
214

مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صالحيت 
حرفه اي هنرآموز



215

فصل پنجم: مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صالحيت حرفه اي هنرآموز

فصل 5
مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صالحيت 
حرفه اي هنرآموز



216

مراكز يادگيري
كالس 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

 كتاب كار هنرجو؛
 پوسترهای آموزشی؛

 نرم افزار هنرجو؛
 مجالت آموزشی؛

 كتاب درسی؛ 
 شبکه های اجتماعی معتبر و مورد تأييد هنرآموز؛

 سايت آموزشی معتبر؛
 فيلم آموزشی؛

 كتاب هاي مرجع.
رسانه هاي ياددهي ـ يادگيري هنرآموز

 سايت آموزشی معتبر؛
 كتاب مرجع؛

 فيلم آموزشی؛
 كتاب درسی؛

 كتاب 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
ارزشيابی بايد واجد حداقل روايی )يعنی اندازه گيری بايد استاندارد عملکرد حرفه ای 
اندازه گيری كند( و پايايی باشد )يعنی بتواند اين استانداردها را  انتخاب شده را 
به صورت يکنواخت و ناوابسته به يک مکان و يا دستگاه خاص ارزشيابی كند(. اگر 
ابزار ارزشيابی در سطح منطقه درست می شود ـ براساس استانداردهای محلی و يا 
ملی و يا بانک سؤاالت امتحانـ  و نتايج نيز دارای اعتبار وسيع باشند. ضروری است 
كارشناسان مراكز ملی سنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های كافی در زمينۀ 
مديريت و طراحی ارزشيابی را ديده باشند. اگر ابزارهای ارزشيابی، استاندارد شده 
و به صورت متمركز تدوين شوند، الزم است اين كار توسط متخصصان ارزشيابی 
و با كمک افرادی كه استانداردهای حرفه را تدوين كرده اند صورت پذيرد. خطا 

در مقدار روايی و اعتبار آزمون های ملی، دارای اثرات منفی بسياری خواهد بود.

اصول ارزشيابی پيشرفت تحصيلي در آموزش هاي فني و حرفه اي
1ـ تنوع ابزارها و روش ها در بهره گيری از شايستگی ها در موقعيت

و  حرفه ای  شايستگی های  و  تحصيلی  پيشرفت  سنجش  جهت  روش  و  ابزارها  ـ 
عمومی متنوع خواهد بود.

ـ مالك كسب شايستگی های حرفه ای، استاندارد ارزشيابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
عملکرد حرفه تکليف كاری است.

2ـ شواهد كافی و متنوع برای قضاوت
ـ ارزشيابی به صورت مستمر، عملکردی و مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
دورۀ كسب استاندارد شايستگی حرفه ای و عمومی، كسب مدرك براساس صالحيت 

خواهد بود.
3ـ ارزشيابی متنوع و مستمر با توجه به يادگيری هر يك از هنرجويان

ـ استفاده از واقعيت های دنيای كار و تجربۀ ارزشيابی حرفه در ارزشيابی گروه كاری.
4ـ خود آگاهی و خود ارزيابی در دستيابی به سطوح باالتر شايستگی

الی 20 درصد قضاوت، توسط  ارزشيابی شايستگی عمومی و حرفه اي 10  ـ در 
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هنرجو انجام مي شود. تکاليف كاری همراه با سطح بندی شايستگی های حرفه ای 
و عمومی است.

5ـ عدم استفاده از شرايط اضطراب آور
 شرايط ارزشيابی مبتنی بر شرايط ذكر شده در استاندارد ارزشيابی باشد.

 منصفانه باشد.
6ـ مشاركت ساير دانش آموزان و والدين در سنجش )ارزيابی همتا( 1

استفاده ازگروه دانش آموزان برای سنجش قضاوتی درفرايندهای ساخت، طراحی، 
تعمير، نصب، تحليل، اپراتوری.

7ـ حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشيابی
ارزشيابی نهايی گروه كاری، توسط تيمی از هنرآموزان انجام می شود.

8ـ نتيجه محور و فرايند محوری
 استاندارد عملکرد تکاليف كاری به عنوان نتيجه فرايند ياددهی ـ يادگيری تلقی 

می شود. برخی از نتايج بايد در دنيای كار )كارآموزی( ارزشيابی شوند.
به كارگيری ارزشيابی فرايند محور در كسب شايستگی ها.

9ـ كار گروهی و حل مسئله
اجرای فرايند ارزشيابی در بستر كار گروهی و موقعيت های جديد جهت حل مسئله 

در زندگی.
10ـ ارزشيابی به عنوان بخش جدايی ناپذير از فرايند ياددهی ـ يادگيری

اتفاق  عملکرد  استاندارد  بر  مبتنی  ارزشيابی  از  قبل  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی 
خواهد افتاد.

