرایند آموزش، تدریس و ارزشیابی؛

3  دانش افزایی.
كتاب راهنمای هنرآموز درس تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری در رشتۀ 
معماری داخلی با هدف ارائۀ راهکارها و روش های مناسب در جهت تدریس بهتر 
و موفق تر برای هنرآموزان تألیف شده و شامل مطالبی است كه هنرآموز در طول 
از آنها  با آن مواجه است و در راستای آموزش به هنرجویان  یک سال تحصیلی 
استفاده می كند. بنابراین سعی شده است در كتاب پیش رو، ابتدا برخی از واژگان 
كلیدی و پایه كه در حوزۀ برنامه ریزی درسی كاركردهای عام دارند، توضیح داده 
شوند و سپس شیوه های آموزش »مباحث معماری داخلی« به صورت گام به گام 

تدوین شود.
كتاب پیش رو شامل بخش های زیر است: 

 رویکردهای آموزشی و روش های تدریس؛
 اهداف آموزشی و حیطۀ آنها؛

 روش جمع آوری داده های هنرجو؛
 روش آموزش هر درس به صورت گام به گام؛

 منابع و مآخذ.

تعاریف و اصطالحات
صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به 

سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
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به  كار  دنیای  قلمرو  در  تربیت  و  آموزش  حرفه ای:  و  فنی  تربیت  و  آموزش 
زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای شغلی و حرفه ای گفته می شود. آموزش 
و تربیت فنی و حرفه ای، تركیبی جامع است كه به جنبه هایی از فرایند آموزشی و 
تربیتی شامل مطالعۀ فناوری ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت های عملی، 
فهم و دانش مرتبط با حرفه ها در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی 
عالوه بر آموزش عمومی، اطالق می شود. این تركیب اعم از آموزش فنی و حرفه ای 
طیف  شامل  آموزش ها  این  همچنین  است.  نایافته  سازمان  و  غیررسمی  رسمی، 
وسیعی از فرصت های توسعۀ مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ 
می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های 
َعْرضی )غیرفنی( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و 

تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
شغل: معنی واژۀ شغل » استخدام شدن برای ارائۀ خدمت و برای مدتی خاص« 
می باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها و 
وظایف مشخص است كه در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن 

است در یک حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه: مجموعه ای از مشاغل دنیای كار است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، 
نیاز دارد. حرفه، مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی  توانایی های مورد  دانش و 
است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای كار در یک حرفه را نشان 
می دهد. حرفه، مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای كار است )مانند حسابدار، 
بخش های  در  حرفه ها  اكثر  و...(  ساختمان  مهندس  پرستار،  جوشکار،  خانه دار، 
مختلف وجود دارند در حالی كه برخی از حرفه ها مانند مهندس معدن مربوط به 

بخش خاصی است.
چارچوب صالحیت ملی: چارچوبی است كه صالحیت ها، مدارك و گواهینامه هایی را 
در سطوح و انواع مختلف به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معیار ها و 
شاخص های توافق شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در 

كنار دانش ارزش ویژه ای داده می شود و زمان و مکان یادگیری، ارزش كمتری دارد.
برنامة درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: برنامۀ  درسی آموزش و تربیت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنیای  استانداردهای  از  مجموعه ای  فنی  و   حرفه ای 
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگی ها، مواد 
آموزشی و استاندارد ارزشیابی است كه هنرجو، كارآموز یا مربی را برای رسیدن 
به آن اهداف در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید. دامنۀ شمول 
برنامۀ  درسی در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای كار و دنیای آموزش را 

در بر می گیرد.
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نظر  در  استاندارد  نوع  و حرفه ای كشورها سه  فنی  آموزش های  نظام  در  معموالً 
گرفته می شود: 

1  استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارتی، كه توسط متولیان صنعت، 
بازار كار و اتحادیه ها، اصناف و ... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، كارها و 

صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2  استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشتركی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای 

گواهینامه یا مدرك صالحیت حرفه ای می گردد.
3  استاندارد آموزشی )برنامۀ  درسی(؛ بر اساس استاندارد های شایستگی حرفه و 
این  ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در  ارزشیابی توسط 
تجهیزات  یادگیری،  ـ  یاددهی  راهبردهای  دروس،  محتوای  و  اهداف  استاندارد، 

آموزشی و ... در اولویت قرار دارند.
آموزش مبتنی بر شایستگی: رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه بر 
شایستگی های حرفه ای تمركز دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی 
در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامۀ  درسی و ارزشیابی 
بر اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی )در یک 
رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و  غیرفنی  حرفه ها(،  از  مجموعه ای  یا  حرفه 
فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای 

