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فصل اول

کلیات

1

رويكرد برنامه
برنامه درسي رشتة صنايع دستي -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 می شود.
به طور كلي شايستگي ،مهارت انجام دادن خوب و مناسب يك كار يا وظيفه را
شايستگي مي گويند .شایستگی به  4عامل بستگی دارد که شامل:
١ـ دانش :1توانایي هاي ذهنيـ عقالني از قبيل کسب دانش ،رشد مهارت هاي
ذهني ،قدرت تجزيه تحليل مي باشد.
٢ـ مهارت :2توانايي كاربرد دانش و دانش فني براي انجام تكاليف شغلي و حل
مسئله که ميتواند بهصورت فيزيكي و روان حركتي مانند كاربرد ابزار يا شناختي
مانند مهارت حل مسئله يا مهارت تفكر خالق باشد .همچنین بهتوانایي عضالت و
ايجاد هماهنگي بين آنها و يا بهعبارتي هماهنگي بين اعمال رواني ،حرکتي نیز گفته
میشود هرچند از سطوح باالي حوزه شناختي نيز بهعنوان مهارت نام برده شده
است.
3
٣ـ سطح مهارت  :ميزان مهارتي است كه فرد در حرفه يا شغل كسب مي كند و
در جايگاه شغلي مربوطه قرار مي گيرد .در نظام طبقه بندي حرفه ها در استاندارد
 ISCO2008براي حرفهها چهار سطح مهارت و در سطح ملي هفت سطح مهارت
به شرح مندرج در جدول وجود دارد:
جدول مقایسه سطوح مهارتی نظام طبقه بندی حرفه های ملی با 2008 ISCO
م ّلي ايران

2

ايسكو 2008

سطح مهارتي

عنوان

سطح مهارتي

7

دكترا

6

كارشناس ارشد

4

5

كارشناس

4

تكنسين ارشد

3

3

تكنسين

2

كمك تكنسين

1

كارگر ماهر

2

0

كارگر ساده

1

عنوان
متخصص

تكنسين
كارگر ماهر
كارگر ساده
1 - Knowledge
2 - Skill
3 - Skill level
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4ـ نگرش :1نگرش به توانایي هايي گفته می شود که به جنبة احساسي و عاطفي،
ارزشی و عالقه مربوط می شود .مشارکت فعال توأم با عالقه و انگیزه مثالي از اين
نوع توانایي است .نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی ناشی از عمل نیز هست.

شایستگی ها
 1شایستگی هاي غير فني
 2شایستگی هاي فني
 3شایستگی هاي عمومي
١ـ شایستگی هاي غيرفني : 2به مهارت هاي بسيار ضروري براي محيط کار و
زندگي ،براي استخدام و توسعة شغلي در اجتماع و زندگي در راستاي موفقيت در
يادگيري و حل مسائل و مشکالت گفته می شود .اين مهارت با سطوح عملکردي
مختلف آموزش داده می شود و برای موفقيت در دامنه وسيعی از فعالیت ها در
آموزش ،ترب ِيت فنی ،کار و زندگی نياز است.
شایستگی های غیرفنی در درس ارزیابی و بازاریابی فرش عبارتند از :
 1مسئولیت پذیری
  2مديريت مواد و تجهيزات
  3مدیریت زمان
 4درست كاري
  5نقش در تیم
  6مذاکره مؤثر
 7نگرش های مثبت
نام شايستگي غير فني

سطح

شرح

1

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

2

كنترل و پايش استانداردهاي عملكردي پيگيري وظليف محوله-
ابراز تعهد به سازمان متبوع -به نمايش گذاشتن تالش و پشتكار
قابل توجه -اطمينان از كيفيت كار انجام شده -وجدان كاري

3

قضاوت و ارزشيابي در مورد مسئوليت پذيري خود و ديگران

مسئولیت پذیری

1 - Attitude
2 - Nontechnical competency

3

نام شايستگي غير فني سطح
1

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

2

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

3

شناسايي مواد و تجهيزات مورد نياز براي آينده -ارزيابي
نياز/كيفيت/اثر بخشي/ايمني موادو تجهيزات -هماهنگي
در تهيه،توزيع و ذخيره مواد و تجهيزات-تخمين نيازها
و تسهيالت الزم براي اجراي پروژه ها -آماده نمودن
درخواست هاي مناقصه

مديريت مواد و
تجهيزات

نام شايستگي غير فني سطح
1

2

اولويت بندي كردن وظايف و كارهاي روزانه  -آماده كردن
جدول هاي زمان بندي كار  -نظارت /تنظيم مراحل انجام
كار (وظايف)

3

آماده نمودن و سازمان دهي جداول چندگانه زمان بندي
كار -مديريت جدول زماني و خطوط زمان بندي كار-
توصيه به اجرا و تنظيم جدول هاي زمان بندي كار-
ارزشيابي چارچوب زمان بندي پروژه ها -اصالح و تنظيم
چارچوب زماني انجام پروژه ها

نام شايستگي غير فني سطح

4

شرح
شروع به كار به موقع  -پيروي از جدول زمان بندي  -انجام
مجموعه وظايف محوله  -مديريت مؤثر زمان  -تنظيم
جدول هاي زماني مورد نياز مسئول بخش

مدیریت زمان

نقش در تیم

شرح

شرح

1

ايفاي كامل نقش به عنوان عضو تيم

2

ايفاي كامل نقش به عنوان سازمانده تيم

3

ايفاي كامل نقش عنوان رهبر تيم

فصل اول  :کلیات
نام شايستگي غير فني سطح

درستكاري وكسب
حالل

1

تعيين الزامات كسب حالل-تعيين آثار و نتايج درستكاري-
تعيين آثار كسب حالل -تعيين نيازهاي مشتري

2

انجام كارهاي شغلي بطور احسن ،كامل و بر مبناي
درستكاري -پايبندي به بهبود و ارتقاء خود و ديگران -
برآوردن نمودن نيازهاي مشتري

3

قضاوت و ارزشيابي درستكاري خود و ديگران -حل مسائل
مربوط به عدم رضايت مشتري

نام شايستگي غير فني سطح

شرح

1

فهم استانداردها  -رعايت استانداردها  -تشويق ديگران
براي پذيرش مفاهيم جديد-تعهد به خردورزي و تعالي -
هدايت به وسيلۀ ارائه مثال  -تفسير موقعيت هاي جديد

2

تشويق ديگران براي توسعه ظرفيت هاي فردي  -اشتياق
 /نگرش هاي مثبت
توليد ايده هاي کوچک و بزرگ

3

ترغيب ديگران براي برگرداندن ايده ها /رفتارهاي منفي-
توسعه نقاط قوت و کم کردن ضعف ها -يکي کردن
موقعيت ها  /نقطه نظرات متفاوت-قدرتمندکردن افراد /
تيم ها براي به دست آوردن بهترين ها -قضاوت در مورد
سبك هاي رهبري -تنظيم خط مشي /سياست ها

نمايش قدرت رهبري
افراد

نام شايستگي غير فني سطح

مذاكره

شرح

شرح

1

فهم فرايند مذاكره -بازيابي قوانين و اصول مذاكراه-
ميانه روي در بحث ها -تعيين تعارض ها -تعيين نگراني ها
و شكايات

2

تحليل پويايي گروه -تعيين موضوعات اساسي -تمايز بين
واقعيت ها و استنتاج ها -ارائه مذاكره مؤثر

3

خالصه نمودن مسائل دوطرف -تحليل موضوعات اساسي-
حل موضوعات فني ـ ارزيابي پيامدهاي مذاكره
5