11ـ تكاليف عملكردی در سنجش
ارزشيابی  استاندارد  در  موجود  شرايط  و  واقعيات  بر  مبتنی  سنجش  و  ارزشيابی 

حرفه خواهد بود.
12ـ كسب كليه شايستگی ها جهت اخذ صالحيت

زمانی يک هنرجو شايستۀ دريافت مدرك صالحيت حرفه ای می گردد كه در تمامی 
پودمان ها گواهينامه شايستگی دريافت كرده باشد. هنرجو در پودمان، زمانی گواهينامۀ 
به  با توجه  را  انجام كار  شايستگی دريافت می كند كه در تمامی كارها، شايستگی 

استاندارد عملکرد داشته باشد.

از اين نوع است.  انجام می شود  ارزيابی های همتا كه بيشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان  1ـ  
به طور كلی در آن دسته از ارزيابی هايی كه احساس معيار ارزيابی است، برای حفظ روايی، به صورت ارزيابی 

انجام می شود.  همتا 
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روش هاي سنجش و ارزشيابي با توجه به زمان در آموزش هاي
 فني و حرفه اي

سنجش آغازين: برای ارزيابی ورودی تعيين صالحيت حرفه ای انجام می شود.
سنجش تكوينی: برای اصالح يادگيری صورت می گيرد.

انجام  آموزش  محيط  در  معموالً  كه  آموزش  شروع  براي  تشخيصي:  سنجش 
مي گيرد.

سنجش تراكمی: در انتهای تکاليف كاری و پودمان ها و سطوح صالحيت حرفه ای 
انجام می گيرد.

سنجش تكميلی: برای كارآموزی و كارورزی و عمليات ميدانی انجام می شود.
در نظام صالحيت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحيت حرفه ای و 
نوع نظام يادگيری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می شود. 
البته سنجش تراكمی برای اندازه گيری سطح شايستگی و تسلط در هر كار و حرفه 

مورد توجه ويژه ای قرار می گيرد.

ابزارهاي سنجش شايستگي
آزمون )شفاهی، كتبی(: شامل صحيح غلط، جور كردنی، چند گزينه ای، تشريحی، 
كوتاه پاسخ مي باشد. اين آزمون ها برای حوزه شناختی متناسب با سطح شايستگی 

مورد انتظار انتخاب می شوند.
سنجش عملكردی: شامل كتبی عملکردی، سنجش شناسايی، شبيه سازی شده، 

نمونه كار، پروژه های طوالنی مدت، سنجش 360 درجه ای و ... مي باشد.
سنجش مشاهده اي: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسي، مقياس هاي درجه بندي، 

واقع نگاري و... مي باشد.
سنجش عاطفی: شامل پرسش نامه، تفکيک معنايی، سنجش نگرش با مقياس 

ليکرت و مصاحبه مي باشد.
سنجش تكميلی: شامل مصاحبه با كارفرما، مشاهده در حين كار، سنجش پيرو و  ... 
مي باشد. اين نوع سنجش برای اطمينان از شايستگی مورد نظر در محيط واقعی كار 

استفاده می شود. )در كارآموزی و كارورزی مورد استفاده قرار می گيرد(.
نوع  اين   . و  ...  درجه ای  كارپوشه، 360  شامل  )تركيبی(:  سنجش همه جانبه 

سنجش ها برای سنجش كلی حوزه های يادگيری استفاده می شود.

مقياس بندي و نمره دهي شايستگي
مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جديد  نظام  در  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی 
بر شايستگی است. هدف نهايی ارزشيابی مبتنی بر شايستگی، يادگيری و كسب 
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توانايی انجام كار در شغل و حرفه است. هر درس از يک يا چند واحد يادگيري 
بايستی در  )تکاليف كاري( تشکيل شده است كه هنرجويان در فرايند يادگيری 
نمرۀ  و  بوده   5 تا  از0  مستمر  نمرۀ  نمايند.  كسب  را  الزم  شايستگی  آنها  انجام 
شايستگي واحد يادگيري 1يا 2يا 3 است كه داراي ضريب 5 مي باشد و براي درج 
در نمرۀ نهايي، نمرۀ شايستگي با نمرۀ مستمر جمع مي شود. هنرجويان برای كسب 
شايستگی در واحد يادگيری بايستی حداقل نمرۀ 2 را از ارزشيابی پايانی كسب 
بار  نمايند. حداقل يک  را كسب  يادگيری شايستگی الزم  واحد  آن  تا در  نمايند 
امکان جبران برای كسب شايستگی واحدهای يادگيری برای هنرجويان وجود دارد. 

