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رويكرد برنامه 
برنامه درسي رشتة صنايع دستي ـ فرش داراي رويكردي شايستگي محور است. 
كيفيت شناخته شده از يك شخص در محيط كار را شايستگي مي گويند. شايستگي 
در حرفه، شغل، وظيفه، تكليف كاري و مراحل كار حتي در جزئي ترين مورد آن 
قابل تعريف و سطح بندي است. به عبارت ديگر شايستگي به مجموعه و سطحي از 
مهارت هاي شغلي، مهارت هاي عمومي، دانش، نگرش و باور و ايمان گفته مي شود. 
را  يا وظيفه  كار  و مناسب يك  انجام دادن خوب  به طور كلي شايستگي، مهارت 

شايستگي مي گويند. شايستگی به 4 عامل بستگی دارد كه شامل:

مهارت هاي  رشد  دانش،  قبيل كسب  از  عقالني  ـ  ذهني  توانايی هاي  ��دانش1:  1
ذهني، قدرت تجزيه و تحليل مي باشد.

��مهارت2: توانايي كاربرد دانش و دانش فني براي انجام تكاليف شغلي و حل  2
يا  ابزار  كاربرد  مانند  حركتي  روان  و  فيزيكي  به صورت  مي تواند  كه  مسئله 
به  همچنين  باشد.  خالق  تفكر  مهارت  يا  مسئله  حل  مهارت  مانند  شناختي 
توانايي عضالت و ايجاد هماهنگي بين آنها و يا به عبارتي هماهنگي بين اعمال 
رواني، حركتي نيز گفته می شود، هرچند از سطوح باالي حوزه شناختي نيز به 

عنوان مهارت نام برده شده است.

��سطح�مهارت3: ميزان مهارتي است كه فرد در حرفه يا شغل كسب مي كند  3
در  حرفه ها  طبقه بندي  نظام  در  مي گيرد.  قرار  مربوطه  شغلي  جايگاه  در  و 
استاندارد ISCO2008 براي حرفه ها چهار سطح مهارت و در سطح ملي هفت 

سطح مهارت به شرح مندرج در جدول وجود دارد:

 Knowledge ـ1
 Skill ـ2
 Skill level ـ3
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�ISCO�2008جدول�مقایسه�سطوح�مهارتی�نظام�طبقه�بندی�حرفه�های�ملی�با�

ایسكو�2008 مّلي�ایران

عنوان سطح�مهارتي عنوان سطح�مهارتي

متخصص 4

دكترا 7

كارشناس ارشد 6

كارشناس 5

تكنسين 3
تكنسين ارشد 4

تكنسين  3

كارگر ماهر 2
كمك تكنسين 2

كارگر ماهر 1

كارگر ساده 1 كارگر ساده 0

��نگرش1: نگرش به توانايي هايي گفته مي شود كه به جنبة احساسي و عاطفي،  4
ارزشی و عالقه مربوط مي شود. مشاركت فعال توأم با عالقه و انگيزه مثالي از اين 

نوع توانايي است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نيز هست.
شایستگي�ها

��شايستگي هاي غير فني 1
��شايستگي هاي فني 2

��شايستگي هاي عمومي 3
و  كار  براي محيط  بسيار ضروري  مهارت هاي  به  ��شایستگي�هاي�غیرفني2:  1
زندگي، براي استخدام و توسعة شغلي در اجتماع و زندگي در راستاي موفقيت 
سطوح  با  مهارت  اين  می شود.  گفته  مشكالت  و  مسائل  حل  و  يادگيري  در 
از  برای موفقيت در دامنه وسيعی  و  آموزش داده مي شود  عملكردي مختلف 

فعاليت ها در آموزش، تربِيت فنی، كار و زندگی نياز است.
شايستگی های غيرفنی در درس پرداخت و سرويس كاری:

��مسئوليت پذيری  1
��مديريت مواد و تجهيزات  2

��مديريت زمان  3
��درست كاري 4

��نقش در تيم  5

 Attitude ـ1
 Nontechnical Competency ـ2
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شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

حضور منظم ـ به نمايش گذاشتن و اثبات حضور به موقع و وقت شناسي ـ انجام وظايف و 
كارهاي محوله ـ پيروي از قوانين)خط مشي( مراحل ـ نمايش و به كارگيري سطح خوبي 
از تمركز ذهني ـ داوطلب شدن براي فعاليت هاي جديد و خاص ـ انجام صحيح كارها با 
حداقل نظارت ـ توجه به جزئيات كار ـ به نمايش گذاشتن اشتياق/ خوش بيني/ ابتكار ـ 

مفهوم وجدان كاري

1

مسئولیت�پذیری�

كنترل و پايش استانداردهاي عملكرديـ  پيگيري وظايف محولهـ  ابراز تعهد به سازمان متبوعـ  
به نمايش گذاشتن تالش و پشتكار قابل توجهـ  اطمينان از كيفيت كار انجام شدهـ  وجدان كاري 2

قضاوت و ارزشيابي در مورد مسئوليت پذيري خود و ديگران 3

شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

نگهداري از تجهيزات و منابع مورد نياز براي اجراي كار خاص ـ به دست آوردن تداركات و 
تجهيزات ـ توزيع تداركات و تجهيزات 1

مدیریت�مواد�و�
تجهیزات

بر  نظارت  و  پايش  ـ  اموال(  )فهرست  تجهيزات  )سياهه(  ليست  از  نگهداري  و  سفارش 
تجهيزات و  مواد  ايمن  و  صحيح  به كارگيري  2

شناسايي مواد و تجهيزات مورد نياز براي آيندهـ  ارزيابي نياز / كيفيت/ اثر بخشي/ ايمني مواد 
و تجهيزاتـ  هماهنگي در تهيه، توزيع و ذخيره مواد و تجهيزاتـ  تخمين نيازها و تسهيالت 

الزم براي اجراي پروژه هاـ  آماده نمودن درخواست هاي مناقصه
3

شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

شروع به كار به موقعـ  پيروي از جدول زمان بنديـ  انجام مجموعه وظايف محولهـ  مديريت 
مؤثر زمانـ  تنظيم جدول هاي زماني مورد نياز مسئول بخش 1

مدیریت�زمان�
اولويت بندي كردن وظايف و كارهاي روزانه ـ اولويت آماده كردن جدول هاي زمان بندي كار ـ 

نظارت / تنظيم مراحل انجام كار )وظايف( 2

و  زماني  جدول  مديريت  ـ  زمان بندي كار  چندگانه  جداول  سازمان دهي  و  نمودن  آماده 
ارزشيابي  ـ  كار  زمان بندي  جدول هاي  تنظيم  و  اجرا  به  توصيه  ـ  زمان بندي كار  خطوط 

پروژه ها انجام  زماني  چارچوب  تنظيم  و  اصالح  ـ  پروژه ها  زمان بندي  چارچوب 
3

شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

ايفاي كامل نقش به عنوان عضو تيم 1

ايفاي كامل نقش به عنوان سازمان دهنده تيمنقش�در�تیم� 2

ايفاي كامل نقش به عنوان رهبر تيم 3
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شرح سطح نام�شایستگي�غیر�فني

تعيين الزامات كسب حالل ـ تعيين آثار و نتايج درست كاري ـ تعيين آثار كسب حالل ـ 
تعيين نيازهاي مشتري 1

درستكاري�و�کسب�
و حالل� بهبود  به  پايبندي  ـ  مبناي درستكاري  بر  و  احسن، كامل  به طور  انجام كارهاي شغلي 

مشتري نيازهاي  نمودن  برآوردن  ـ  ديگران  و  ارتقای خود  2

قضاوت و ارزشيابي درست كاري خود و ديگرانـ  حل مسائل مربوط به عدم رضايت مشتري 3

دانش،  كه  است  فنی وحرفه اي  شايستگي  داراي  فردي  فنی1:  ��شایستگي� 2
مهارت ها و ظرفيت هاي انجام ضروري را داشته باشد و بتواند مسائل و مشكالت 
محيط  در  بايد  كند. همچنين  انعطاف پذير حل  و  مستقل  به طور  را  حرفه اي 

كاري خود و سازماندهي كار، مشاركت داشته باشد.

