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فصل 5
مراكز ،رسانه ها ،مواد و منابع يادگيري و صالحيت
حرفه اي هنرآموز
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مراكز يادگيري
کالس درس ،فضاي كارگاه اختصاصی ،كارگاه هاي ساختماني ،كارگاه هاي آموزشي،
محيط هاي كار واقعي ،نمايشگاه هاي تخصصي مرتبط ،بازديد علمي از آثار معماري
مرتبط

رسانه هاي يادگيري

رسانه هاي يادگيري هنرجو
کتاب کار هنرجو؛
پوسترهای آموزشی؛
نرم افزار هنرجو؛
مجالت آموزشی؛
کتاب درسی؛
شبکه های اجتماعی معتبر و مورد تأیید هنرآموز؛
سایت آموزشی معتبر؛
فیلم آموزشی؛
کتاب هاي مرجع.
رسانه هاي ياددهي ـ يادگيري هنرآموز
سایت آموزشی معتبر؛
کتاب مرجع؛
فیلم آموزشی؛
کتاب درسی؛
کتاب راهنمای هنرآموز.

منابع يادگيري

كتاب آموزشي منبع؛
كتاب هاي مرجع؛
مجموعۀ دستورالعمل ها ،آئين نامه هاي ساختماني؛
مباحث مقررات ملي ساختمان؛
نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزي؛
استانداردهاي سازمان ملی استاندارد ايران؛
استانداردهاي تحليل و ارزشيابي حرفه.
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مواد يادگيري

وسايل آموزشي؛
ماكت آموزشي؛
ابزار و تجهيزات سرمايه اي و نيمه سرمايه اي؛
مواد مصرفي.

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
ارزشیابی باید واجد حداقل روایی (یعنی اندازه گیری باید استاندارد عملکرد حرفه ای
انتخاب شده را اندازه گیری كند) و پایایی باشد (یعنی بتواند این استانداردها را
به صورت يكنواخت و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص ارزشیابی كند) .اگر
ابزار ارزشیابی در سطح منطقه درست می شود ـ براساس استانداردهای محلی و یا
ملی و یا بانك سؤاالت امتحان ـ و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند .ضروری است
کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه ،آموزش های كافی در زمینۀ
مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند .اگر ابزارهای ارزشیابی ،استاندارد شده
و به صورت متمركز تدوین شوند ،الزم است این كار توسط متخصصان ارزشیابی
و با كمك افرادی كه استانداردهای حرفه را تدوین كرده اند صورت پذیرد .خطا
در مقدار روایی و اعتبار آزمون های ملی ،دارای اثرات منفی بسیاری خواهد بود.

اصول ارزشيابی پيشرفت تحصيلي در آموزشهاي فني و حرفهاي
1ـ تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری از شایستگی ها در موقعیت
ـ ابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی های حرفه ای و
عمومی متنوع خواهد بود.
ـ مالك كسب شایستگیهای حرفهای ،استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد
عملكرد حرفه تكلیف كاری است.
2ـ شواهد كافی و متنوع برای قضاوت
ـ ارزشیابی بهصورت مستمر ،عملكردی و مبتنی بر عمل خواهد بود .مالك گذر از
دورۀ كسب استاندارد شایستگی حرفهای و عمومی ،كسب مدرك براساس صالحیت
خواهد بود.
3ـ ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویان
ـ استفاده از واقعیتهای دنیای كار و تجربۀ ارزشیابی حرفه در ارزشیابی گروه كاری.
4ـ خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح باالتر شایستگی
ـ در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه اي  10الی  20درصد قضاوت ،توسط
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هنرجو انجام مي شود .تكالیف كاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای
و عمومی است.
5ـ عدم استفاده از شرایط اضطراب آور
شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.
منصفانه باشد.
1
6ـ مشاركت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش (ارزیابی همتا)
استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی درفرایندهای ساخت ،طراحی،
تعمیر ،نصب ،تحلیل ،اپراتوری.
7ـ حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی
ارزشیابی نهایی گروه كاری ،توسط تیمی از هنرآموزان انجام می شود.
8ـ نتیجه محور و فرایند محوری
استاندارد عملكرد تكالیف كاری به عنوان نتیجه فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی
می شود .برخی از نتایج باید در دنیای كار (كارآموزی) ارزشیابی شوند.
به كارگیری ارزشیابی فرایند محور در كسب شایستگی ها.
9ـ كار گروهی و حل مسئله
اجرای فرایند ارزشیابی در بستر كار گروهی و موقعیت های جدید جهت حل مسئله
در زندگی.
10ـ ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند یاددهی ـ یادگیری
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملكرد اتفاق
خواهد افتاد.
11ـ تكالیف عملكردی در سنجش
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی
حرفه خواهد بود.
12ـ كسب كليه شایستگی ها جهت اخذ صالحیت
زمانی يك هنرجو شایستۀ دریافت مدرک صالحیت حرفهای میگردد که در تمامی
پودمانها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد .هنرجو در پودمان ،زمانی گواهینامۀ
شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها ،شایستگی انجام کار را با توجه به
استاندارد عملکرد داشته باشد.
1ـ ارزیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع است.
به طور کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است ،برای حفظ روایی ،به صورت ارزیابی
همتا انجام می شود.
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روشهاي سنجش و ارزشيابي با توجه به زمان در آموزشهاي
فني و حرفهاي
سنجش آغازین :برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می شود.
سنجش تکوینی :برای اصالح یادگیری صورت می گیرد.
سنجش تشخيصي :براي شروع آموزش كه معموالً در محيط آموزش انجام
مي گيرد.
سنجش تراکمی :در انتهای تکالیف کاری و پودمان ها و سطوح صالحیت حرفه ای
انجام می گیرد.
سنجش تکمیلی :برای کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام می شود.
در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه ای و
نوع نظام یادگیری (مادام العمر و  )...از روش های مختلف زمانی استفاده می شود.
البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و حرفه
مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهاي سنجش شايستگي