نمرۀ هر درس از ميانگين نمرات واحدهای يادگيری تشکيل می گردد.
در ارزشيابی مستمر، هنرآموزان گرامی می توانند بر اساس ارزشيابی مراحل انجام كار 

در كتاب درسی و با توجه به فرايند ياددهی ـ يادگيری نمره دهی را انجام دهند.
ارزشيابی پايانی بر اساس نمون برگ تهيه شده در كتاب درسی انجام می شود. در 
سنجش واحد يادگيری شايستگی فنی، غير فنی، ايمنی و بهداشت و توجهات زيست 

محيطی توأمان مورد سنجش قرار می گيرند.
نمرۀ هر واحد يادگيری نيز از ميانگين نمرات مراحل كار، شايستگی های غير فنی و 
ايمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 10 درصد نمره 

از ارزشيابی مستمر را به خود ارزيابی توسط هنرجويان اختصاص دهند.
نمون برگ های ارزشيابی شايستگی واحدهای يادگيری: درس دانش فني تخصصي 
رشته معماري داخلي شامل 9 واحد يادگيری است كه در صفحات بعدی نمون برگ های 
ارزشيابی شايستگی هر يک از واحدهای يادگيری به ترتيب پودمان هاي كتاب آورده 

شده است.
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جدول ارزشيابی پودمان 1: سبك هاي معماري داخلي در جهان

عنوان 
پودمان

 

تكاليف عملكردی
)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
نتايج)كيفيت( 

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

سبك هاي 
معماري 

داخلي در 
جهان

بررسي سبك هاي 
معماری داخلی در 

جهان

ـ شرح ويژگي هاي 
شاخص در سبک هاي 
معماري داخلي چين، 
ژاپن، هند، يونان، رم، 
مصر و سرزمين هاي 

اروپايي در صدر 
مسيحيت

ـ تجزيه و تحليل 
شيوه هاي شاخص 
معماري و معماري 
داخلي ايران با ذكر 

نمونه هاي بارز

باالتر 
از حد 
انتظار

شرح ويژگي هاي شاخص در 
سبک 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

در حد 
انتظار

شرح ويژگي هاي شاخص 4 
مورد از در سبک هاي معماري 

داخلي چين، ژاپن، هند، 
يونان، رم، مصر و سرزمين هاي 

اروپايي در صدر مسيحيت 
و تجزيه و تحليل 3 شيوه از 
شيوه هاي شاخص معماري و 
معماري داخلي ايران با ذكر 

نمونه هاي بارز 

2

بررسي سبك  هاي 
معماری ايرانی

پايين تر 
ازحد
انتظار

شرح ويژگي هاي شاخص كمتر 
از 4 مورد از در سبک هاي 
معماري داخلي چين، ژاپن، 

هند، يونان، رم، مصر و 
سرزمين هاي اروپايي در صدر 
مسيحيت و تجزيه و تحليل 
كمتر از 3شيوه از شيوه هاي 
شاخص معماري و معماري 

داخلي ايران با ذكر نمونه هاي 
بارز

1

نمره مستمر از 5
نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

َ
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جدول ارزشيابی پودمان 2: فضا و تزيينات در معماري داخلي ايران

عنوان پودمان
 

تكاليف عملكردی
)شايستگی ها(

استاندارد 
عملكرد

)كيفيت( 
استانداردنتايج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

فضا و تزيينات 
در معماري 
داخلي ايران

تعيين ويژگي فضاها 
در معماري داخلي 

ايران
ـ شرح ويژگي هاي 
فضاها در معماري 

داخلي ايران
ـ تحليل 

ويژگي هاي 
تزيينات شاخص 

در معماري داخلي 
ايران با ذكر نمونه

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

ذكر نمونه

2
بررسي تزيينات در 
معماري داخلي ايران

پايين تر 
از حد 
انتظار

شرح كمتر از 5 مورد 
از ويژگي هاي فضاها در 
معماري داخلي ايران و 

تحليل ويژگي هاي كمتر از 
4 مورد از تزيينات شاخص 

در معماري داخلي ايران

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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جدول ارزشيابی پودمان 3: تأسيسات الكتريكي در معماري داخلي

تكاليف عملكردیعنوان پودمان 
)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتايج)كيفيت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تأسيسات 
الكتريكي در 
معماري داخلي

بررسي مفاهيم و 
مدارات تأسيسات 

الكتريكي

ـ شرح مفاهيم و 
مدارات تأسيسات 

الکتريکي
ـ  نقشه خواني 

تأسيسات الکتريکي 
يک واحد مسکوني

باالتر 
از حد 
انتظار

توضيح مفاهيم انرژي الکتريکي، حفاظت 
مفاهيم  تشريح  برق،  برابر  در  ايمني  و 
مدارات الکتريکي به همراه خواندن عالئم 
و ترسيمات مربوطه )سيم، كليد و پريز 
و...(، شرح انواع نقشه هاي الکتريکي، انواع 