��قلمرو�و�جهت�گیري�محتوا
كه  است  توحيدی«  فني وحرفه اي »فطرت گرايی  در شاخة  برنامة درسی  رويكرد 
تحقق اين رويكرد مستلزم آموزش مبتنی بر شايستگی است. جهت گيری محتوا 
و قلمروی محتوا در راستای تحقق اهداف و شايستگی های دنيای كار در شاخة 

فني وحرفه اي، گروه و رشتة تحصيلي ـ حرفه اي به شرح زير است:
عمومي  كار،  دنياي  فني و غيرفني  شايستگي هاي  اكتساب  تربیتي:  ��آرمان�هاي�

)حداقل هاي اجتماعي(؛
��تلقي�نسبت�به�فرایند�یادگیري: تحقق سطوح شايستگي ها براساس استانداردهاي 

آموزشي؛ 
��تلقي�نسبت�به�فرایند�آموزشي:�فرايند آموزش مبتني بر شايستگي و اطمينان 
از تحقق آن براساس استاندارد عملكرد در هر تكليف كاري و ايجاد شرايط براي 

تداوم آن؛ 
��تلقي�نسبت�به�هنرجو: هنرجويان با ظرفيت ها و توانايي هاي گوناگون نقشي 
فعال در كسب همه واحدهاي شايستگي مبتني بر استاندارد عملكرد با توجه به 

موقعيت هاي خويش دارند؛
تحقق  منظور  به  يادگيري  محيط  سازماندهي  هنرآموز:  به� نسبت� ��تلقي�
شامل:  يادگيري  محيط  )سازماندهي  يادگيرندگان  در  حرفه اي  صالحيت هاي 
محيط  چيدمان  درس،  طرح  تهيه  شايستگی ها،  بر  مبتني  آموزش  طراحي 

فيزيكي يادگيري، چيدمان محيط رواني يادگيري و اجراي آموزشي(؛

 Technical merit ـ1
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بر  مبتني  تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي  ارزشیابي:� فرایند� به� نسبت� ��تلقي�
صالحيت هاي  استانداردهاي  براساس  نهايي  ارزشيابي  آموزشي؛  استانداردهاي 

حرفه اي دنياي كار؛

اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگیری 
در شاخة فني وحرفه اي

انتخاب راهبردهای ياددهیـ  يادگيری در فرايند آموزش به كمك مواد و رسانه های 
يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصول زير استوار است:

��درک�و�تفسیر�پدیده�ها�در�موقعیت�های�واقعی�زندگی 1
طراحي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري براساس واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با 

ارائه پروژه، پودمان، نمونه كار
طراحي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري در واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با ارائه 

پروژه، پودمان، نمونه كار
��تقویت�انگیزة�دانش�آموزان 2

هم آموزي
ارائه محصوالت و خدمات آموزشي ـ فرهنگي هنرجويان توسط واحد آموزشي

بازديد از مراكز صنعتي، خدماتي 
مشاركت در پروژه هاي مرتبط با رشتة تحصيلي، شغلي در جامعه

��امكان�درک�روابط�علت�و�معلولی�و�قوانین�کلی 3
آموزش شايستگی تفكر سيستمي، كنترل كيفيت و ريشه يابی مشكل در ساخت محصوالت
روش های بهبود محصوالت، فعاليت های تعمير، عيب يابی و حل مسئله در كارگاه

آموزش مبتنی بر پروژه 
��مرور�و�بازنگری�شایستگی�ها 4

مختلف  پايه های  يا  سال  در طول  شونده  تكميل  پودمان های  و  پروژه ها  انتخاب 
تحصيلی

تلفيق شايستگي هاي حرفه اي در ديگر حوزه های يادگيری، برگزاری جشنواره ها و 
مسابقات علمي ـ عملي
��تلفیق�نظر�و�عمل 5

به كارگيری چرخة شايستگی در فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري 



کلیات

7

��روش�فعال�و�خالق 6
استفاده از نرم افزارهاي تعاملي 

ايجاد فرصت هاي نوآوري و خالقيت از طريق پروژه، پودمان، نمونه كار
روش اكتشافي در فعاليت هاي ياددهي – يادگيري

��تأکید�بر�مشارکت�دانش�آموزان 7
ارائه رويكرد يادگيری مشاركتی در تدريس

��تعامل�هنرجو�با�هنرآموز،�همساالن�و�محیط�های�یادگیری 8
اقدام پژوهي توسط هنرآموزان

��استفاده�از�فناوری�های�نوین 9
استفاده از فضای مجازی، نرم افزارها، فيلم ها
به كارگيری فناوری يادگيری مبتنی بر مغز

استفاده از هوش های چند گانه و انواع سبك های يادگيری
��ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی در اين شاخه ها ناظر بر تحقق شايستگی ها 

و دستيابی به سطوح شايستگی ها و صالحيت حرفه ای ملی ايران است.

برای شناخت بهتر به چند نمونه مهم آن به شرح زير اشاره مي شود:
��شواهد�کافي�و�متنوع�براي�قضاوت:�ارزشيابي به صورت مستمر و عملكردي 
شايستگي  استاندارد  كسب  دورة  از  گذر  مالك  بود.  خواهد  عمل  بر  مبتني 

حرفه اي و عمومي كسب مدرك براساس صالحيت خواهد بود.
در  باالتر:� شایستگي� سطوح� به� دستیابي� در� ارزیابي� خود� و� آگاهي� ��خود�
ارزشيابي شايستگي عمومي  و حرفه 10 الي 20 درصد قضاوت توسط هنرجو انجام 
خواهد پذيرفت )تكاليف كاري همراه با سطح بندي شايستگي هاي حرفه اي و عمومي(.

گروه كاري  نهايي  ارزشيابي  ارزشیابي:� در� هنرآموز� و� مدرسه� نقش� ��حفظ�
توسط تيمي  از هنرآموزان يا دنياي كار انجام مي شود.

عنوان  به  تكاليف كاري  عملكرد  استاندارد  محوري:� فرایند� و� محور� ��نتیجه�
نتيجه فرايند ياددهي ـ يادگيري تلقي مي شود. برخي از نتايج بايد در دنياي كار 

)كارآموزي( ارزشيابي شوند.
ارزشيابي فرايند محور در كسب شايستگي ها نيز در فرايند شايستگي به كار مي رود.