٢ـ شايستگي فنی :1فردي داراي شايستگي فنی و حرفه ای است كه دانش،
مهارت ها و ظرفيت هاي انجام ضروري را داشته باشد و بتواند مسائل و مشكالت
حرفه اي را به طور مستقل و انعطاف پذير حل كند .همچنين بايد در محيط كاري
خود و سازماندهي كار ،مشاركت داشته باشد.
قلمرو و جهت گيري محتوا
رویکرد برنامة درسی در شاخة فنی و حرفه ای «فطرت گرایی توحیدی» است که
تحقق این رویکرد مستلزم آموزش مبتنی بر شایستگی است .جهت گیری محتوا و
قلمروی محتوا در راستای تحقق اهداف و شایستگی های دنیای کار در شاخة فني
و حرفه ای ،گروه و رشتة تحصيلي -حرفه ای به شرح زیر است:
آرمان هاي تربيتي :اكتساب شایستگی هاي فني و غيرفني دنياي كار ،عمومي
(حداقل هاي اجتماعي)؛
تلقي نسبت بهفرايند يادگيري :تحقق سطوح شایستگیها براساس استانداردهاي
آموزشي؛
تلقي نسبت بهفرايند آموزشي :فرایند آموزش مبتني بر شايستگي و اطمينان از
تحقق آن براساس استاندارد عملكرد در هر تكليف كاري و ايجاد شرايط براي تداوم آن؛
تلقي نسبت بههنرجو :هنرجويان با ظرفيتها و تواناييهاي گوناگون نقشي فعال
در كسب همه واحدهاي شايستگي مبتني بر استاندارد عملكرد و با توجه بهموقعيتهاي
خويش دارند؛
تلقي نسبت بههنرآموز :سازماندهي محيط يادگيري بهمنظور تحقق صالحيتهاي
حرفهای در يادگيرندگان (سازماندهي محيط يادگيري شامل :طراحي آموزش مبتني بر
شایستگیها ،تهيه طرح درس ،چيدمان محيط فيزيكي يادگيري ،چيدمان محيط رواني
يادگيري و اجراي آموزشي)؛
تلقي نسبت به فرايند ارزشيابي عبارت اند از:
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر استانداردهاي آموزشي؛
ارزشيابي نهايي براساس استانداردهاي صالحيت هاي حرفه ای دنياي كار؛
اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی  -یادگیری در شاخة فنی و حرفهای
انتخاب راهبردهای یاددهی -یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های
یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها براساس اصول زیر استوار است:
1ـ درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی زندگی
طراحي فعالیت هاي ياددهي -يادگيري براساس واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با
ارائه پروژه ،پودمان ،نمونه كار
1 - Technical merit
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طراحي فعالیت هاي ياددهي -يادگيري در واقعيت هاي دنياي كار و زندگي با ارائه
پروژه ،پودمان ،نمونه كار
2ـ تقویت انگیزة دانش آموزان
هم آموزي :ارائه محصوالت و خدمات آموزشي -فرهنگي هنرجويان توسط واحد
آموزشي
بازديد از مراكز صنعتي ،خدماتي :مشاركت در پروژه هاي مرتبط با رشتة
تحصيلي ،شغلي در جامعه
٣ـ امکان درک روابط علت و معلولی و قوانین کلی
آموزش شایستگی تفكر سيستمي ،کنترل کیفیت و ریشه یابی مشکل در ساخت
محصوالت
روش های بهبود محصوالت ،فعالیت های تعمیر ،عیب یابی و حل مسأله در كارگاه
آموزش مبتنی بر پروژه
٤ـ مرور و بازنگری شایستگی ها
انتخاب پروژه ها و پودمان های تکمیل شونده در طول سال یا پایه های مختلف
تحصیلی
تلفيق شایستگی هاي حرفه ای در دیگر حوزه های یادگیری ،برگزاری جشنواره ها
و مسابقات علمي -عملي
٥ـ تلفیق نظر و عمل
به کارگیری چرخة شایستگی در فعالیت هاي ياددهي  -يادگيري
٦ـ روش فعال و خالق
استفاده از نرم افزارهاي تعاملي
ايجاد فرصت هاي نوآوري و خالقيت از طريق پروژه ،پودمان ،نمونه كار
روش اكتشافي در فعالیت هاي ياددهي ـ يادگيري
٧ـ تأکید بر مشارکت دانش آموزان
ارائه رویکرد یادگیری مشارکتی در تدریس
٨ـ تعامل دانش آموزان با معلم ،همساالن و محیط های یادگیری
اقدام پژوهي توسط هنرآموزان
٩ـ استفاده از فناوری های نوین
استفاده از فضای مجازی ،نرم افزارها ،فیلم ها
به کارگیری فناوری یادگیری مبتنی بر مغز
استفاده از هوش های چندگانه و انواع سبک های یادگیری
7

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در این شاخه ها ناظر بر تحقق شایستگی ها
و دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی ایران است.
برای شناخت بهتر به چند نمونه مهم آن به شرح زیر اشاره می شود:
* شواهد كافي و متنوع براي قضاوت
ارزشيابي به صورت مستمر و عملكردي مبتني بر عمل خواهد بود .مالك گذر از
دورة كسب استاندارد شايستگي حرفه ای و عمومي كسب مدرك براساس صالحيت
خواهد بود.
خود آگاهي و خود ارزيابي در دستيابي به سطوح شايستگي باالتر
در ارزشيابي شايستگي عمومي و حرفه  10الي  20درصد قضاوت توسط هنرجو
انجام خواهد پذيرفت (تكاليف كاري همراه با سطح بندي شایستگی هاي حرفه ای
و عمومي).
حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابي
ارزشيابي نهايي گروه كاري توسط تيمي از هنرآموزان يا دنياي كار انجام می شود.
نتيجه محور و فرايند محوري
استاندارد عملكرد تكاليف كاري به عنوان نتيجه فرایند ياددهي -يادگيري تلقي
می شود .برخي از نتايج بايد در دنياي كار (كارآموزي) ارزشيابي شوند.
ارزشيابي فرایند محور در كسب شایستگی ها نيز در فرايند شايستگي به كار
مي رود.
*كارگروهي و حل مسأله
اجراي فرایند ارزشيابي در بستر كارگروهي و موقعيت هاي جديد جهت حل مسأله
در زندگي است.
*ارزشيابي به عنوان بخش جدايي ناپذير از فرایند ياددهي ـ يادگيري
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي قبل از ارزشيابي مبتني بر استاندارد عملكرد اتفاق
خواهد افتاد.
*تكاليف عملكردي در سنجش
ارزشيابي و سنجش مبتني بر واقعيات و شرايط موجود در استاندارد ارزشيابي
حرفه خواهد بود.
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طراحی الگو و لباس

نمایش

سینما

موسیقی نوازندگی ساز خارجی

موسیقی ـ نوازندگی ساز ایرانی

نقاشی

فتوگرافیک (عکاسی ـ گرافیک)

گرافیک

معماری داخلی

صنایع دستی ـ شیشه گری

صنایع دستی ـ طال و جواهرسازی

صنایع دستی ـ هنرهای چوبی

صنایع دستی ـ فرش

صنایع دستی ـ سفالگری

پویانمایی (انیمیشن)

تولید برنامه تلویزیونی

سال هشتم

آموزش عمومی

دوره اول متوسطه

سال دهم

دوره دوم
متوسطه شاخه
فنی و حرفه ای

سال یازدهم

سال دوازدهم
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مسیرهای هدایت تحصیلی -حرفه ای در گروه
فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر

سال نهم

سال هفتم
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اهداف كلي (ارزیابی و بازاریابی فرش)
عرصه
عناصر

تعقل ،تفكر و
انديشه ورزي

ایمان و باور

رابطه با خويشتن
(روح ،روان وجسم)

رابطه با خدا

 -1برتری تفکر و
  -1آگاهی به نفس خویشتن
خردورزی بر عمل در
در انجام شایستگی های
روایات و درنظر گرفتن
ارزیابی و بازاریابی فرش
این نکته در انجام
 -2توجه به اهمیت سالمت
روح ،روان و جسم (رعایت شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
اصول ارگونومی) خود
 -2ارتباط معرفتی با
در انجام شایستگی های
خدا و تالش برای نمود
ارزیابی و بازاریابی فرش
عملی آن در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریایی فرش
 -1باور به توانایی ها و
استعدادهای خود در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2ایمان به هویت فرهنگی
(ایرانی -اسالمی) موجود در
فرش و التزام به آن در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش

رابطه با خلق خدا(ساير
انسان ها)

رابطه با خلقت

-1تالش برای شناخت  -1توجه به شگفتی های
خلقت و تالش برای
خود و هستی از طریق
هماهنگی با آن در انجام
اندیشه  ورزی برای
تکامل جامعه در انجام شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
شایستگی های ارزیابی و
 -2وضعیت زندگی
بازاریای فرش
-2تجزیه و تحلیل رفتار مردم در اولویت بندی
شایستگی های ارزیابی
مردم در برابر کیفیت
و بازاریابی فرش برای
انجام شایستگی های
توجه بیشتر
ارزیابی و بازاریابی فرش

 -1باور به هدف دار
-1ایمان به تأثیر پنهان و -1باور به ارزش های فرهنگی
بودن همۀ هستی و
ایرانی -اسالمی در انجام
آشکار الطاف و برکات الهی
آفریده های آن و تعمیم آن
شایستگی های ارزیابی و
در شایستگی های ارزیابی و
به شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
بازاریابی فرش
بازاریابی فرش
 -2التزام قلبی به اهمیت
-2نگرش مطلوب در
 -2باور به هم سویی و
شایستگی های ارزیابی و
به کارگیری توصیه های
هماهنگی شایستگی های
بازاریابی فرش و تأثير آن
اولیاء وانبیاء در
شایستگی های ارزیابی و در رشد اقتصادي و فرهنگی ارزیابی و بازاریابی فرش با
نظام خلقت
جامعه
بازاریابی فرش
 -1کشف افراد الیق برای
انجام شایستگی های ارزیابی
و بازاریابی فرش و آموزش
شناخت های کسب شده
به دیگران
-2آگاهی نسبت به معیارها،
استانداردها و روش های
تعیین شده در ارزیابی و
بازاریابی فرش

 -1شناخت و درک
اهمیت زمان در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2آگاهی در مورد
روش های حفاظت
محیط زیست در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش

 -1شناخت ابزار ،مواد و وسایل  -1آگاهی به ارزش کسب
مورد نیاز خويش برای استفاده علم نزد خداوند و قدردانی
از نعمات الهی در انجام
در شایستگی های ارزیابی و
علم
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
(كسب معرفت
بازاریابی فرش
 -2آگاهی و کسب معرفت و
شناخت ،بصيرت و
مهارت جسمی و ذهنی برای -2بصیرت به عمل صالح در
آگاهي)
انجام شایستگی های ارزیابی و آموزه های دینی و ارتباط
آن در انجام شایستگی های
بازاریابی فرش
ارزیابی و بازاریابی فرش

-1رعایت قوانین و مقررات
-1شروع انجام
-1عمل بر اساس فرایند صحیح
کار و رعایت ایمنی و بهداشت شایستگی های ارزیابی و
اجتماعی و صنفی در انجام
شایستگی های ارزیابی و
شخصي در انجام شایستگی های بازاریابی فرش با یاد خدا،
عمل
چراکه هرکاری با یاد خدا بازاریابی فرش جهت كسب
ارزیابی و بازاریابی فرش
(كار ،تالش،
رضايت مشتريان
 -2باال بردن مهارت های الزم عبادت خواهد بود و عبادت
اطاعت ،عبادت،
-2عملکرد هماهنگ
موجب آرامش و ارتباط
جهت بهره برداری از زمان
مجاهدت،
با همکاران در انجام
مستقیم با خالق هستی.
مطلوب فرایند ،در انجام
كارآفريني ،مهارت
شایستگی های ارزیابی و
-2افزایش توفیق در کار
شایستگی های ارزیابی و
و)...
بازاریابی فرش براساس
علمی ،در حیطۀ ارزیایی
بازاریابی فرش
و بازاریابی فرش با تقویت وظیفه و ایجاد بستر مناسب
برای فعالیت دیگران
ارتباط با خدا

-1تالش در جهت
حفظ محیط پیرامون
با بهینه کردن ابزار و
فرایند کارهای مرتبط با
شایستگیهای ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2استفاده از مواد مصرفی
سازگار با محیط زیست در
شایستگیهای ارزیابی و
بازاریابی فرش
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فصل اول  :کلیات
عرصه
عناصر

اخالق
(تزكيه ،عاطفه و
ملكات نفساني)

رابطه با خويشتن
(روح ،روان وجسم)

رابطه با خدا

-1رعایت فضایل اخالقی
 -1احساس مسئولیت نسبت
سیره انبیاء و اولیاء الهی در
به سالمت فردی در انجام
انجام شایستگی های ارزیابی
شایستگی های ارزیابی و
و بازاریابی فرش
بازاریابی فرش
-2عملکرد اصولی در انجام
 -2در نظر گرفتن اصول
اخالقی در انجام شایستگی های شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش براساس
ارزیابی و بازاریابی فرش
فرامین الهی

رابطه با خلق خدا(ساير
انسان ها)
-1خدمت به خلق و پرهیز
از کم کاری در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش
 -2رعایت حقوق
مصرف کننده در انجام
شایستگی های ارزیابی و
بازاریابی فرش

رابطه با خلقت
-1احساس مسئولیت
نسبت به عالم خلقت با
حفظ صحیح فرش برای
ارایه به مشتریان و یا
نگهداری برای آیندگان در
حین انجام شایستگی های
ارزیابی و بازاریابی فرش
 -2ارزش نهادن به عالم
خلقت به عنوان مهم ترین
منبع در تولید فرش و
ارزیابی و بازاریابی آن

تعاريف و اصطالحات
رويكرد برنامه درسي ملي
منظور از اين اصطالح ،جهت گيري آموزش هاي 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.
دنياي كار :شامل کار مزدی ،پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبههای
زندگی اجتماعی است .دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است.
دنیای کار اعم از زندگی شغلی ،بازار کار ،محیط واقعي کار و بنگاههاي اقتصادي است.
محیط کار :موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گسترهای وسیع از
فضاها از خانه تا کارخانه بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادي :محلي كه در آن فعالیت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي
طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.
صالحیت حرفه ای :مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه
به سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربيت فني و حرفه ای :آموزش و تربيت در قلمرو دنياي کار جهت
زمينه سازي ،آمادگي ،نگهداشت و ارتقای شغلي و حرفه ای را گويند .آموزش و
تربيت فني وحرفه ای واژه ای جامع است که به جنبه هاي از فرایند آموزشي و
تربيتي ،دربرگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته ،کسب نگرش ها و مهارت هاي
11

عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي
اجتماعي ،عالوه بر آموزش عمومي ،ارجاع و اطالق می شود .اين واژه اعم از آموزش
فني و حرفه ای رسمي ،غيررسمي و سازمان نايافته است .همچنین اين آموزش ها
شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و
محلی هماهنگ مي گردد .يادگيري براي یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های
محاسبه ،مهارت های عرضي (غيرفني) و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های
جدایی ناپذیر آموزش و تربيت فني و حرفه ای می باشند.
شغل :واژه شغل «استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص»
است .شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از كارها و وظايف
مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف می شود .يك شخص ممكن است در
يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه :مجموعه اي از مشاغل دنياي کار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر
كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد .حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول
زندگي است .استاندارد حرفه ای ،حداقل هاي مورد انتظار دنياي کار در يک حرفه
را نشان مي دهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است
(مانند حسابدار ،خانه دار ،جوشكار ،پرستار ،مهندس ساختمان) .اكثر حرفه ها در
بخش هاي مختلف وجود دارد درحالي 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 توانایی هاي مورد نياز دارد.
وظيفه :وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را که در يک
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر مي گيرند ،وظيفه نام دارد .براي مثال
از وظايف اصلي يک تعميرکار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت ،تعمير
سيستم انتقال قدرت و ...اشاره کرد .از تکنسين مکاترونيک انتظار مي رود نگهداري
و تعميرات سيستم هاي کنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
تکليف کاري :يک تکليف کاري فعاليت مشخصي است که داراي ابتدا و انتها
است و شامل مراحل منطقي است .معموالً هر وظيفه به چندين تکليف کاري تقسيم
می شود .به طور مثال از يکي از تکاليف کاري وظيفه «تعمير سيستم مولد قدرت»،
تنظيم سيستم جرقه است.
شايستگي  :مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت
انجام يک تکليف کاري ،براساس استاندارد را ،شايستگي گويند .شایستگی ها
در حوزه آموزش هاي فني وحرفه ای به سه دستة شایستگی هاي فني ،غيرفني و
عمومي تقسيم بندي می شوند.
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فصل اول  :کلیات

سطح شايستگي انجام کار :صرف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه سطح
صالحيت حرفهای انجام میشود ،انجام هر کار ممکن است با کيفيت مشخصي در
محيط کار مورد انتظار باشد .سطح کيفي شناخته شده از يک شخص در محيط کار
را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند .سطح شايستگي انجام کار معيار اساسي
ارزشيابي است .در بين کشورهاي مختلف نظام سطحبندي شايستگي گوناگوني وجود
دارد اما نظام چهار سطحي معمولترين آنها بهنظر ميرسد.
چارچوب صالحيت ملي :چارچوبي است که صالحيتها ،مدارک و گواهينامههاي
در سطوح و انواع مختلف را بهصورتي منسجم و همگون براساس مجموعه از معيارها و
شاخصهاي توافق شده بههم ارتباط ميدهد .در اين چارچوب بهمهارت و تجربه در
کنار دانش ارزش ويژهاي داده میشود .زمان و مکان يادگيري ارزش کمتري دارد.
سطح صالحيت :سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب
صالحيتهاي حرفهای ملي که تکاليف کاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد.
نظامهاي سطحبندي گوناگوني در بين کشورها وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي
(حرفهای) پنج درنظر گرفته شده است که بهطبع آن تکنسين فني يا حرفهای داراي
سطح چهار است .صالحيت حرفهای در اروپا  EQFبه 8سطح تقسيمبندي شده
است.
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفهای :برنامه درسي آموزش و تربيت
فني و حرفه ای مجموعه اي از استانداردها دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روش ها،
راهبردهاي ياددهي-يادگيري ،تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شایستگی ها ،مواد
آموزشي ،استاندارد ارزشيابي است که دانش آموز (هنرجو) ،كارآموز يا مربي را براي
رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه ای هدايت مي نمايد .دامنة
شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه ای ،دنياي كار و دنياي
آموزش را در برمي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد ،متصوّر
می شوند:
1ـ استاندارد شايستگي حرفهای؛ شايستگي يا مهارت ،که توسط متوليان صنعت ،بازار
کار و اتحاديهها ،صنوف و ...تهيه میشود .در اين استاندارد ،وظايف ،کارها و صالحيتهاي
هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار ميگيرند.
2ـ استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه ای و ديگر عوامل
مؤثر توسط گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهيه می شود و منجر
به اعطاي گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه ای مي گردد.
13

3ـ استاندارد آموزشي (برنامه درسي)؛ براساس استانداردهاي شايستگي حرفه
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه ای تهيه مي گردد .در
اين استاندارد و اهدافِ دروس ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي -يادگيري ،تجهيزات
آموزشي و ...در اولويت قرار دارد.
آموزش مبتني بر شايستگي:
رويکردي در آموزش فني و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی هاي حرفه ای دارد.
شایستگی ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي درنظر مي گيرد و فرايند نيازسنجي،
طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي براساس آنها انجام می شود .شایستگی ها
مي توانند به شایستگی هاي فني (در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها) ،غيرفني و
عمومي دسته بندي شوند .رسيدن فراگيران به حداقلي از همة شایستگی ها به عنوان
هدف آموزش هاي فني و حرفه ای در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
استاندارد شايستگي حرفه :استاندارد شايستگي حرفه تعيين کننده فعالیت ها،
کارها ،ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه است.
هويت حرفه ای :برآيند مجموعه اي از باورها ،گرايش ها ،اعمال و صفات فرد در
مورد حرفه است .بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه ای،
هويت حرفه ای قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
گروه تحصیلیـ حرفه ای (چند رشته اي تحصيلي -حرفه ای) :چند رشته
تحصيلي ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني
بر عالئق ،تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه
به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي -حرفه ای به صورت منطقي ياري
مي رساند .چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي
هم خانواده ،غير هم خانواده ،شایستگی هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه
و شایستگی هاي طولي براي كسب كار باشد .گروه بندي تحصيلي -حرفه ای باعث
شكل دهي هويت حرفه ای و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
رشته تحصیلی-حرفه ای :مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه ای و عمومي
است که آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
اهداف توانمندسازي :اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شایستگیها،
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي-يادگيري جهت كسب شایستگیها توسط
دانشآموزان تدوين ميگردد .اهداف توانمندساز با توجه بهرويكرد شكوفايي فطرت
شامل پنج عنصر :تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با
خود ،خدا ،خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف ،تبيين و تدوين
میشوند .باتوجه بهاينكه آموزش و تربيت فني و حرفهای و مهارتي فرايند تكوين
14
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و تعالي هويت حرفهای متربيان است و هويت متربيان برايند نوع ارتباط آنان با
خدا ،خود ،خلق و خلقت است ،بنابراين اهداف تربيت با توجه بهاين عرصهها قابل
تبيين خواهد بود ،اين عرصهها بهگونهاي جامع ،يكپارچه و منطقي كليه ساحتهاي
تربيتي 1را دربرميگيرد.
يادگيري يك پارچه و كلنگر :يادگيري همه جانبه ،يادگيري يك موضوع از ابعاد
مختلف .در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصههاي
چهارگانه گفته میشود.
يادگيري :فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده ،يادگيري
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.
فعالیتهاي يادگيري ساخت يافته :براساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای
یاددهی  -یادگیری در شاخه فنی و حرفهای طراحي ميگردد .در تدوين فعالیتهاي
يادگيري در دروس مختلف شاخه فني و حرفهای براساس برنامه درسي ملي ايران و
حوزه يادگيري كار و فناوري ،ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود .انتخاب فعالیتهاي
یاددهی -یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانههای یادگیری بهمنظور
تحقق شایستگیها براساس اصولي از قبيل تقویت انگیزه دانشآموزان ،درک و تفسیر
پدیدهها در موقعیتهای واقعی دنياي كار ،فعال نمودن دانشآموزان استوار است.
محتوا :محتوي آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعالیت هاي يادگيري
ساخت يافته است .محتوي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با
آموزه های دینی و قرآنی ،مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات
یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و
عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد .همچنين محتوي دربرگیرنده مفاهیم
و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار
از دانش آموزان است و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری است .تناسب
محتوي با نیازهای حال و آینده ،عالیق ،ویژگی های روان شناختی دانش آموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوي است.
بسته تربيت و يادگيري :بسته تربيت و يادگيري ،به مجموعه اي هماهنگ از
منابع ،مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق می شود كه در يک بستة واقعي يا به صورت
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يک يا چند پايه
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 ای و علمي و فناورانه.
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تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد .در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين،
بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي ،لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تکميل
می شود .طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري
انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گسترهاي از منابع و رسانه هاي آموزشي
يا حاوي تعدادي كتاب و كتابچه ،برگه هاي كار ،لوح فشرده ،فيلم آموزشي و حتي
برخي وسايل كمک آموزشي و ابزارها باشد .در كنار بسته سخت افزاري ،استفاده از
امکانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تکميل يک بستة آموزشي كمک كند.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع
تکميلي تقسيم نمود .منابع اصلي شامل كتاب راهنماي معلم ،كتاب درسي ،كتاب
كار دانش آموز و كتاب ارزشيابي می شوند.
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل-1 :كتاب درسي -2راهنماي معلم  -3كتاب
همراه هنرجو  -4كتاب كار  5ـ نرم افزار دانش آموز  -6فيلم هنرجو  -7شبيه سازها
 -8فيلم معلم 9ـ پوستر و غيره است.