در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
استاندارد شایستگی حرفه: استاندارد شایستگی حرفه تعیین كنندۀ فعالیت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
رشتۀ  چند  حرفه ای(:  ـ  تحصیلی  رشتة  ـ     حرفه ای)چند  تحصیلی    گروه 
تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را برای انتخاب مبتنی 
بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر زندگی با توجه 
به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت منطقی یاری 
رسانند، گروه تحصیلی ـ حرفه ای گفته می شود. چند رشته ای ها ممکن است با 
توجه به شرایط و امکانات منطقه ای هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های 
بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای كسب كار باشد. 
گروه بندی تحصیلی ـ حرفه ای باعث شکل دهی هویّت حرفه ای و تکوین آن در 

طول زندگی خواهد شد.
بر اساس  كه  هستند  اهدافی  توانمند سازی«  »اهداف  توانمند سازی:  اهداف 
كسب  جهت  یادگیری  ـ  یاددهی  اقتضائات  و  عملکرد  استاندارد  شایستگی ها، 
شایستگی ها توسط دانش آموزان تدوین می گردند. اهداف توانمند ساز با توجه به 
رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار 
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عرصۀ  ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوریت ارتباط با خدا 
تعریف، تبیین و تدوین می شوند. باتوجه به اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و 
مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویّت حرفه ای متربیان است و هویّت متربیان برایند 
نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه 
به این عرصه ها  قابل تبیین خواهد بود. این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و 

منطقی كلیۀ  ساحت های تربیتی1 را دربرمی گیرد.
بر اساس  ساخت یافته،  یادگیری  فعالیت های  یافته:  ساخت  یادگیری  فعالیت های 
اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای یاددهیـ  یادگیری در شاخۀ فنی و حرفه ای طراحی 
و حرفه ای  فنی  در دروس مختلف شاخۀ  یادگیری  فعالیت های  تدوین  در  می گردد. 
بر اساس برنامۀ  درسی ملی ایران و حوزۀ یادگیری كار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاكم 
خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به كمک مواد و 
رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزۀ 
دانش آموزان، درك و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای كار، فعال نمودن 

دانش آموزان استوار است.
از  به مجموعه ای هماهنگ  یادگیری،  و  تربیت  بستۀ  یادگیری:  و  تربیت  بسته 
منابع، مواد و رسانه های آموزشی اطالق می شود كه در یک بستۀ واقعی یا به صورت 
یا چند  برای یک  و  تهیه  تولید كننده،  برند مؤسسۀ  و  با نشان  اجزایی هماهنگ 
پایۀ تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های 
سایت های  و  فشرده  لوح  آموزشی،  نرم افزارهای  با  آموزشی  بستۀ   ،ICT و  نوین 
اینترنتی تکمیل می شود. طراحی و تهیۀ بستۀ یادگیری بر اساس ماكت بستۀ تربیت 

و یادگیری انجام می پذیرد.
بستۀ تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمک آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بستۀ سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی كمک كند.
منابع  و  اصلی  منابع  گروه كلی شامل  دو  به  را  یادگیری  و  تربیت  بستۀ  می توان 
تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل كتاب راهنمای هنرآموز، كتاب درسی و 

كتاب كار می شوند.
لذا بستۀ تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد: 

1  كتاب درسی؛
2  راهنمای هنرآموز؛

3  كتاب همراه هنرجو؛
1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی و 

اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای  و علمی و فناورانه. 
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4  كتاب كار؛
5  نرم افزار دانش آموز؛

6  فیلم هنرجو؛ 
7  شبیه سازها؛

8  فیلم هنرآموز؛
9  پوستر.

هدف كلی كتاب
ارائۀ راهکارهایی برای اجرای تدریس اثرگذار و نحوۀ آموزش مهارت های عملی و 

دانش مربوطه از طریق تمرین های مختلف و كار عملی است.
محتوای اصلی این درس شامل پنج پودمان است كه به طور خالصه در زیر به آنها 

اشاره می شود.
پودمان اول: هدف این پودمان، آموزش ویژگی های دیوارهای جداكنندۀ ساخته 
شده از صفحات روكش دار گچی، اجرای چند نوع از رایج ترین آنها و روش اجرای 
قطعات پیش ساختۀ تزیینی از جنس گچ یا پلی یورتان بر روی ستون، سرستون و 
كناره های سقف است. در ابتدا ضمن تشریح ویژگی این دیوارها و معرفی مصالح، 
ابزار و تجهیزات الزم برای ساخت آنها، در ادامه مراحل ساخت دیوار جداكنندۀ 
ساده، دیوار جداكننده با مقاومت مکانیکی باال، دیوار جداكننده با عملکرد صوتی 
باال و دیوار جداكننده تأسیساتی تشریح می شود. اجرای قطعات پیش ساخته از گچ 