��کارگروهي�و�حل�مسئله: اجراي فرايند ارزشيابي در بستر كارگروهي و موقعيت هاي 
جديد جهت حل مسئله در زندگي است.

��ارزشیابي�به�عنوان�بخش�جدایي�ناپذیر�از�فرایند�یاددهيـ  یادگیري: ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي قبل از ارزشيابي مبتني بر استاندارد عملكرد اتفاق خواهد افتاد.
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و  واقعيات  بر  مبتني  سنجش  و  ارزشيابي  سنجش:  در� عملكردي� ��تكالیف�
شرايط موجود در استاندارد ارزشيابي حرفه خواهد بود. 

آموزش هاي  جهت گيري  اصطالح،  اين  از  منظور  �: ملي� درسي� برنامه� رویكرد�
مدرسه اي براساس فلسفه  تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و 
نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه 

مقصد عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.

��دنیاي�کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
متمايز  زندگی شخصی  و  آموزش  دنيای  از  كار  دنيای  است.  اجتماعی  زندگی 
است. دنيای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي 

اقتصادي است.

��محیط�کار:�موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از 
فضاها از خانه تا كارخانه های بزرگ را شامل می شود. 

��بنگاه�اقتصادي:�محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد. 

��صالحیت�حرفه�ای:�مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به 
سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

��آموزش�و�تربیت�فني�وحرفه�اي: آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار جهت 
زمينه سازي، آمادگي، نگه داشت و ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و 
و  آموزشي  فرايند  از  جنبه هاي  به  كه  است  جامع  واژه اي  فني وحرفه اي  تربيت 
تربيتي، در برگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت هاي 
عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق مي شود. اين واژه اعم از آموزش 
فني وحرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته است. همچنين اين آموزش ها 
شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و 
محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های 
محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های 

جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني وحرفه اي می باشند.

تعاريف و اصطالحات
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براي مدتي خاص«  يا  و  ارائه خدمت  براي  » استخدام شدن  واژه شغل  ��شغل:�
از كارها و  است. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای 
يك شخص  مي شود.  تعريف  خاص  جايگاه  يك  در  كه  است  مشخص  وظايف 

ممكن است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

��حرفه:�مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه هاي از نظر 
كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول 
يك  در  كار  دنياي  انتظار  مورد  حداقل هاي  حرفه اي،  استاندارد  است.  زندگي 
حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است 
)مانند حسابدار، خانه دار، جوش كار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها 
در بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( 
مربوط به بخش خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت 

معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. 

��وظیفه:�وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك 
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند. براي مثال از وظايف اصلي 
سيستم  تعمير  قدرت،  مولد  سيستم  تعمير  به  مي توان  خودرو  تعميركار  يك 
انتظار مي رود نگهداري و  از تكنسين مكاترونيك  انتقال قدرت و... اشاره كرد. 

تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 

انتها  ابتدا و  ��تكلیف�کاري:�يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي 
است و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري 
»تعمير سيستم  تكاليف كاري وظيفه  از  يكي  از  مثال  به طور  تقسيم مي شود. 

مولد قدرت«، تنظيم سيستم جرقه است.

نياز جهت  نگرش مورد  و  از دانش، مهارت  اثبات شده  مجموعة  �: ��شایستگي�
انجام يك تكليف كاري، براساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در 
حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني, غير فني و 

عمومي تقسيم بندي مي شوند.

��سطح�شایستگي�انجام�کار:�صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح 
صالحيت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 
محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط 
كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار 
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نظام سطح بندي شايستگي  بين كشورهاي مختلف  در  است.  ارزشيابي  اساسي 
گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 

��چارچوب�صالحیت�ملي:�چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارك و گواهينامه هايي 
در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای از 
به  اين چارچوب  در  ارتباط مي دهد.  هم  به  توافق شده  و شاخص هاي  معيارها 
مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي داده مي شود. زمان و مكان يادگيري 

ارزش كمتري دارد.

در  شغلي  يا  حرفه  سطح  از  است  عبارت  صالحيت  سطح  صالحیت:� ��سطح�
چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ـ ملي كه تكاليف كاري بايد در آن طراحي و 
تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين كشورها وجود دارد، سطح 
آن  طبع  به  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  پنج  )حرفه اي(  مهندسي  صالحيت 
اروپا  يا حرفه اي داراي سطح چهار است. صالحيت حرفه اي در  تكنسين فني 

EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

��برنامه�درسي�آموزش�و�تربیت�فني�وحرفه�اي:�برنامه درسي آموزش و تربيت 
فني وحرفه اي مجموعه اي از استانداردهای دنياي كار، اهداف، محتوا، روش ها، 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، 
يا  آموز  كار  دانش آموز)هنرجو(،  كه  است  ارزشيابي  استاندارد  آموزشي،  مواد 
مربي را براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي هدايت 
مي نمايد. دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي، دنياي 

كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد. 

معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني وحرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 
مي شوند:

متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه�اي؛  شایستگي� ��استاندارد� 1
استاندارد،  اين  در  مي شود.  تهيه  و...  صنوف  اتحاديه ها،  و  كار  بازار  صنعت، 

وظايف، كارها و صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
عوامل  ديگر  و  حرفه اي  شايستگي  استاندارد  براساس  ارزشیابي؛  ��استاندارد� 2
مؤثر توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به 

اعطاي گواهينامه يا مدرك صالحيت حرفه اي مي گردد. 
��استاندارد�آموزشي�)برنامه�درسي(؛ براساس استانداردهاي شايستگي حرفه  3
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني وحرفه اي تهيه مي گردد. در 
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اين استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات 
آموزشي و... در اولويت قرار دارد.

است كه  فني وحرفه اي  آموزش  در  رويكردي  بر�شایستگي:� ��آموزش�مبتني�
پيامدهاي  عنوان  به  را  شايستگي ها  دارد.  حرفه اي  شايستگي هاي  بر  تمركز 
آموزشي در نظر مي گيرند و فرايند نيازسنجي، طراحي و تدوين برنامه درسي و 
ارزشيابي براساس آنها انجام مي شود. شايستگي ها مي توانند به شايستگي هاي 
فني )در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و عمومي دسته بندي شوند. 
از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي  رسيدن فراگيران به حداقلي 

فني وحرفه اي در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.

��استاندارد�شایستگي�حرفه:�استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، 
كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه است. 

اعمال و صفات فرد  باورها، گرايش ها،  از  برآيند مجموعه اي  ��هویت�حرفه�اي:�
زندگي  طول  در  مجموعه  اين  تغييرات  به دليل  بنابراين  است.  حرفه  مورد  در 

حرفه اي، هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.

چند  ـ�حرفه�اي(:� )چند�رشته�هاي�تحصیلي� ـ�حرفه�اي� ��گروه�تحصیلی�
براي  را  فراگير  تا  مي گيرند  قرار  هم  كنار  در  كه  حرفه اي  ـ  تحصيلي  رشته 
در  حركت  و  استعداد  براساس  موقعيت  در  تصحيح  عالئق،  بر  مبتني  انتخاب 
مسير زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي 
به صورت منطقي ياري رساند. چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و 
امكانات منطقه اي هم خانواده، غير هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر 
گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي 
تحصيليـ  حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي 

خواهد شد.