فضاي كارگاهي
نقشه کارگاه ارزیابی و بازاریابی
راهنمای نقشه:
 Aـ سالن کارگاه ـ  ٩در  ١٢متر
   Bـ اتاق سرپرست کارگاه و معلم ـ  ٣در ٣متر (با پنجره های
سرتاسری)
   Cـ اتاق رختکن  ٢٥٠در  ٢٠٠سانتی متر (مجهز به آینه،
رخت آویز و هواکش)
 Dـ انبار ـ  ٥در٣متر
 Eـ محل بررسی و عدل بندی فرش
١ـ وایت بورد  ٢٠٠در ١٣٠سانتی متر
٢ـ سکوی یک پله ای  ٥٠٠در ١٢٠
٣ـ میز تحریر و کامپیوتر
٤ـ صندلی مناسب میزکار بدون دسته
٥ـ سطل زباله
٦ـ کامپیوتر
٧ـ خرک و پایه نگهدارنده رول پالستیک
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  ٨ـ باسکول
٩ـ کمد فلزی قفل دار ـ عرض  ،٥٠عمق  ،٧٠ارتفاع ١٢٠
١٠ـ رخت آویز دیوارکوب
١١ـ آینه دیواری
١٢ـ سینک روشویی و ظرفشویی (دارای شیر آب سرد و گرم)
١٣ـ کابینت قفسه فلزی
١٤ـ گلدان گل آپارتمانی (گل طبیعی)
١٥ـ جعبه کمک های اولیه
١٦ـ کپسول آتش نشانی
١٧ـ شوفاژ یا فنکوئل
١٨ـ تهویه هوا (در کارگاه های مرتبط با فرش در پایین ترین
سطح دیوار و مماس با زمین نصب می شوند).
١٩ـ کمد و دراور
٢٠ـ میز چوبی به ابعاد  ٢٠٠در  ٣٠٠سانتیمتر یا  ٣٠سانتیمتر
ارتفاع
٢١ـ کمد ابزار و مواد مصرفی
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اصول انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در رشته
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشيابي كار :1تعیین ارزش كار يا تكليف كاري براساس ضوابط و مقررات خاص
است .در ارزشیابی كار ،عمق هدف های مورد نظردر كار تعیین میشود.
انواع ارزشيابي:
١ـ سنجش :2نوعی ارزشیابی است که از طریق اندازه گیری صورت می گیرد.
به عبارت دیگر فرایند جمع آوری اطالعات درباره یادگیرندگان به منظور تصمیم گیری
در مورد رشد و پیشرفت آنان است.
٢ـ شواهد :3مستندات مکتوب درباره درست بودن یا حقیقت داشتن موضوعی
را شواهد گویند .با ارائه شواهد متنوع و کافی امکان قضاوت در ارتباط با سطح
دستیابی به اهداف برنامه درسی یا موارد دیگر به وجود می آید.
٣ـ ارزشیابی تشخیصی :4نوعی ارزشیابی برای تشخیص نقاط قوت و نقاط
ضعف یادگیرندگان در مهارت های اساسی یا پیش نیاز است .از طریق این ارزشیابی
می توان مشخص کرد که ذینفعان ،معلومات ،توانایی ها و مهارت های الزم برای
ورود به حرفه یا شغل جدید را دارند یا خیر؟
٤ـ ارزشیابی تراکمی :5برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار
حرفه ای موردتوجه ویژه قرار می گیرد .ارزشیابی تراکمی یا پایانی در مدارس
متداول است و شامل ارزشیابی آخر دوره در روند آموزشی است .به عبارت دیگر
تمام آموخته های یادگیرنده در طول دوره آموزشی ارزشیابی می شود.
٥ـ سنجش توانایی :6ارزشیابی توانایی های ادراکی (دادن پاسخ مناسب
به اطالعات دریافت شده از راه حواس) و توانایی های جسمانی (استقامت ،قدرت،
انعطاف پذیری و چاالکی).
1 - Task evaluation
2 - Assessment
3 - Evidence
4 - Diagnostic evaluation
5 - Summative evaluation
6 - The ability to assess
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٦ـ رفتارگرایی :1به جای بررسی فکرها و حالت های ذهنی ،رفتارهایی را بررسی
می کنند که به دنبال فکرها می آیند.
٧ـ ارزشیابی تکوینی -مستمر :2برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط هر
کار حرفه ای در طول آموزش مورد توجه ویژه قرار می گیرد .به عبارت دیگر تمام
آموخته های یادگیرنده در طول یک دوره آموزش معین که فعالیت آموزشی معلم
در جریان است و یادگیری درحال تکوین و شکلگیری است انجام می شود و هدف
آن تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری است.
 ٨ـ سنجش مالک معیار :3فرد با استانداردهای شایستگی حرفه ای مقایسه
می شود که نتیجه آن قبول یا رد است.
٩ـ سنجش هنجار معیار :4فرد با سایر افراد شرکت کننده در آزمون مقایسه
می شود .مؤسسات می توانند نمره قبولی خود را تعیین و هنجارهای خود را با سایر
مؤسسات مقایسه نمایند.
١٠ـ روش /ابزار سنجش :5وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند
اطالعات مورد نیاز خود را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و
نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید.
١١ـ مقیاس درجهبندی :6یکی از شیوههای شناخت است که بهوسیله آن میزان
خصوصیات و رفتارهای بارز و قابل مشاهده افراد در زمینههای مشخصی سنجیده میشود.
١٢ـ ارزشیابی نتیجهمحور :7مبنای ارزشیابی نتیجه رشد است و بهپیشرفت توجه
دارد و کسب اطالعات را میسنجد .یادگیری فضای مشخصی دارد و در انتها آموختههای
شخص را ارزشیابی می کند.
١٣ـ ارزشیابی فرایند :8ارزشیابی از جریان رشد است و به پیشروی و تالش
توجه میشود .فرایند یادگیری پایان ندارد بلکه دارای مراحلی است و ارزشیابی در
طول یادگیری و بازخوردی است .درضمن بازخوردهای دورهای به ویژه شناسایی
مشکالت و نقص دروندادها در خالل اجرای برنامه توجه می شود.
1 - Behaviorism
2 - Formative assessment
3 - Benchmark criteria to assess
4 - Normal assessment criteria
5 - The assessment tool
6 - Grading scale
7 - Evaluation results oriented
8 - Process evaluation
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اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 1استفاده از انواع روشهای ارزشیابی جهت سنجش پيشرفت تحصيلي و شایستگیهاي
حرفهای و عمومي در كار واقعي.
 2استفاده از مدارک صالحیت حرفه ای به عنوان مالك گذر از دوره كسب
استاندارد شايستگي حرفه ای وعمومي در رشته.
 3ارزشيابي متنوع و مستمر برای سنجش میزان یادگیری شایستگی های
عمومی و حرفه در رشته.
 4استفاده از نمون برگ های ارزیابی به منظور سنجش شایستگی های کسب شده
توسط هنرجو.
 5ارزشیابی منصفانه و بر مبنای اندوخته های هنرجویان.
 6فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی.
 7اجراي بخشی از فرایند ارزشيابي در بستر كار گروهي و با همکاری اعضای گروه.
 8ارزشيابي مداوم و مستمر پيشرفت تحصيلي حین انجام کار به عنوان بخشی از
فرایند یادگیری.