سيم كشي.
براساس  الکتريکي  تاسيسات  نقشه خواني 
استانداردها شامل پالن روشنايي، پالن پريز 
نمودارهاي  آنتن،  و  تلفن  پريز  برق، پالن 

رايزر و جزئيات

3

در حد 
انتظار

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

آنتن، نمودارهاي رايزر و جزئيات

2

نقشه خواني 
تأسيسات الكتريكي

پايين تر 
ازحد 
انتظار

انرژي  مفاهيم  3مورد  از  كمتر  توضيح 
برابر  در  ايمني  و  حفاظت  الکتريکي، 
از 2 مورد عالئم  برق، و خواندن كمتر 
و ترسيمات مربوطه )سيم، كليد و پريز 
الکتريکي  نقشه هاي  انواع  شرح  و...(، 
تاسيسات  مورد  از3  كمتر  نقشه خواني 
شامل  استانداردها  اساس  بر  الکتريکي 
پالن روشنايي، پالن پريز برق، پالن پريز 
تلفن و آنتن، نمودارهاي رايزر و جزئيات

1

نمره مستمر از 5
نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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جدول ارزشيابی پودمان 4: تأسيسات مكانيكي در معماري داخلي

تكاليف عملكردیعنوان پودمان 
)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتايج)كيفيت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تأسيسات 
مكانيكي 

در معماري 
داخلي

تحليل سيستم 
آب رساني و دفع 

فاضالب
ـ تشريح اصول 
آب رساني و 
دفع فاضالب 
ـ سيستم هاي 

گرمايش، سرمايش 
و تهويۀ مطبوع رايج 
در ساختمان ها نقشه 

خواني تأسيسات 
مکانيکي ساختمان

باالتر 
از حد 
انتظار

 شرح مراحل آب رساني به ساختمان، 
تشريح شبکه آب رساني، تعريف تجهيزات 
لوله كشي، نقشه خواني تأسيسات آب رساني 
مطابق عالئم استاندارد، توضيح اجزاي اصلي 

سيستم فاضالب، شرح انواع شبکه هاي 
جمع آوري فاضالب خانگي، شرح تجهيزات 

و وسايل مورد استفاده در جمع آوري 
فاضالب، توضيح انواع روش هاي دفع 

فاضالب، نقشه خواني فاضالب مطابق عالئم 
استاندارد، شرح انواع سيستم هاي گرمايشي، 

سرمايشي و تهويه مطبوع، نقشه خواني 
تأسيسات سيستم هاي گرمايشي، سرمايشي 

و تهويه مطبوع مطابق عالئم استاندارد

3

در حد 
انتظار

 تعريف تجهيزات لوله كشي، نقشه خواني 
تأسيسات آب رساني مطابق عالئم 

استاندارد شرح تجهيزات و وسايل مورد 
استفاده در جمع  آوري فاضالب، توضيح 

انواع روش هاي دفع فاضالب، نقشه خواني 
فاضالب مطابق عالئم استاندارد، نقشه خواني 

تأسيسات         گرمايشي، سرمايشي و تهويه 
مطبوع

2

تحليل 
سيستم هاي 

گرمايش، سرمايش 
و تهوية مطبوع

پايين تر 
از حد 
انتظار

عدم توانايي خواندن نقشه هاي تأسيسات 
آب رساني و فاضالب در ساختمان و 

نقشه هاي تأسيسات گرمايشي، سرمايشي و 
تهويه مطبوع

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

َ
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فصل پنجم: مراكز، رسانه ها، مواد و منابع يادگيري و صالحيت حرفه اي هنرآموز

جدول ارزشيابی پودمان 5: كسب اطالعات فني

عنوان 
پودمان 

تكاليف عملكردی
)شايستگی ها(

استاندارد عملكرد
استانداردنتايج)كيفيت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

كسب 
اطالعات 

فني

كسب اطالعات 
فني تخصصي 
معماري داخلي

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

باالتر 
از حد 
انتظار

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

داخلي با استخراج اطالعات از منابع

3

در حد 
انتظار

تخصصي  واژه هاي  از  استفاده  توانايي 
اطالعات  جستجوی  خود،  نياز  مورد 
مورد نظر خود از اينترنت با استفاده از 
واژه هاي تخصصي اطالعات مورد نياز 

خود را از منابع استخراج كند.

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

عدم توانايي انجام يکي از موارد شايستگي 
21

نمره مستمر از 5
نمره شايستگی 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 تدريس و مهارت های حرفه آموز

تجربه كاري:
ـ داشتن حداقل 2 سال سابقه كار حرفه ای مرتبط يا فارغ التحصيل رشته های تربيت دبير فنی.