�حرفه�اي:�مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است  ��رشته�تحصیلیـ�
كه آموزش و تربيت براساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.

��اهداف�توانمندسازي:�اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهيـ  يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط 
شكوفايي  رويكرد  به  توجه  با  توانمندساز  اهداف  مي گردد.  تدوين  دانش آموزان 
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فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط 
با خدا تعريف،  ارتباط  با محوريت  با خود، خدا، خلق و خلقت است كه  متربي 
تبيين و تدوين مي شوند. باتوجه به  اينكه آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي 
فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع 
ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت است، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين 
عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود، اين عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و منطقي 

كليه  ساحت هاي تربيتي1 را در برمي گيرد.

��یادگیري�یك�پارچه�و�کل�نگر:�يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از 
ابعاد مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و 

عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

يادگيري  يادگيرنده،  رفتار  در  پايدار  نسبتاً  تغييرات  ايجاد  فرايند  ��یادگیري:�
ممكن است از طريق تجربه  عيني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين 
)از طريق اشكال، اعداد و نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  

شهودي )ذهني يا روحاني( صورت گيرد.

��فعالیت�هاي�یادگیري�ساخت�یافته:�فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته براساس 
انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگيری در شاخه فنی وحرفه اي  بر  اصول حاكم 
شاخه  مختلف  دروس  در  يادگيري  فعاليت هاي  تدوين  در  مي گردد.  طراحي 
فني وحرفه اي براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، 
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهیـ  يادگيری در فرايند 
آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس 
اصولي از قبيل تقويت انگيزه دانش آموزان، درك و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار و فعال نمودن هنرجويان استوار است.

��محتوا:�محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعاليت هاي يادگيري 
ساخت يافته است. محتواي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازگار با 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتواي در برگيرنده 
مفاهيم و مهارت های اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد 

1ـ ساحت هاي تعليم و تربيت براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادي، عبادي 
و اخالقي، اجتماعي و سياسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و حرفه اي  و علمي و فناورانه.
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بشری  معتبر  و  علمی  يافته های  از  گرفته  بر  و  است  دانش آموزان  از  انتظار 
است. تناسب محتوا با نيازهای حال و آينده، عاليق، ويژگی های روان شناختی 

دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

به مجموعه اي هماهنگ  يادگيري،  و  تربيت  بسته  یادگیري:� و� تربیت� ��بسته�
واقعي  بستة  يك  در  كه  مي شود  اطالق  آموزشي  رسانه هاي  و  مواد  منابع،  از 
و  تهيه  توليدكننده  مؤسسه  برند  و  نشان  با  هماهنگ  اجزايي  صورت  به  يا 
با  پايه تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر  براي يك يا چند 
گسترش فناوري هاي نوين، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده 
و سايت هاي اينترنتي تكميل مي شود. طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس 

ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده ، فيلم آموزشي و حتي 
برخي وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از 
امكانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
منابع  و  اصلي  منابع  دو گروه كلي شامل  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  مي توان 
راهنماي هنرآموز، كتاب درسي،  اصلي شامل كتاب  منابع  نمود.  تقسيم  تكميلي 

كتاب كار هنرجو و كتاب ارزشيابي مي شوند. 

لذا بسته تربيت و يادگيري شامل:
1 كتاب درسي

2 راهنماي هنرآموز؛
3 كتاب همراه هنرجو؛ 

4 كتاب كار؛
5 نرم افزار دانش آموز؛

6 فيلم هنرجو؛
7     شبيه سازها؛

8 فيلم هنرآموز؛
9 پوستر و غيره است.
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فضای�کارگاهی

نقشه�کارگاه�شست�و�شو�و�پرداخت�فرش
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راهنمای�نقشه:
�Aـ�سالن�کارگاه�ـ��9در��12متر

�Bـ�اطاق�سرپرست�کارگاه�و�معلم�ـ��3در��3متر�)با�پنجره�های�سرتاسری(
�Cـ�اطاق�رختكن��2در��2متر�)مجهز�به�آینه،�رخت�آویز�و�هواکش(

�Dـ�کارگاه�شست�و�شو�و�کز�دادن�ـ��5متر�در��3متر�)کف�و�دیوارها�سرامیك،�دارای�شیر�آب�و�
فاضالب�و�تهویه�قوی(

�Eـ�گرمخانه�برای�خشك�کردن�فرش�ـ��3متر�در��2متر�)مجهز�به�سیستم�گرمایش�و�تهویه�قوی(
�Fـ�قسمت�دارکشی�ـ�)کف�چوبی(

�Gـ�قسمت�خاک�گیری،�کز�دادن�و�شست�و�شو�در�حیاط�مدرسه�)مسقف،�کف�موزائیك�ـ�دارای�
سیستم�آب�و�فاضالب�و�امكان�دسترسی�به�سیستم�گاز�رسانی(

�Hـ�قسمت�آب�گیری�و�خشك�کردن�فرش�در�حیاط�مدرسه�)دارای�سطح�ماسه�و�قلوه�سنگی�ـ�
روباز�و�کامال�آفتاب�گیر(

1ـ�وایت�بورد�ـ��200در��130سانتی�متر
2ـ�سكوی�یك�پله�ای�ـ��500در��120سانتی�متر

3ـ�میز�تحریر
4ـ�صندلی�قابل�تنظیم�با�تشك�چرمی�و�بدون�دسته�)صندلی�های�هنرجویان�باید�بدون�چرخ�باشد(.

�5ـ�سطل�زباله
�6ـ�کمد�فلزی�ـ�عرض�100،�عمق�50،�ارتفاع�200،�دو�طبقه�و�چهار�قسمت�که�هر�قسمت�دارای�

در�قفل�دار�می�باشد.
7ـ�صندلی�مخصوص�هنرجو

�8ـ�میز�پرداخت�کاری�با�پایه�های�چوبی�ـ��200در��150سانتی�متر
9ـ�شیر�آب�سرد�و�گرم�

10ـ�رخت�آویز�دیوار�کوب
11ـ�آینه�دیواری

12ـ�سینك�روشویی�و�ظرفشویی�)دارای�شیر�آب�سرد�و�گرم(
13ـ�کابینت�و�قفسه�فلزی�

14ـ�گلدان�گل�آپارتمانی�)گل�طبیعی(
15ـ�جعبه�کمك�های�اولیه
16ـ�کپسول�آتش�نشانی
17ـ�شوفاژ�یا�فنكوئل

18ـ�تهویه�هوا�)در�کارگاه�در�پایین�ترین�سطح�دیوار�و�مماس�با�زمین�نصب�می�شوند�و�در�بخش�کز�
دادن�در�ارتفاع�یك�متری�نسبت�به�سطح(.