ويژگيهاي ارزشيابي
1ـ محتواي مورد ارزشيابي :ارزشيابي در دروس رشته هاي تحصيلي -حرفه اي
بايد شايستگي انجام كار مبتني بر استاندارد عملكرد را سنجش نمايد .اين شايستگي
تركيبي از عناصر پنجگانه در برنامه درسي ملي است .با توجه به استانداردهاي
حرفه اي و شرايط ارائه آموزش ها شايستگي هاي مورد ارزيابي به صورت هاي گوناگون
خواهند بود .ارزشيابي ممكن است عالوه بر ارزشيابي مهارت ها و شايستگي هايي
كه مستقيماً با حرفه فرد در ارتباط هستند ،مهارت هاي ديگري را نيز اندازه گيري
كند كه به آنها مهارت هاي محوري مي گويند .اين مهارت ها عبارتند از سواد حساب،
مهارت هاي زندگي شامل مهارت هاي اجتماعي و شهروندي ،مهارت هاي عام كاريابي
مانند ارتباطات و تصميم سازي و براساس حرفه فرد ،مهارت هاي مديريت و كار
آفريني .براي همين ارزشيابي به صورت كل نگر مي باشد به طوري كه شايستگي هاي
فني و غيرفني در تحليل كارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
2ـ مقياسبندي و نمرهدهي شايستگي :باتوجه بهاينكه ارزشيابي پيشرفت
تحصيلي در نظام جديد آموزشي دوره دوم متوسطه مبتني بر شايستگي است
همچنين هدف نهايي ارزشيابي مبتني بر شايستگي ،يادگيري و كسب توانايي
انجام كار در شغل و حرفه است ،لذا بر اين اساس طراحي دروس بهگونهاي انجام
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شده كه هر درس شامل چند پودمان و هر پودمان يك يا چند واحدهاي يادگيري
(تكاليفكاري) را دربرگيرد .در اين رويكرد هنرجويان در فرایند يادگيري بايد در
انجام آنها شايستگي الزم را كسب نمايند .حداكثر نمره هر پودمان و واحد يادگيري4
نمره است و نمرهدهي آن شامل دو بخش ارزشيابي فرايندي مستمر (1نمره) و
نتيجهاي پاياني (3نمره) است .هنرجويان براي كسب شايستگي در واحد يادگيري
بايستي حداقل 2را از ارزشيابي پاياني كسب نموده تا در آن واحد يادگيري شايستگي
الزم را كسب نمايند .حداقل يك بار امكان جبران براي كسب شايستگي واحدهاي
يادگيري براي هنرجويان وجود دارد .نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان (كه
هرپودمان ميانگين نمرات يك يا چند واحد يادگيري است) تشكيل ميگردد.
در ارزشيابي مستمر ارزشياب (هنرآموز) ميتواند براساس ارزشيابي مراحل انجام كار
در كتاب درسي و با توجه بهفرایند ياددهي ـ يادگيري نمرهدهي نمايد .ارزشيابي
پاياني براساس نمون برگ بيان شده در كتاب درسي انجام ميشود .در سنجش
واحد يادگيري شايستگي فني ،غيرفني ،ايمني و بهداشت و توجهات زيست محيطي
همزمان مورد سنجش قرار ميگيرند.
در انجام تكليف كاري يا واحدهاي يادگيري برخي از مراحل بسيار مهم و حياتي
(از جمله رعايت ايمني و بهداشت و شايستگي هاي غيرفني) هستند .بنابراين براي
قبولي بايستي در آن مرحله نمره  2را 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 غيرفني و ايمني و بهداشت حاصل
مي گردد .هنرآموزان مي توانند تا 2درصد نمره از ارزشيابي را به خود ارزيابي توسط
هنرجويان اختصاص دهند.
همچنين هنرجويان بعد از گذراندن 3درس از  6درس دوره متوسطه دوم ،شايستگي
دريافت گواهينامه سطح  2صالحيت حرفه اي ملي را دارند و مي توانند به شرط
موفقيت در آن از اين امتياز براي ورود به بازار كار استفاده كنند .هنرجويان بعد از
گذراندن موفقيت آميز  3سال و كسب شايستگي در تمام واحد هاي شایستگي (60
واحد شايستگي 30،پودمان6 ،درس) عالوه بر دريافت ديپلم در رشته تحصيلي-
حرفه اي از وزارت آموزش و پرورش ،به شرط موفقيت در آزمون صالحيت حرفه اي
ملي به دريافت گواهينامه سطح  2صالحيت 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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صالحیتهای حرفهای هنرآموزان رشته
مدرک تحصیلی
هنرآموز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی 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 دورههای تخصصي :نقشهكشي دستي و رايانهاي فرش ،بافت انواع گليم ،بافت
انواع جاجيم ،بافت زيلو ،چلهریزی ،چلهكشي و بافت قالي ،پرداخت و سرويسكاري،
تبليغ و يازاريابي فرش ،استاندارد بستهبندي فرش براي هنرآموز الزامي است.
گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس ،بهداشت و ايمني كارگاه،
اخالق حرفه ای و مهارت های حرفه آموزی نيز ضروري است.

تجربه کاری
داشتن حداقل  4سال سابقه کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های تربیت دبیر
فنی الزامي است.

الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 1آموزش مدیران و هنرآموزان جهت دستیابی بهشایستگیهای حرفهای و تخصصی.
 2تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات.
 3ایجاد کارگاه صنايع دستي بر اساس استاندارد فضاي کارگاه آموزشی « ارزیابی
و بازاریابی فرش».
 4تجهیز کارگاه صنايع دستي متناسب با استاندارد کارگاه آموزشی «ارزیابی و
بازاریابی فرش».
 5مشارکت دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته
صنايع دستي.
 6وجود نمونه فرش هاي مختلف (انواع گليم ،جاجيم ،زيلو و قالي).
 7حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازای هر  16هنرجو.
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ویژگیهای دانشآموزان ورودی بهرشته
حداقل سن 15 :سال
ميزان تحصيالت :اتمام پاية دهم
ال
ال سالم ،پاها كام ً
ال سالم (عدم كوررنگي ،دست ها كام ً
وضعيت جسماني :كام ً
سالم ،عدم حساسيت به مواد شيميايي ،قدرت بدني كافي ،هماهنگي اعضاي
حركتي ،انعطاف پذيري بدن توانايي ديدن اشياء در دور و نزديك)
ساير ويژگيها :استعداد هنري و عالقه بهصنايع دستي (فرش) ـ علوم پايه (رياضي)

معرفي اجزای بسته آموزشی درس «ارزیابی و بازاریابی فرش»
بسته آموزشی به طور كلي شامل اجزای زیر است:
کتاب درسی ،كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار دانش آموز ،راهنمای هنرآموز ،فیلم
راهنمای هنرآموز ،کتاب کار ،پوستر ،کتاب مرجع و معرفي سایت.
در كتاب درسي «ارزیابی و بازاریابی فرش» برخي از اين اجزاء وجود دارند كه
به ترتيب به شرح جدول زير است:
جزء بسته

مطالب ارائه شده

کتاب درسی

در این جزء آموزش مربوطه به شكل پروژه و کارهای عملی (کار کالسی) همراه با
تصاویر ،جداول و اینفوگرافی آورده شده است .در هر مرحله كه نياز دارد و ضروري است
به نکات ایمنی و اصول کار اشاره شده است .کار غیر کالسی ،پرسش و تحقیق نيز در
جاهايي از كتاب گنجاده شده است.
محتوی به شكل درهم تنيده شایستگی های فنی و غیرفنی را مورد توجه قرار داده
است .براساس اهداف كلي درس ،پروردگار عالم به عنوان خالق و صانع معرفي شده و
موقعیت های واقعی زندگی در محتوي طراحي شده است.

كتاب همراه
هنرجو

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

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات ،ابزارها و مواد
مصرفی مورد نیاز هر جلسه ،نکات ایمنی و بهداشتی آورده شده است .همچنین آموزش
مربوط به پروژه و کارهای عملی به طور کامل تر آمده است .پاسخ پرسش های کتاب،
معرفی مشاغل مرتبط با پودمان ،معرفی رشته های تحصیلی مرتبط با پودمان ،منابع
کتاب راهنمای
علمی مرتبط با پودمان ،پروژه های نیمه تجویزی و غیرتجویزی ،رویکرد ارزشیابی،
هنرآموز
روش ارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیت های غیرکالسی نيز گنجانده شده
است .مشکالتی که هنرآموز در تدریس ممکن است با آن روبرو شود و راه حل هاي
پيشنهادي آورده شده است .سایت های معتبر بین المللی و ملی در فصل هاي مختلف
معرفي شده اند.
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کتاب کار
پوستر
کتاب مرجع
سایت

اين درس ندارد.
در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخش های مختلف کتاب كه
مي توان آن را بر ديوار كارگاه نصب كرد ،آورده شده است.
اين درس به صورت خاص ندارد.
در این بخش سایت های معتبر بین المللی و ملی در صورت نياز در كتاب همراه هنرجو
و راهنماي معلم ذکر شده است.

معرفي ويژگي هاي درس و واحد يادگيري
پودمان

پایه

نام و کد کتاب درسی

12

ارزیابی و بازاریابی فرش ٣ـ اظهارنامه نویسی
کد کتاب ( ) 212570

١ـ انبارداری فرش

شایستگی های یادگیری
انبارداری مواد اولیه فرش
انبارداری فرش

٢ـ ارزیابی مقدماتی فرش ارزیابی شیوه بافت فرش
تهیه شناسنامه فرش
تهیه لیست عدل بندی
تهیه لوازم بسته بندی
٤ـ عدل بندی