آزمون (شفاهی ،کتبی) :شامل صحیح غلط ،جور کردنی ،چند گزینهای ،تشریحی،
کوتاه پاسخ ميباشد .این آزمونها برای حوزه شناختی متناسب با سطح شایستگی
مورد انتظار انتخاب میشوند.
سنجش عملکردی :شامل کتبی عملکردی ،سنجش شناسایی ،شبیه سازی شده،
نمونه کار ،پروژه های طوالنی مدت ،سنجش  360درجه ای و  ...مي باشد.
سنجش مشاهدهاي :شامل سنجش بر اساس فهرست وارسي ،مقياسهاي درجهبندي،
واقع نگاري و ...ميباشد.
سنجش عاطفی :شامل پرسش نامه ،تفکیک معنایی ،سنجش نگرش با مقیاس
لیکرت و مصاحبه مي باشد.
سنجش تکمیلی :شامل مصاحبه با کارفرما ،مشاهده در حین کار ،سنجش پیرو و  ...
ميباشد .این نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد نظر در محیط واقعی کار
استفاده میشود( .در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میگیرد).
سنجش همه جانبه (ترکیبی) :شامل کارپوشه 360 ،درجه ای و   . ...این نوع
سنجش ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.

مقياس بندي و نمره دهي شايستگي

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی
بر شایستگی است .هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،یادگیری و كسب
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توانایی انجام كار در شغل و حرفه است .هر درس از يك يا چند واحد يادگيري
(تكاليف كاري) تشكیل شده است كه هنرجویان در فرایند یادگیری بایستی در
انجام آنها شایستگی الزم را كسب نمایند .نمرۀ مستمر از 0تا  5بوده و نمرة
شايستگي واحد يادگيري 1يا 2يا  3است كه داراي ضريب  5مي باشد و براي درج
در نمرة نهايي ،نمرة شايستگي با نمرة مستمر جمع مي شود .هنرجویان برای كسب
شایستگی در واحد یادگیری بایستی حداقل نمرۀ  2را از ارزشیابی پایانی كسب
نمایند تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را كسب نمایند .حداقل يك بار
امكان جبران برای كسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود دارد.
نمرۀ هر درس از میانگین نمرات واحدهای یادگیری تشكیل می گردد.
در ارزشیابی مستمر ،هنرآموزان گرامی میتوانند بر اساس ارزشیابی مراحل انجامكار
در كتاب درسی و با توجه به فرایند یاددهی ـ یادگیری نمرهدهی را انجام دهند.
ارزشیابی پایانی بر اساس نمون برگ تهیه شده در كتاب درسی انجام میشود .در
سنجش واحد یادگیری شایستگی فنی ،غیر فنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست
محیطی توأمان مورد سنجش قرار میگیرند.
نمرۀ هر واحد یادگیری نیز از میانگین نمرات مراحل كار ،شایستگی های غیر فنی و
ایمنی و بهداشت حاصل می گردد .هنرآموزان محترم می توانند تا  10درصد نمره
از ارزشیابی مستمر را به خود ارزیابی توسط هنرجویان اختصاص دهند.
نمون برگهای ارزشیابی شایستگی واحدهای یادگیری :درس دانش فني تخصصي
رشته معماري داخلي شامل  9واحد یادگیری است که در صفحات بعدی نمون برگهای
ارزشیابی شایستگی هر یک از واحدهای یادگیری به ترتیب پودمانهاي کتاب آورده
شده است.
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جدول ارزشیابی پودمان  :1سبك هاي معماري داخلي در جهان
عنوان
پودمان

تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد
(کیفیت)

بررسي سبک هاي
معماری داخلی در
جهان

سبك هاي
معماري
داخلي در
جهان

بررسي سبک هاي
معماری ایرانی

ـ شرح ويژگيهاي
شاخص در سبك هاي
معماري داخلي چين،
ژاپن ،هند ،يونان ،رم،
مصر و سرزمينهاي
اروپايي در صدر
مسيحيت
ـ تجزيه و تحليل
شيوه هاي شاخص
معماري و معماري
داخلي ايران با ذكر
نمونه هاي بارز

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری،
نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

شرح ويژگي هاي شاخص در
سبك هاي معماري داخلي
چين ،ژاپن ،هند ،يونان ،رم،
مصر و سرزمين هاي اروپايي
در صدر مسيحيت و تجزيه
و تحليل شيوه هاي شاخص
معماري و معماري داخلي
ايران با ذكر نمونه هاي بارز

3

شرح ويژگي هاي شاخص 4
مورد از در سبك هاي معماري
داخلي چين ،ژاپن ،هند،
يونان ،رم ،مصر و سرزمين هاي
اروپايي در صدر مسيحيت
و تجزيه و تحليل  3شيوه از
شيوه هاي شاخص معماري و
معماري داخلي ايران با ذكر
نمونه هاي بارز

2

شرح ويژگي هاي شاخص كمتر
از  4مورد از در سبك هاي
معماري داخلي چين ،ژاپن،
هند ،يونان ،رم ،مصر و
پایین تر
سرزمين هاي اروپايي در صدر
ازحد
مسيحيت و تجزيه و تحليل
انتظار
كمتر از 3شيوه از شيوه هاي
شاخص معماري و معماري
داخلي ايران با ذكر نمونه هاي
بارز

1

در حد
انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20

َ
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جدول ارزشیابی پودمان  :2فضا و تزيينات در معماري داخلي ايران
عنوان پودمان

تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد
عملكرد
(کیفیت)

تعيين ويژگي فضاها
در معماري داخلي
ايران

ـ شرح ويژگيهاي
فضاها در معماري
داخلي ايران
فضا و تزيينات بررسي تزيينات در
ـ تحليل
در معماري معماري داخلي ايران
ويژگيهاي
داخلي ايران
تزييناتشاخص
در معماري داخلي
ايران با ذكر نمونه

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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نتایج

استاندارد
(شاخصها،داوری،نمرهدهی)

نمره

باالتر
از  حد
انتظار

شرح ويژگي هاي فضاها
در معماري داخلي ايران و
تحليل ويژگي هاي تزيينات
شاخص در معماري داخلي
ايران با ذكر نمونه

3

در حد
انتظار

شرح  5مورد ويژگي هاي
فضاها در معماري داخلي
ايران و تحليل ويژگي هاي
 4مورد از تزيينات شاخص
در معماري داخلي ايران با
ذكر نمونه

2

شرح كمتر از  5مورد
از ويژگي هاي فضاها در
معماري داخلي ايران و
تحليل ويژگي هاي كمتر از
 4مورد از تزيينات شاخص
در معماري داخلي ايران

1

پایین تر
از حد
انتظار
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جدول ارزشیابی پودمان  :3تأسيسات الكتريكي در معماري داخلي
عنوان پودمان

تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد
(کیفیت)

بررسي مفاهيم و
مدارات تأسيسات
الكتريكي

تأسيسات
الكتريكي در
معماري داخلي

نقشه خواني
تأسيسات الكتريكي

ـ شرح مفاهيم و
مدارات تأسيسات
الكتريكي
ـ نقشه خواني
تأسيسات الكتريكي
يك واحد مسكوني

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

توضيح مفاهيم انرژي الكتريكي ،حفاظت
و ايمني در برابر برق ،تشريح مفاهيم
مدارات الكتريكي به همراه خواندن عالئم
و ترسيمات مربوطه (سيم ،كليد و پريز
و ،)...شرح انواع نقشههاي الكتريكي ،انواع
سيم كشي.
نقشهخواني تاسيسات الكتريكي براساس
استانداردها شامل پالن روشنايي ،پالن پريز
برق ،پالن پريز تلفن و آنتن ،نمودارهاي
رايزر و جزئيات

3

توضيح  3مورد از مفاهيم انرژي الكتريكي،
حفاظت و ايمني در برابر برق ،خواندن 4
مورد از عالئم و ترسيمات مربوطه (سيم،
كليد و پريز و ،)...شرح انواع نقشههاي
الكتريكي نقشه خواني  3مورد از تاسيسات
الكتريكي بر اساس استانداردها شامل پالن
روشنايي ،پالن پريز برق ،پالن پريز تلفن و
آنتن ،نمودارهاي رايزر و جزئيات