19ـ�کمد�و�دراور
20ـ�قرقره�شیلنگ�جمع�کن�)به�همراه��10متر�شیلنگ�و�نازل�قطع�و�وصل�آب(

21ـ�سیستم�گاز�رسانی�)لوله�کشی�گاز�شهری�یا�کپسول�مجهز�به�رگالتور(�همراه�با��5متر�شیلنگ�
گاز�و�مشعل�گاز

22ـ�خرپای�فلزی�برای�آب�گیری�فرش�پس�از�شست�و�شو
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ارزشیابی�پیشرفت�تحصیلی
ارزشیابي�کار1: تعيين ارزش كار يا تكليف كاري براساس ضوابط و مقررات خاص 

است. در ارزشيابی كار، عمق هدف های مورد نظردر كار تعيين می شود.
انواع�ارزشیابي

سنجش2:�نوعی ارزشيابی است كه از طريق اندازه گيری صورت می گيرد. به عبارت 
در  تصميم گيری  منظور  به  يادگيرندگان  درباره  اطالعات  فرايند جمع آوری  ديگر 

مورد رشد و پيشرفت آنان است. 
را  يا حقيقت داشتن موضوعی  بودن  شواهد�3: مستندات مكتوب درباره درست 
سطح  با  ارتباط  در  قضاوت  امكان  كافی  و  متنوع  شواهد  ارائه  با  گويند.  شواهد 

دستيابی به اهداف برنامه درسی يا موارد ديگر را به وجود می آورد.
ارزشیابی�تشخیصی4: نوعی ارزشيابی برای تشخيص نقاط قوت و نقاط ضعف 
ارزشيابی  اين  طريق  از  است.  پيش نياز  يا  اساسی  مهارت های  در  يادگيرندگان 
می توان مشخص كرد كه ذی نفعان، معلومات، توانايی ها و مهارت های الزم برای 

ورود به حرفه يا شغل جديد را دارند يا خير؟
ارزشیابی�تراکمی5: برای اندازه گيری سطح شايستگی و تسلط در هر كار حرفه ای 
مورد توجه ويژه قرار می گيرد. ارزشيابی تراكمی يا پايانی در مدارس متداول است و 
شامل ارزشيابی آخر دوره در روند آموزشی است. به عبارت ديگر تمام آموخته های 

يادگيرنده در طول دوره آموزشی ارزشيابی می شود.
سنجش�توانایی6: ارزشيابی توانايی های ادراكی)دادن پاسخ مناسب به اطالعات دريافت 
شده از راه حواس( و توانايی های جسمانی)استقامت، قدرت، انعطاف پذيری و چاالكی(.

بررسی  را  رفتارهايی  ذهنی،  حالت های  و  فكرها  بررسی  به جای  رفتارگرایی7: 
می كنند كه به دنبال فكرها می آيند.

تسلط  و  شايستگی  سطح  اندازه گيری  برای  �: مستمر�8 ـ� تكوینی� ارزشیابی�
هر كار حرفه ای در طول آموزش مورد توجه ويژه قرار می گيرد. به عبارت ديگر 

 Task Evaluation ـ1
 Assessment ـ2
 Evidence ـ3
 Diagnostic Evaluation ـ4
 Summative Evaluation ـ5
 the Ability to Assess ـ6
 Behaviorism ـ7
ـ 8  Formative Assessment 

اصول انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگیری در رشته
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تمام آموخته های يادگيرنده در طول يك دوره آموزش معين كه فعاليت آموزشی 
انجام  است  شكل گيری  و  تكوين  حال  در  يادگيری  و  است  جريان  در  هنرآموز 

می شود و هدف آن تعيين نقاط قوت و ضعف يادگيری است. 
سنجش�مالک�معیار1: فرد با استانداردهای شايستگی حرفه ای مقايسه می شود 

كه نتيجه آن قبول يا رد است.
سنجش�هنجار�معیار2: فرد با ساير افراد شركت كننده در آزمون مقايسه می شود. 
مؤسسات می توانند نمره قبولی خود را تعيين و هنجارهای خود را با ساير مؤسسات 

مقايسه نمايند. 
روش/�ابزار�سنجش3: وسايلی هستند كه محقق به كمك آنها می تواند اطالعات 
مورد نياز خود را برای تجزيه و تحليل و بررسی پديده مورد مطالعه و نهايتاً كشف 

حقيقت گردآوری نمايد.
مقیاس�درجه�بندی4: يكی از شيوه های شناخت است كه به وسيله آن ميزان خصوصيات 

و رفتارهای بارز و قابل مشاهده افراد در زمينه های مشخصی سنجيده می شود.
ارزشیابی�نتیجه�محور5: مبنای ارزشيابی نتيجه رشد است و به پيشرفت توجه 
انتها  در  و  دارد  مشخصی  فضای  يادگيری  می سنجد.  را  اطالعات  كسب  و  دارد 

آموخته های شخص را ارزشيابی می كند.
توجه  و تالش  پيشروی  به  و  است  از جريان رشد  ارزشيابی  ارزشیابی�فرایند6:�
در  ارزشيابی  و  است  مراحلی  دارای  بلكه  ندارد  پايان  يادگيری  فرايند  می شود. 
طول يادگيری و بازخوردی است. درضمن بازخوردهای دوره ای به ويژه شناسايی 

مشكالت و نقص درون دادها در خالل اجرای برنامه توجه می شود. 

اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

��استفاده از انواع روش های ارزشيابی جهت سنجش پيشرفت تحصيلي و شايستگي هاي  1
حرفه اي و عمومي  در كار واقعي.

��استفاده از مدارك صالحيت حرفه ای به عنوان مالك گذر از دوره كسب استاندارد  2
شايستگي حرفه اي و عمومي در رشته.

��ارزشيابي متنوع و مستمر برای سنجش ميزان يادگيری شايستگی های عمومی  3
و حرفه در رشته.

 Benchmark Criteria to Assess ـ1
 Normal Assessment Criteria ـ2
  the Assessment Tool ـ3
 Grading Scale ـ4
ـ 5  Evaluation Results Oriented 
 Process Evaluation ـ6
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��استفاده از نمون برگ های ارزيابی به منظور سنجش شايستگی های كسب شده  4
توسط هنرجو.

��ارزشيابی منصفانه و بر مبنای اندوخته های هنرجويان. 5
��فراهم نمودن شرايط مناسب كارگاهی قبل از انجام ارزشيابی. 6

��اجراي بخشی از فرايند ارزشيابي در بستر كار گروهي و با همكاری اعضای گروه. 7
��ارزشيابي مداوم و مستمر پيشرفت تحصيلي حين انجام كار به عنوان بخشی از  8

فرايند يادگيری.