بسته بندی فرش
عدل بندی فرش

٥ـ بازاریابی فرش

معرفی و تبلیغ فرش

كتاب « ارزیابی و بازاریابی فرش» داراي پنج فصل و پودمان است كه به ترتيب
عبارتند از  :انبارداری فرش ،ارزیابی مقدماتی فرش ،اظهارنامه نویسی ،عدل بندی
و بازاریابی فرش.
فصل اول اين كتاب درسي با نام «انبارداری فرش» داراي دو واحد يادگيري
انبار مواد اولیه فرش و انبار فرش است .در اين فصل هنرجويان پس از آشنايي با
ابزار و تجهيزات و چگونگي آماده سازي انواع بسته های مواد اولیه ،روش کدگذاری
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و طبقه بندی آنها را فرا می گیرند .همچنین چگونگی قرار دادن آنها در انبار مواد
اولیه را به شکل عملی و با رعایت نکات ایمنی می آموزند .روش وزن کردن ،ثبت
مشخصات مواد اولیه و نخ ها نیز از دیگر آموزش های عملی این بخش است .در
واحد یادگیری دوم هنرجویان با انواع روش های انبارداری فرش آشنا می شوند.
برای این کار می توانید از اولیای هنرجویانی که شغل پدرانشان در زمینه تولید و
فروش فرش است ،نیز کمک بگیرید .انبارداری فرش را هنرجویان در قالب گروهی
می آموزند .الزم است در تمام مراحل كار شايستگي هاي غيرفني مانند كار تيمي،
مديريت منابع و مسئوليت پذيري را نيز مورد توجه داشته و به موقع به كار گيرند.
فصل دوم كتاب به «ارزیابی مقدماتی فرش» اختصاص دارد كه در آن هنرجویان
مواردی چون گره ،شیوه پودگذاری ،نوع زنجیره و گلیم ابتدا و انتهای فرش و نوع
شیرازه طرفین فرش را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند .از آنجایی که هنرجویان
با چند نوع بافت از جمله گلیم ،جاجیم و زیلو در سالهای قبل بهشکل عملی آشنا
شدهاند و در پایه دوازدهم (همین سال) همزمان بافت قالی را میآموزند ،در این درس
شایستگی ارزیابی شیوه بافت را کسب می کنند .هنرجویان شیوههای بافت لول ،نیم
لول و تخت را با انواع پودگذاری در فرشهای ترکی باف و فارسی باف با نشانههایی
که آموزش میبینند ،را از یکدیگر تشخیص میدهند .همچنین روشهای سربندی،
زنجیره بافی ابتدا و انتها و شیرازهها تشخیص داده و کیفیتسنجی می کنند.
آنچه عالوه بر يادگيري شايستگي فني اين روش ها اهميت دارد ،شايستگي هاي
غيرفني ،رعايت نكات ايمني و توجهات زيست محيطي است كه بايستي در كارگاه
به شكل مستمر يادآوري و مورد ارزشيابي فرایندي قرار گيرد .نصب نمونه و قطعات
فرش های دستباف مناطق مختلف بر روی دیوار کارگاه در آموزش به شما کمک
بسیاری می کند.
فصل سوم كتاب «اظهارنامه نویسی» است .دو واحد یادگیری در این فصل با
نام های تهیه شناسنامه فرش و تهیه لیست عدل بندی وجود دارد .در اين فصل
ابتدا ضرورت و اهمیت تهیه شناسنامه برای فرش تولید شده تبیین شده است.
سپس فرایند گردآوری اطالعات مورد نیاز برای تهیه شناسنامه فرش آموزش
داده می شود .پس از آن شاخص های فنی مؤثر در تهیه شناسنامه و کاربردهای
شناسنامه بیان شده است .شما هنرآموز گرامی  ،الزم است هنرجویان را در قالب
گروه های دو یا سه نفره برای بررسی شاخص های فنی فرش تقسیم کرده و درنهایت
شناسنامه چند فرش دستباف متفاوت را از ایشان بخواهید .برای دستیابی به انواع
فرش ها می توانید از اولیای هنرجویان که در زمینه فروش فرش اشتغال دارند،
کمک بگیرید .در پایان چگونگی الصاق شناسنامه فرش به پشت فرش را نیز به شکل
عملی آموزش می بینند .الزم است در تمام مراحل كار عالوه بر شایستگی های فنی،
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شايستگي هاي غيرفني مانند كار تيمي ،مديريت منابع و مسئوليت پذيري را نيز
مورد توجه داشته و به موقع به كار گيرند .توجهات زیست محیطی و رعایت نکات
ایمنی نیز در مراحل مختلف الزامی است.
هنرجویان در واحد دوم یادگیری مراحل تهیه لیست عدل بندی را فرا می گیرند.
اجزای فهرست عدل بندی ،یک به یک برای هنرجویان تشریح شده و در بخش های
مختلف تمرین های عملی برایشان آورده شده است .همکار گرامی  ،در این بخش
الزم است ابتدا چگونگی کار با نرم افزار اکسل ( )Excelرا برای انجام چهار عمل
اصلی را آموزش داده و سپس از هنرجویان بخواهید تمرین ها را در محیط این
نرم افزار انجام دهند .خالصه نویسی صورت عدل بندی و به فارسی و انگلیسی نیز از
دیگر کارهای عملی است که در این پودمان هنرجویان می آموزند.
فصل چهارم كتاب به «عدل بندی» تعلق دارد .سه واحد یادگیری تهیه لوازم
بسته بندی ،بسته بندی فرش و عدل بندی فرش در این پودمان آموزش داده
می شود .در واحد یادگیری اول (تهیه لوازم بسته بندی) پس از کسب آگاهی در
رابطه با عوامل مؤثر در بسته بندی انواع تجهیزات و مواد به کار گرفته شده در
انواع بسته بندی فرش ،چگونگی بکارگیری و آماده سازی آنها آموزش داده می شود.
تمرین های عملی و کارهای میدانی در بخش های مختلف این واحد یادگیری
طراحی شده که الزم است هنرجویان آنها را انجام دهند.
هنرجویان انواع روش های بسته بندی مانند ؛ رول کردن ،تا زدن و تخت را در واحد
یادگیری دوم می آموزند .در این واحد یادگیری هنرجویان حتماً باید در گروه های
دو یا سه نفره تمرین ها را انجام دهند .رعایت نکات ایمنی ،ارگونومی و به کارگیری
شایستگی های غیرفنی در مراحل مختلف این واحد یادگیری و واحد یادگیری
(عدل بندی) بسیار ضروری است .در عدل بندی ابتدا اندازه گیری ابعاد و اجزای
قالی ها به صورت دقیق انجام می شود .سپس عدل بندی ،طناب کشی ،کشیدن گونی
بر روی بسته فرش و روکش کردن آن ،دوخت دهانه روکش ،وزن کشی ،ثبت شماره
عدل بر روی بسته و در پایان شناسه عدل بر روی آن نصب می گردد .فرایند انجام
هریک با تصاویر شرح داده شده است .همچنین ویژگی فضایی که در آن عدل بندی
انجام می شود ،بیان شده است.
فصل پنجم «بازاریابی فرش» نام دارد .یک واحد یادگیری در این فصل وجود
دارد که معرفی و تبلیغ فرش است .هنرجویان در این فصل با انواع روش های تبلیغ
آشنا می شوند .روش های تبلیغاتی مطلوب را فرامی گیرند و تکنیک های مختلف
را در تمرین عملی به کار می گیرند .همچنین چگونگی نمایش فرش در غرفه
نمایشگاهی و نکات مهم آن را با راهنمایی های شما همکار گرامی می آموزند .در
پایان این واحد یادگیری روش تبلیغ اینترنتی فرش را نیز فرا می گیرند .با مدل های
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کسب و کار اینترنتی آشنا شده و چگونگی به کارگیری شبکه های اجتماعی را بدین
منظور آموزش می بینند.

نكات مهم در آموزش فصول كتاب
هنرآموزان گرامیبرای آموزش انبارداری مواد اولیه فرش بهتر است نخها و مواد
مصرفی و ابزارهای خریداری شده برای کارگاههای پایه دوازدهم را برای دستهبندی،
کدگذاری و لیستبرداری در اختیار هنرجویان قرار دهند .البته با نظارت دقیق و از
ایشان خواسته شود تا براساس آموزشهای دیده شده آنها را در قفسههای مناسب
انبار کنند.
در بسیاری از فعالیت های طراحی شده در کتاب درسی الزاماً بایستی هنرجویان در
قالب گروه های دو ویا سه نفر کار را انجام دهند ،بنابراین ارزشیابی فرایندی آنها
عالوه بر شایستگی فنی ،شایستگی های غیرفنی از جمله نقش در تیم (کار گروهی)
را نیز شامل می شود.
برای آموزش واحد یادگیری تهیه لیست عدل بندی و پودمان  5که مربوط به معرفی
و تبلیغ فرش است به دلیل اینکه نیاز به رایانه است پیشنهاد می شود این بخش از
آموزش در کارگاه نقشه کشی فرش و یا در سایت هنرستان برگزار شود.
برای پودمان ارزیابی فرش هنرآموزان گرامی می توانند از کارخانه های قالیشویی
تکه های باقیمانده از فرش های آسیب دیده که به شیوه های مختلف بافته شده اند
و روش های پودگذاری و سربندی های متفاوتی دارند ،گردآوری کرده و سرکالس
بیاورند.
همچنین می توانند از اولیای هنرجویانی که در این زمینه اشتغال دارند برای این
کار کمک بگیرند.
از هنرجويان خواسته شود تا مسائل كتاب را حل كنند و براي مهارت پيدا كردن
آنان چند مسئله ديگر مشابه برايشان طراحي كنيد.
بازدید از انبار مواد اولیه و انبار فرش در بازار منطقه کمک بسیاری برای فهم
بهتر این محتوا می کند .بنابراین هنرآموزان گرامی حتماً در برنامه ریزی خود چند
بازدید برای این درس طراحی نمایند.
چنانچه در طول سال تحصیلی در منطقه خود از برپایی نمایشگاه فرش مطلع شدید،
برای دیدن روشهای تبلیغ و معرفی فرش هنرجویان را برای بازدید و صحبت با
غرفهدارها بهآنجا ببرید.
برای همه بازدیدها از هنرجویان گزارش تفصیلی همراه با تصویر به صورت انفرادی
یا گروهی درخواست کنید.
ارزشيابي فرایندي و در هرجلسه بر اساس جدول طراحي شده در اين كتاب توسط
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هنرآموز گرامي انجام شده (که حتماً بایستی ابتدا مراحل فرایند کار و شاخص های
آن به طور کامل درج شود) و بخش مربوط به هنرجو نيز با نظرخواهي از او (خود
ارزيابي) در قسمت مشخص شده ثبت مي شود.

جلسات آموزشي
اين كتاب شامل  37جلسه آموزشي ( 8ساعته) مي باشد ،كه  30جلسه
آن مربوط به آموزش دروس 2 ،جلسه مربوط به آزمون ميان ترم و آزمون
نهايي و  5جلسه نيز مربوط به یادآوری ،پاسخ پرسش ها ،حل مسائل و
رفع اشكال هر فصل تعيين شده است.
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