و پلی یورتان نیز در ادامه با نمایش مراحل آن بیان می شود.
پودمان دوم: این پودمان به شرح مراحل اجرای گچ كاری سقف و دیوار می پردازد. 
ادامه  و در  بیان می شود  به عنوان پوشش داخلی فضاها  ابتدا ویژگی های گچ  در 
ضمن معرفی مصالح، ابزار و تجهیزات مورد نیاز گچ كاری، مراحل انجام گچ كاری 

دیوار و سقف به تفکیک نمایش داده می شود.
پودمان سوم: پودمان سوم به اجرای سقف كاذب گچی با صفحات روكش دار گچی 
و سقف های مشبک پرداخته است و با توجه به مطالبی كه هنرجو در پودمان یک 
فرا گرفته است، روش اجرای این سقف ها به صورت مبسوط آموزش داده شده است. 
پودمان چهارم: پودمان چهارم اجرای مبلمان پارچه ای نام دارد. در این پودمان 
با توجه به آنچه هنرجو در سال یازدهم در خصوص ساخت مبلمان آموخته است، 

روش اجرای سه نوع مبلمان توضیح داده شده است.
مبلمان  ویژگی های  با  هنرجویان  كردن  آشنا  پودمان  این  پنجم: هدف  پودمان 
پلیمری، روند تهیه آنها و همچنین انجام مونتاژ و بسته بندی این نوع از مبلمان 
است. در ابتدا نکات مهم و ضروری درباره نحوه ساخت این نوع مبلمان بیان شده 
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و در ادامه روش مونتاژ و بسته بندی تشریح شده است.
هنرجویان این رشته در آینده به عنوان فعاالن حوزه معماری داخلی مشغول به كار 
خواهند شد و ارائه محتوای آموزشی استاندارد و صحیح، در ارتقای كیفیت فضاهایی 
كه آنها در ایجادشان سهیم بوده اند بسیار مؤثر خواهند بود، از این رو مسئولیت 
مهارت های  دارای  اخالقی،  اصول  به  متعهد  هنرجویانی  تربیت  در خصوص  شما 
عملی و دانش كافی در زمینه معماری داخلی اهمیت بسزایی دارد. تدریس شما 

تالشی است دوجانبه، برای یاد دادن و یاد گرفتن واحدهای یادگیری. 
برنامه ریزان درسی، برنامۀ  مدونی را در اختیار شما قرار می دهند و شما خواهید 
توانست با استفاده از فنون و ابزارهای آموزشی، هنرجو را درگیر آموزش كنید. او 
نباید به عنوان گیرندۀ منفعل، درگیر جادوی اطالعات شود، بلکه باید همراه شما، 
مهارت های یادگیری، اتکای به خود، تفکر، خرد ورزی، حل مسئله، روابط انسانی، 
همکاری و مشاركت را تجربه كند تا بدان حد كه آنها را در زندگی خود به كار گیرد. 
او بدهید و نوآوری و خالقیت  بنابراین تا حد امکان فرصت تمرین و تجربه را به 
آنها  از توجه به نکات پیشنهادی، به منظور نهادینه شدن  او را ارج بگذارید. قبل 
الزم است به یادگیری مداوم، مسئولیت پذیری، وجدان كاری، همکاری و مشاركت، 
صرفه جویی، توجه به محیط زیست، پاسداری از ارزش های مذهبی و اخالقی، احترام 

به قانون و... اعتقاد داشته باشیم و آنها را در طول آموزش سرلوحۀ كار قرار دهیم.

نكات پیشنهادی:
با  مفاهیم،  اهمیت  و  ضرورت  زمینۀ  در  یادگیری،  واحد  هر  تدریس  از  قبل    1

هنرجویان بحث و گفت وگو كنید.
2  محتوای واحد های یادگیری را با توجه به فعالیت های ارائه شده با هنرجویان 

مطرح كنید، سپس جمع بندی كلی را با كمک آنها ارائه دهید.
برای كسب اطالعات  از قسمت های هر بخش كتاب  اینکه بعضی  به  با توجه    3
بیشتر در نظر گرفته شده است و ارزشیابی از آن صورت نمی گیرد، هنرجویان را 

تشویق نمایید كه آنها را مطالعه كنند.
4  هنرجویان را ترغیب نمایید تا در اجرای فعالیت های عملی تالش كنند و نتایج 

كار را در كالس، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.
5  از آنجا كه این درس فعالیت ها و تمرین های عملی بسیاری را پیشنهاد می كند، 
كارایی  و  كنند  شركت  گروهی  فعالیت های  در  كه  كنید  تشویق  را  هنرجویان 
فعالیت هایشان را با سایر گروه های كالسی، ارزیابی كنند. در ضمن، نمونه ای از كلیۀ 