��محتواي�مورد�ارزشیابي:�ارزشيابي در دروس رشته هاي تحصيلي ـ حرفه اي  1
اين  نمايد.  سنجش  را  عملكرد  استاندارد  بر  مبتني  كار  انجام  شايستگي  بايد 
به  توجه  با  برنامه درسي ملي است.  پنج گانه در  از عناصر  تركيبي  شايستگي 
ارزيابي  مورد  شايستگي هاي  آموزش ها  ارائه  شرايط  و  حرفه اي  استانداردهاي 
ارزشيابي  بر  ارزشيابي ممكن است عالوه  بود.  به صورت هاي گوناگون خواهند 
هستند،  ارتباط  در  فرد  حرفه  با  مستقيماً  كه  شايستگي هايي  و  مهارت ها 
محوري  مهارت هاي  آنها  به  كه  كند  اندازه گيري  نيز  را  ديگري  مهارت هاي 
از سواد حساب ، مهارت هاي زندگي شامل  مي گويند. اين مهارت ها عبارت اند 
ارتباطات و  مانند  اجتماعي و شهروندي، مهارت هاي عام كاريابي  مهارت هاي 
براي  آفريني.  كار  و  مديريت  مهارت هاي  فرد،  حرفه  براساس  و  تصميم سازي 
همين ارزشيابي به صورت كل نگر مي باشد به طوري كه شايستگي هاي فني و 

غير فني در تحليل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پيشرفت  ارزشيابي  به  اينكه  باتوجه  شایستگي:� نمره�دهي� و� ��مقیاس�بندي� 2
تحصيلي در نظام جديد آموزشي دوره دوم متوسط مبتني بر شايستگي است، 
همچنين هدف نهايي ارزشيابي مبتني بر شايستگي، يادگيري و كسب توانايي 
اين اساس طراحي دروس به گونه اي  انجام كار در شغل و حرفه است، لذا بر 
انجام شده كه هر درس شامل چند پودمان و هر پودمان يك يا چند واحد هاي 
فرايند  در  هنرجويان  رويكرد  اين  در  برگيرد.  در  را  يادگيري)تكاليف كاري( 
يادگيري بايد در انجام آنها شايستگي الزم را كسب نمايند. حداكثر نمره هر 
پودمان و واحد يادگيري 4 نمره است و نمره دهي آن شامل دو بخش ارزشيابي 
براي  هنرجويان  است.  )3نمره(  پاياني  نتيجه اي  و  )1نمره(  مستمر  فرايندي 
پاياني  ارزشيابي  از  را   2 حداقل  بايستي  يادگيري  واحد  در  شايستگي  كسب 
كسب نموده تا در آن واحد يادگيري شايستگي الزم را كسب نمايند. حداقل 
يك بار امكان جبران براي كسب شايستگي واحدهاي يادگيري براي هنرجويان 

ويژگي هاي ارزشیابي
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وجود دارد. نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان )كه هرپودمان ميانگين 
نمرات يك يا چند واحد يادگيري است( تشكيل مي گردد.

مراحل  ارزشيابي  براساس  مي تواند  )هنرآموز(  ارزشياب  مستمر  ارزشيابي  در 
يادگيري نمره دهي   – به فرايند ياددهي  با توجه  انجام كار در كتاب درسي و 
انجام  درسي  كتاب  در  بيان شده  برگ  نمون  براساس  پاياني  ارزشيابي  نمايد. 
مي شود. در سنجش واحد يادگيري شايستگي فني ، غيرفني ، ايمني و بهداشت 

و توجهات زيست محيطي هم زمان مورد سنجش قرار مي گيرند.
و  مهم  بسيار  مراحل  از  برخي  يادگيري  واحدهاي  يا  تكليف كاري  انجام  در 
حياتي )از جمله رعايت ايمني و بهداشت و شايستگي هاي غير فني( هستند. 
بنابر اين براي قبولي بايستي در آن مرحله نمره 2 را اخذ نمايند ، در غير اين 
صورت هنرجو در آن واحد يادگيري شايستگي را كسب نمي كند.نمره هر واحد 
يادگيري نيز از ميانگين نمرات مراحل كار شايستگي هاي غير فني و ايمني و 
بهداشت حاصل مي گردد. هنرآموزان مي توانند تا 2 درصد نمره از ارزشيابي را 

به خود ارزيابي توسط هنرجويان اختصاص دهند.
دوم ،  متوسطه  دوره  درس   6 از  درس  گذراندن3  از  بعد  هنرجويان  همچنين 
و  دارند  را  ملي  حرفه اي  صالحيت   2 سطح  گواهينامه  دريافت  شايستگي 
مي توانند به شرط موفقيت در آن از اين امتياز براي ورود به بازاركار استفاده 
كنند. هنرجويان بعد از گذراندن موفقيت آميز 3 سال و كسب شايستگي در 
تمام واحد هاي شايستگي )60 واحد شايستگي،30 پودمان، 6 درس( عالوه بر 
به  پرورش،  و  آموزش  وزارت  از  حرفه اي  ـ  تحصيلي  رشته  در  ديپلم  دريافت 
شرط موفقيت در آزمون صالحيت حرفه اي ملي به دريافت گواهينامه سطح 2 
صالحيت حرفه اي نائل آيند كه ارزش ورود به بازار كار را دارد و معادل كمك 
تكنسين حرفه اي در همان رشته تلقي مي شود. ارزشيابي عملكرد براي اصالح 
يادگيري در هر شايستگي )مراحل( توسط ارزشياب انجام و در نمون برگ هاي 

مربوط به عنوان پوشه كار نگهداري مي شود.
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مدرک�تحصیلی
هنرآموز بايد حداقل دارای مدرك كارشناسی در رشته صنايع دستي با گرايش فرش 
باشد. همچنين هنرآموزاني كه رشته تحصيلي آنها فرش با گرايش »بافت  و مرمت« 
مي باشد و داراي مدرك سطح كارشناسي و باالتر باشند مي توانند در اين رشته 

تحصيلي مشغول تدريس شوند.
مدارک�حرفه�ای

��گذراندن دوره های تخصصي نقشه كشي دستي و رايانه اي فرش، بافت انواع گليم، 
و  پرداخت  قالي ،  بافت  و  زيلو، چله ريزی ، چله كشي  بافت  انواع جاجيم،  بافت 
سرويس كاري ، تبليغ و بازاريابي فرش ، استاندارد بسته بندي فرش براي هنرآموز 

الزامي  است.
��گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدريس ، بهداشت و ايمني كارگاه ، 

اخالق حرفه اي و مهارت های حرفه آموزی نيز ضروري است.
تجربه�کاری

��داشتن حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط يا فارغ التحصيل رشته های تربيت دبير 
فنی الزامي  است.

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته

��آموزش مديران و هنرآموزان جهت دستيابی به شايستگی های حرفه ای و تخصصی. 1
��تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات. 2

3  ايجاد كارگاه صنايع دستي براساس استاندارد فضاي كارگاه آموزشی »پرداخت  و 
سرويس كاری فرش«.

��تجهيز كارگاه صنايع دستي متناسب با استاندارد كارگاه آموزشی »پرداخت و  4
سرويس كاری فرش«.

��مشاركت ديگر بخش های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته  5
صنايع دستي.

��وجود نمونه فرش هاي مختلف )انواع گليم ، جاجيم ، زيلو و قالي(. 6
��حضور يك هنرآموز و يك استادكار به ازای هر 16 هنرجو. 7

الزامات اجرايی برنامه درسی رشته
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حداقل�سن:�15 سال
میزان�تحصیالت:�اتمام پاية دهم

پاها كاماًل  سالم )عدم كوررنگي، دست ها كاماًل سالم،  وضعیت�جسماني: كامالً 
اعضاي  هماهنگي  بدني كافي،  قدرت  شيميايي،  مواد  به  حساسيت  عدم  سالم، 

حركتي، انعطاف پذيري بدن توانايي ديدن اشيا در دور و نزديك( 
سایر�ویژگي�ها:�استعداد هنري و عالقه به صنايع دستي )فرش(ـ  علوم پايه )رياضي(

معرفي�اجزای�بسته�آموزشی�درس�»پرداخت�و�سرویس�کاری�فرش«
بسته آموزشی به طور كلي شامل اجزای زير است:

فيلم  هنرآموز ،  راهنمای  دانش آموز ،  نرم افزار  هنرجو ،  همراه  كتاب  درسی ،  كتاب 
راهنمای هنرآموز ، كتاب كار ، پوستر ، كتاب مرجع و معرفي سايت.