2

توضيح كمتر از 3مورد مفاهيم انرژي
الكتريكي ،حفاظت و ايمني در برابر
برق ،و خواندن كمتر از  2مورد عالئم
پایین تر
و ترسيمات مربوطه (سيم ،كليد و پريز
ازحد
و ،)...شرح انواع نقشههاي الكتريكي
انتظار
نقشهخواني كمتر از 3مورد تاسيسات
الكتريكي بر اساس استانداردها شامل
پالن روشنايي ،پالن پريز برق ،پالن پريز
تلفن و آنتن ،نمودارهاي رايزر و جزئيات

1

در حد
انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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جدول ارزشیابی پودمان  :4تأسيسات مكانيكي در معماري داخلي
عنوان پودمان

تكالیف عملكردی استاندارد عملكرد
(کیفیت)
(شایستگی ها)

تحليل سيستم
آب رساني و دفع
فاضالب

تأسيسات
مكانيكي
در معماري
داخلي

تحليل
سيستم هاي
گرمايش ،سرمايش
و تهوية مطبوع

ـ تشريح اصول
آب رساني و
دفع فاضالب
ـ سيستم هاي
گرمايش ،سرمايش
و تهوية مطبوع رايج
در ساختمان ها نقشه
خواني تأسيسات
مكانيكي ساختمان

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

شرح مراحل آبرساني به ساختمان،
تشريح شبكه آبرساني ،تعريف تجهيزات
لولهكشي ،نقشهخواني تأسيسات آبرساني
مطابق عالئم استاندارد ،توضيح اجزاي اصلي
سيستم فاضالب ،شرح انواع شبكههاي
جمعآوري فاضالب خانگي ،شرح تجهيزات
و وسايل مورد استفاده در جمعآوري
فاضالب ،توضيح انواع روشهاي دفع
فاضالب ،نقشهخواني فاضالب مطابق عالئم
استاندارد ،شرح انواع سيستمهاي گرمايشي،
سرمايشي و تهويه مطبوع ،نقشهخواني
تأسيسات سيستمهاي گرمايشي ،سرمايشي
و تهويه مطبوع مطابق عالئم استاندارد

3

در حد
انتظار

پایین تر
از حد
انتظار
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20

َ

224

تعريف تجهيزات لولهكشي ،نقشهخواني
تأسيسات آبرساني مطابق عالئم
استاندارد شرح تجهيزات و وسايل مورد
استفاده در جمع  آوري فاضالب ،توضيح
انواع روشهاي دفع فاضالب ،نقشهخواني
فاضالب مطابق عالئم استاندارد ،نقشهخواني
تأسيسات         گرمايشي ،سرمايشي و تهويه
مطبوع

2

عدم توانايي خواندن نقشههاي تأسيسات
آبرساني و فاضالب در ساختمان و
نقشههاي تأسيسات گرمايشي ،سرمايشي و
تهويهمطبوع

1

فصل پنجم :مراكز ،رسانهها ،مواد و منابع يادگيري و صالحيت حرفهاي هنرآموز
جدول ارزشیابی پودمان  :5كسب اطالعات فني
عنوان
پودمان

تكالیف عملكردی استاندارد عملكرد
(کیفیت)
(شایستگی ها)

كسب
اطالعات
فني

استخراج
اطالعات فني و
دستورالعمل هاي
اجرايي در كارهاي
معماري داخلي
از دفترچه هاي
راهنما و متون به
زبان انگليسي و به
كارگيري آنها در
كارهاي اجرايي

كسب اطالعات
فني تخصصي
معماري داخلي

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

توانايي استفاده از واژه هاي تخصصي
مورد نياز خود ،جستجوی اطالعات
باالتر مورد نظر خود از اينترنت با استفاده از
از حد واژه هاي تخصصي اطالعات مورد نياز
انتظار خود را از منابع استخراج كند ،توانايي
به كارگيري شيوه هاي اجراي معماري
داخلي با استخراج اطالعات از منابع

3

توانايي استفاده از واژه هاي تخصصي
مورد نياز خود ،جستجوی اطالعات
در حد
مورد نظر خود از اينترنت با استفاده از
انتظار
واژه هاي تخصصي اطالعات مورد نياز
خود را از منابع استخراج كند.

2

پایین تر
از حد عدم توانايي انجام يكي از موارد شايستگي
انتظار 2

1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20

َ

صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان رشتة معماري داخلي

مدرك تحصيلي :ليسانس و باالتر
رشتة تحصيلي :رشته هاي مرتبط با معماري داخلي (معماري داخلي ،معماري و .)...
مدارك حرفه اي:
ـ گذراندن دوره های تخصصی معماری داخلی.
ـ گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و مهارت های حرفه آموز
تجربه كاري:
ـ داشتن حداقل  2سال سابقه کار حرفه ای مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های تربیت دبیر فنی.
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