فعالیت های خود را برای ارزیابی و استفادۀ نهایی در پوشه ای جمع آوری نمایند.
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6  ارزشیابی واحدهای یادگیری به دو صورت مستمر و پایانی صورت می گیرد. 
با توجه به شاخص هایی چون مشاركت در فعالیت های گروهی،  ارزشیابی عملی 
مهارت در اجرای كار، عالقه مندی، خالقیت، رعایت نظم و انضباط، تهیه گزارش 
كار براساس تمرینات و پیشنهادهای هربخش در طول سال براساس فعالیت های 
انجام شده و ارزشیابی نظری كلیۀ مباحث واحدهای یادگیری به صورت مستمر و 

پایانی انجام می گیرد.
7  با توجه به تازگی مطالب این واحد های یادگیری، از شما درخواست می شود 
نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید و زمینه را برای تهیه مطالبی 

مفیدتر و پربارتر فراهم سازید.
8  هر درس را با نام خدا و با یک پیام مرتبط با موضوع آغاز نمایید.

9  با توجه به واحد یادگیری، وسایل و ابزار الزم را از قبل آماده كنید و فضای 
آموزشی را مشخص كنید.

10  برای اجرای هر هدف، طرح درس تهیه كنید.
مانند طرح  تأمل برانگیز  فعالیت  با طرح یک  را  از محتوای درس  11  هر قسمت 

سؤال، نمایش فیلم و نمایش تصویر شروع كنید.
12  برای ادامۀ تدریس از جمع بندی نظرات هنرجویان استفاده كنید.

13  در آموزش مفاهیم از روش های فعال تدریس استفاده كنید.
14  بعد از طرح محتوای درس، بر انجام فعالیت های مطرح شده نظارت كنید.

15  به منابع ذكر شده در تدریس مراجعه نمایید و از آنها بهره گیرید.
16  هنرجویان را به استفاده از منابع ذكر شده هدایت نمایید. 

اهمیت و ضرورت رشتۀ تحصیلی معماری داخلی
مختلف  مراحل  در  كه  بوده  سرپناه  و  تهیه مسکن  بشر،  نیاز های  اصلی ترین  از  یکی 
تاریخی و رشد اجتماعی به ترتیب به نیازهای امنیتی، كارایی و زیبایی پاسخ داده است.

مسکن انسان های نخستین او را از بالیای طبیعی، جانواران درنده و شرایط نامساعد 
جوی در امان نگه می داشته است.

انتظارات  با  این فضا را  اندازه، شکل و فرم،  از نظر  متناسب بودن كاربرد مسکن 
مشغولیت های  و  زیبایی ها  درك  و  جمال  به  توجه  است.  ساخته  هماهنگ  بشر 
ذهنی بشر هم زمان با رفع اولین نیاز او شکل گرفت به طوری كه بر روی دیوارۀ 
داخلی اولین پناهگاه های طبیعی انسان نقاشی هایی از آمال، ذهنیات و تجربیات او 
جلوه گر شده است. تهیه و ساخت فضاهای مورد نیاز در ابتدا توسط شخص انجام 
می گرفت اما به تدریج با رشد تکنولوژی و كسب تجربه افراد در این زمینۀ خاص، 

نیاز به انتقال تجربه و آموزش به دیگران و نسل های بعدی ضرورت پیدا كرد.
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افرادی  توسط  نیاز  مورد  مناسب  فضاهای  و  و ساخت مسکن  نیز طراحی  امروزه 
مدیریت  و  ساماندهی  می گیرد.  صورت  حوزه  این  در  آموخته  دانش  و  با  تجربه 
فضاهای داخلی این ساخت و سازها با توجه به معماری پایدار ـ )اقتصاد و اركان 
اصلی آن، اجتماعی و زیست محیطی( ـ تربیت افرادی متخصص با اطالعات كافی 
و به روز و متناسب با ارزش های دینی و فرهنگی كشور را ضروری می سازد. این 
افراد عالوه بر ارتقای كیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و 

حفظ و نگهداری محیط زیست مؤثر خواهند بود.
با توجه به ارائۀ آموزش رسمی در شاخۀ فنی و حرفه ای، رشتۀ معماری داخلی و 
به تبع آن نبود كارگر ماهر و كاردان های حوزۀ معماری داخلی، تربیت هنرجویان 

مستعد را در این رشته ضروری می نماید.
آمار شاغلین حوزۀ معماری  این زمینه  انجام شده در  برنامه ریزی های  و  پژوهش 

داخلی مركز آمار ایران رشد صعودی اشتغال را در این زمینه پیش بینی می كند.
هدایت تحصیلی ـ حرفه ای

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای شامل موارد زیر است:
1  هدایت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای كه بخشی از آن 
در برنامۀ  درسی رشته وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعۀ حرفه ای از 

طریق بازدید و كارآموزی محقق می شود.
2  مشاوره حرفه ای كه در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با كمک آزمون های 

استاندارد انجام خواهد شد.
 هدایت آموزشی كه توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت 

فراگیران در مسیرهای تحصیلی افقی و عمودی در مقطع متوسطه.
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