در كتاب درسي »پرداخت و سرويس كاری فرش« برخي از اين اجزا وجود دارند كه 
به ترتيب به شرح جدول زير است:

ويژگی های دانش آموزان ورودی به رشته

مطالب�ارائه�شدهجزء�بسته

کتاب�درسی

در اين جزء آموزش مربوطه به شكل پروژه و كارهای عملی )كار كالسی( همراه با تصاوير، جداول و اينفوگرافی آورده 
شده است. در هر مرحله كه نياز دارد و ضروري است به نكات ايمنی و اصول كار اشاره شده است. كار غير كالسی، 

پرسش و تحقيق نيز در جاهايي از كتاب گنجانده شده است.
محتوا به شكل در هم تنيده شايستگی های فنی و غيرفنی را مورد توجه قرار داده است. براساس اهداف كلي درس 

پروردگار عالم به عنوان خالق و صانع معرفي شده و موقعيت های واقعی زندگی در محتوا طراحي شده است. 

کتاب�همراه�
هنرجو

آنها ، جدول دسته بندی  استانداردها، فرمول هاي محاسباتي، پرداخت فرش در مناطق مختلف و طبقه بندي 
فرش ها )از نظر پرداخت( در اين كتاب آمده است. همچنين براي پاسخ به برخي فعاليت هاي پژوهشي و مطالعاتي 
داخل كتاب درسي كتاب هاي مرجع و سايت های معتبر بين المللی و ملی در فصل هاي مختلف معرفي شده اند.

کتاب�راهنمای�
هنرآموز

در اين جزء روش تدريس كلی و جلسه به جلسه به همراه تجهيزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نياز هر 
جلسه، نكات ايمنی و بهداشتی آورده شده است. همچنين آموزش مربوط به پروژه و كارهای عملی به طور 
كامل تر آمده است. پاسخ پرسش های كتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته های تحصيلی 
مرتبط با پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه های نيمه تجويزی و غيرتجويزی، رويكرد ارزشيابی، 
روش ارزشيابی و روش نمره دهی و شرح فعاليت های غير كالسی نيز گنجانده شده است. مشكالتی كه 
هنرآموز در تدريس ممكن است با آن روبه رو شود و راه حل هاي پيشنهادي آورده شده است. سايت های 

معتبر بين المللی و ملی در فصل هاي مختلف معرفي شده اند.

اين درس ندارد.کتاب�کار

پوستر
در اين جزء نكات ايمنی و تصاوير اينفوگرافيك مربوط به بخش های مختلف كتاب كه مي توان آن را بر 

ديوار كارگاه نصب كرد، آورده شده است. 

اين درس به صورت خاص ندارد.کتاب�مرجع

سایت
در اين بخش سايت های معتبر بين المللی و ملی در صورت نياز در كتاب همراه هنرجو و راهنماي معلم 

ذكر شده است.
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به  كه  است  پودمان  و  فصل  پنج  داراي  فرش«  و سرويس كاری  »پرداخت  كتاب 
ترتيب عبارت اند از: پرداخت اوليه فرش، شست وشوی فرش، پرداخت نهايی فرش، 

داركشی فرش و سرويس كاری فرش.
واحد  سه  داراي  فرش«  اولیه� »پرداخت� نام  با  درسي  كتاب  اين  اول  فصل�
يادگيري پرداخت اوليه فرش، خاك گيری فرش و كز دادن فرش است. در اين فصل 
هنرجويان پس از آشنايي با ابزار و تجهيزات و چگونگي آماده سازي دستگاه پرداخت 
و خاك گيری ، تيز كردن تيغه های دستگاه پرداخت و آماده سازی فضای مناسب 
)يا   بيشتر(  نفره  دو  گروه هاي  در  هنرآموزان  راهنمايي  با  را  فرش  دادن  كز  برای 
به پرداخت اوليه، خاك گيری و كز دادن فرش، مي پردازند. فرش هايی كه نياز به 
با  گرامی  بنابراين شما هنرآموز  است.  دارند، فرش های دستباف پشمی  پرداخت 
همكاری كادر آموزشی هنرستان بايستی تعدادی فرش پشمی دستباف نو از توليد ـ 
كنندگان در منطقه تهيه نماييد. بهتر است ابتدای كار فرش های درشت باف و با 
رج شمار پايين را در اختيار هنرجويان قرار دهيد. برای اين كار می توانيد از اوليای 
هنرجويانی كه شغل پدرانشان در اين زمينه است ، نيز كمك بگيريد. پرداخت اوليه 
فرش را هر يك از هنرجويان بايد به تنهايی انجام دهد تا كار با دستگاه پرداخت 
را به خوبی بياموزد. الزم است در تمام مراحل كار شايستگي هاي غير فني مانند 
كار تيمي، مديريت منابع و مسئوليت پذيري را نيز مورد توجه داشته و به موقع به 

كار گيرند. 
پس  ابتدا  آن  در  كه  دارد  اختصاص  فرش«  »شستشوی� به  كتاب  دوم  فصل�
به  نفره  چهار  گروه هاي  در  هنرجويان  شور،  نوع  براساس  فرش ها  دسته بندی  از 
شست وشوی اوليه فرش ، مي پردازند. اين شست وشو با روش دستی و كج بيل انجام 
می شود كه در آن هماهنگی حركات افراد در گروه بسيار مهم است. واحد يادگيری 
ديگر اين فصل خشك كردن فرش است كه پس از آبگيری فرش های شسته شده 
آن را در گرم خانه يا هوای آزاد خشك می كنند. برای انجام اين كار نيز هنرجويان 

در قالب كار گروهی همكاری خواهند داشت.
بنابراين در اين فصل هنرجويان روش هاي صحيح خيس كردن، آغشته كردن فرش 
به مواد شوينده، شست وشوی فرش ها در جهات مختلف، تثبيت، آبكشی، آبگيری و 
خشك كردن فرش را مي آموزند. آنچه عالوه بر يادگيري شايستگي فني اين روش ها 
و  ايمني  نكات  رعايت  مواد،   مديريت  مانند  فني  غير  شايستگي هاي  دارد،  اهميت 
توجهات زيست محيطي است كه بايستي در كارگاه به شكل مستمر يادآوري و مورد 
ابزار و شكل صحيح  به كارگيري  ايمني  پوستر  قرار گيرد. نصب  فرايندي  ارزشيابي 
حركت دادن كج بيل بر روی فرش هنگام كار گروهی بر روي ديوار كارگاه ضرورت دارد 

معرفي ويژگي هاي درس و واحد يادگیري
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تا هنرجويان مرتب با ديدن آن توجه و دقتشان در رعايت نكات ايمني بيشتر شود.
هنرجويان آرام آرام به روش صحيح پهن كردن فرش ها كنار يكديگر برای سرعت 
بخشيدن به كار در سالن شور و هماهنگی حركات در گروه عادت كرده و هر يك 
مهارت الزم را در اين زمينه كسب می كنند. كنترل مدت زمان خيساندن فرش ها 
و قرارگيری آنها در دستگاه آبگير و سپس در حياط شنی )در مقابل آفتاب( مطابق 

محتواي كتاب درسي توسط هنرجويان انجام مي شود.
فصل�سوم كتاب »پرداخت�نهایی�فرش« است. در اين فصل ابتدا قشو كشی 
روی سطح پرزدار قالی ها انجام مي شود. سپس يك قالی با پرزهای قشو كشيده 
روش  دو  به  كشی  قشو  مي شود.  موگيری  شيوه  به  پرداختی  ديگر  بار  يك  شده 
چون  می پذيرد.  صورت  دستی  و  مخصوص(  تيغه  با  پرداخت  )دستگاه  ماشينی 
هنگام شست وشوی فرش تاب پرزهای قالی از يكديگر باز می شود ، دوباره سطح آن 
ناهموار شده و خطوط نقشه آن دچار به هم ريختگی می شود قشو كشی و پرداخت 

اين اشكال را برطرف می سازد.
هنرجويان  فصل  اين  در  دارد.  تعلق  فرش«  »دارکشی� به  كتاب  چهارم  فصل�
می آموزند كه فرش هايی كه دارای سر كجی طولی يا عرضی هستند را چگونه و با 
چه ابزار و وسايلی می توانند صاف كرده و قابل عرضه در بازار نمايند. به طور كلی 
دو روش داركشی در كتاب آموزش داده شده است يك روش سنتی كه با چكش 
و ميخ انجام می شود و يك روش دستگاهی كه با دستگاه داركشی انجام می شود. 
فرايند انجام هر يك با تصاوير شرح داده شده است. همچنين ويژگی فضايی كه در 

آن داركشی انجام می شود ، بيان شده است.
فصل�پنجم�»سرویس�کاری�فرش« نام دارد. يك واحد يادگيری در اين فصل 
انواع  فصل  اين  در  هنرجويان  است.  فرش  سرويس كاری  همان  كه  دارد  وجود 
پيچشی  ساده،  )پيچشی  منفصل  دوزی  شيرازه  انواع  تزئينی ،  و  ساده  دوگره زنی 
دورنگ، متخاصم و دوختنیـ  پيچيدنی( را می آموزند. سپس سرنخ زنی و سرصافی 

را به شكل عملی تجربه می كنند و در پايان انواع چرم دوزی را فرا می گيرند.
نكات�مهم�در�آموزش�فصول�کتاب�

��برای پرداخت بايستی هر هنرجو به تنهايی يك قسمت از يك قالی را براساس  1
استاندارد پرداخت نمايد.

��برای خاك گيری دستی حتماً هنرجويان در قالب گروه های دو تا چهار نفره كار  2
را انجام دهند.

از البه الی پرزها آن قدر  از خروج كامل تمام خاك فرش  ��اطمينان پيدا كردن  3
باشد  الزم  چنانچه  فرش  آلودگی  و  خاك  ميزان  برحسب  كه  است  ضروری 

بايستی چندين بار مرحله خاك گيری تكرار شود.
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با  متناسب  وزن  و  رج شمار  دارای  فرش های  صحيح  دادن  قرار  و  تاكردن  ��از  4
يكديگر در دستگاه خاك گيری اطمينان حاصل كنيد.

بايستی به شكل  ��هنگام شست وشوی فرش ها گروه های چهار نفره هنرجويان  5
كاماًل هماهنگ و به تناوب كج بيل ها را روی سطح فرش ها حركت دهند. فشار 

دست و هماهنگی حركات در تمام جهات فرش بسيار مهم است.
��خيس كردن يكسان پشت و روی فرش ها، پخش كردن يكسان مواد شوينده در  6
تمام سطح فرش، خروج كامل آلودگی و آب كثيف هنگام شست وشو و آبكشی 

پايانی ضرورت دارد. 
��آماده سازی مواد تثبيت كننده رنگ وظيفه هنرآموزان دوره ديده است اين كار  7

هرگز نبايد به هنرجويان سپرده شود.
��از هنرجويان خواسته شود تا مسائل كتاب را حل كنند و براي مهارت پيدا كردن  8

آنان چند مسئله ديگر مشابه برايشان طراحي كنيد.
��خيس كردن ريشه ها هنگام كز دادن پشت فرش از نكات ايمنی و بسيار حساس  9

است كه بايد برای انجام آن مراقب كنيد.
��10برای آبگيری فرش ها با دستگاه غلتكی مراقب  گير نكردن گوشه ای از لباس در 

دستگاه باشيد.
��روش تا كردن و فشردن فرش ها در دستگاه آبگيری ديگی و بستن در آن از  11
چگونگی  به  كردنش  روشن  از  پيش  بنابراين ،  است  برخوردار  فراوانی  اهميت 

انجام آن توجه بسيار داشته باشيد.
و  جابه جايی  زمان  آفتاب  مقابل  و  آزاد  هوای  در  فرش ها  ��12هنگام خشك كردن 

پشت و رو كردن فرش ها را با دقت كنترل كنيد.
��13خالی كردن به موقع كيسه هواكش دستگاه پرداخت كه پرزهای بريده در آن 

جمع می گردد.
��14اگر هنرجويان از عهده تيزكردن تيغه های دستگاه پرداخت برنمی آيند، خودتان 
اين كار را انجام دهيد. ولی زمان تيز كردن آنها و نشانه هايش را از هنرجويان 

بخواهيد.
��15هنگام داركشی فرش حتماً بايد از خشك بودن كامل آن اطمينان داشت.

هنگام  را  فرش  استحكام  و  كجی  با  متناسب  و  تدريجی  يك دست،  ��16كشش 
داركشی با دقت و حساسيت كنترل كنيد.

��17عمليات سرويس كاری فرش بايستی مطابق با درخواست مشتری انجام شود. 
برای اين كار از هنرجويان بخواهيد هر يك براساس سفارش فرضی يا سفارش 

هنرجوی ديگری كار را انجام دهد.
انواع  تزئينی،  و  ساده  گره زنی  دو  عمليات  انجام  برای  می توانند  ��18هنرجويان 
شيرازه دوزی منفصل ، سرنخ زنی، سرصافی و انواع چرم دوزی از فرش های منزل 
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خود استفاده كنند. يعنی با هماهنگی هنرستان و اوليای آنها به تناوب فرش های 
منازل برخی به هنرستان برای انجام مراحل سرويس كاری فرش، منتقل گردد.

��19شما می توانيد با هماهنگی كادر آموزشی و مدير هنرستان از فرش های نمازخانه 
برای خاك گيری، شست وشو و سرويس كاری در كارگاه استفاده كنيد.

��20ارزشيابي فرايندي و در هر جلسه براساس جدول طراحي شده در اين كتاب 
كار  فرايند  مراحل  ابتدا  بايستی  )كه حتماً  انجام شده  گرامي  هنرآموز  توسط 
با  نيز  هنرجو  به  مربوط  بخش  و  شود(  درج  كامل  به طور  آن  شاخص های  و 

نظر خواهي از او )خود ارزيابي( در قسمت مشخص شده ثبت مي شود.
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