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۱ پيمانه مهارتى اول: اصول کمک هاى اوليه و امدادرسانى 
 ۳ مقدمه 

۴ واحد کار ۱: کليات کمک هاى اوليه 
۶ هدف هاى رفتارى 
۶ پيش آزمون واحد کار اول  
۷ مقدمه    
۷ ۱ ــ۱ ــ تعريف کمک هاى اوليه  
۷ ۲ ــ۱ ــ هدف هاى کمک هاى اوليه  
۷ ۳ ــ۱ ــ خصوصيات فرد کمک کننده (امدادگر) 
۸ ۴ ــ۱ ــ نحؤه برخورد با حادثه يا حادثه ديده  
۹ ۵ ــ۱ ــ ترتيب اولويت ها در امداد رسانى 
۹ ۶ ــ۱ ــ جعبٔه کمک هاى اوليه  
۹ ــ وسايل جعبٔه کمک هاى اوليه    
۱ ۷ ــ۱ ــ عاليم حياتى 
۱۱ ۱ ــ۷ ــ  ۱ ــ تنفس   
۱۲ ۲ ــ۷ ــ۱ ــ نبض   
۱۳ ۳ ــ۷ ــ۱ــ درجٔه حرارت   
۱۴ ۴ ــ۷ ــ۱ ــ فشار خون   
۱۴ ۵ ــ۷ ــ۱ ــ سطح هوشيارى   
۱۵ ۶ ــ۷ ــ۱ ــ وضعيت پوست   
۱۵ ۷ ــ۷ ــ۱ ــ وضعيت چشم ها    

 
۱۶ چکيده   
۱۶ آزمون پايانى نظرى واحد کار اول  
۱۷ آزمون پايانى عملى واحد کار اول  

۱۹ واحد کار ۲: اصول حمل مصدوم 
۲۱ هدف هاى رفتارى 
۲۱ پيش آزمون واحد کار دوم  
۲۲ مقدمه    
۲۲ ۱ ــ۲ ــ بلند کردن مصدوم  

۱ ــ۱ ــ۲ ــ اصول مراقبت از خود هنگام بلند کردن   
۲۲ مصدوم    
۲۳ ۲ ــ۲ ــ انواع روش هاى حمل مصدوم  
۲۳ ۱ ــ۲ ــ۲ ــ حمل هاى يک نفره    
۲۵ ۲ ــ۲ ــ۲ ــ حمل هاى دو نفره    
۲۶ ۳ ــ۲ ــ۲ ــ حمل هاى سه نفره    
۲۷ ۴ ــ۲ ــ۲ ــ حمل هاى گروهى (چند نفره)   
۲۹ چکيده   
۲۹ آزمون پايانى نظرى واحد کار دوم  
۳ آزمون پايانى عملى واحد کار دوم  

۳۱ واحد کار ۳: احياى قلبى ــ ريوى 
۳۳ هدف هاى رفتارى 



۳۳ پيش آزمون واحد کار سوم  
۳۴ مقدمه    
۳۴ ۱ ــ۳ ــ مرحله بندِى احياى قلبى ــ ريوى  
۳۵ ۱ ــ۱ ــ۳ــ باز کردن راه تنفس   
۳۶ ۲ ــ۱ ــ۳ ــ تنفس مصنوعى   
۳۸ ۳ ــ۱ ــ۳ــ ماساژ قلبى    
۴ ۲ ــ۳ ــ احياى قلبى ــ ريوى کودکان و نوزادان 
۴١ ۳ ــ۳ ــ وضعيت بهبود  
۴۲ چکيده 
۴۳ آزمون پايانى نظرى واحد کار سوم  
۴۳ آزمون پايانى عملى واحد کار سوم  

۴۴ واحد کار ۴: شوک و اختالل هاى حاد قلبى  
۴۵ هدف هاى رفتارى 
۴۵ پيش آزمون واحد کار چهارم  
۴۶ مقدمه    
۴۶ ۱ ــ۴ ــ شوک 
۴۶ ۱ ــ۱ ــ۴ــ عاليم کلى شوک   
۴۶ ۲ ــ۱ ــ۴ ــ اقدام هاى الزم هنگام بروز شوک   
۴۸ ۲ ــ۴ ــ اختالل هاى قلبى 
۴۸ ۱ ــ۲ ــ۴ ــ نشانه ها   
۴۸ ۲ ــ۲ــ ۴ــ اقدام ها   
۵ ۳ ــ۴ ــ بيهوشى 
۵ ۱ ــ۳ ــ۴ ــ اقدام ها   
۵۱ چکيده 
۵۱ آزمون پايانى نظرى واحد کار چهارم  
۵۱ آزمون پايانى عملى واحد کار چهارم  

واحد کار ۵: اقدام هاى اوليه هنگاِم بروز زخم ها 
۵۲ و خونريزى ها 
۵۴ هدف هاى رفتارى 
۵۴ پيش آزمون واحد کار پنجم  
۵۵ مقدمه    

۵۵ ۱ ــ  ۵   ــ زخم و انواع آن  
۵۵ ۲ ــ۵ ــ عوارِض زخم ها  
۵۶ ۳ ــ۵ ــ اقدام هاى کلى در برخورد با زخم ها 
۵۶ ۴ ــ۵ ــ خونريزى و انواع آن  
۵۷ ۵  ــ ۵  ــ کنترل خونريزى 
۵۷ ۱ ــ۵ ــ۵ ــ روش هاى کنترل خونريزى خارجى   
۵۹ ۲ ــ ۵ ــ ۵ ــ روش هاى کنترل خونريزى داخلى   
۶ ۶ ــ۵ ــ خونريزى هاى شايع 
۶ ۱ ــ۶ ــ  ۵ ــ خونريزى از گوش   
۶ ۲ــ  ۶   ــ ۵  ــ خونريزى از بينى    
۶۱ چکيده   
۶۲ آزمون پايانى نظرى واحد کار پنجم  
۶۲ آزمون پايانى عملى واحد کار پنجم  

۶۳ واحد کار ۶: اصول کلى پانسمان سادۀ زخم ها 
۶۵ هدف هاى رفتارى 
۶۵ پيش آزمون واحد کار ششم  
۶۶ مقدمه    
۶۶ ۱ ــ۶ ــ هدف هاى پانسمان  
۶۶ ۲ ــ۶ ــ نکته هاى قابل توجه در پانسمان 
۶۷ ۳ ــ۶ ــ بانداژ يا زخم بندى 
۶۷ ۴ ــ۶ ــ انواع مختلف باند 
۶۷ ۱ ــ۴ ــ۶ــ باند مثلثى   
۶۸ ۲ ــ۴ ــ۶ ــ باند پهن   
۶۸ ۳ ــ۴ ــ۶ــ باند کراواتى   
۶۸ ۴ ــ۴  ــ ۶ ــ بالشتک گرد    
۶۸ ۵  ــ۴ ــ۶ ــ باند نوارى   
۶۸ ۶ ــ۴ ــ۶ ــ باند کشى   
۶۹ ۵ ــ۶ ــ نکته هاى قابل توجه براى انجام بانداژ 
۷ چکيده   
۷ آزمون پايانى نظرى واحد کار ششم  
۷۱ آزمون پايانى عملى واحد کار ششم  



واحد کار ۷: اقدام هاى اوليه هنگام وقوع آسيب هاى 
۷۲ اسکلتى 
۷۴ هدف هاى رفتارى 
۷۴ پيش آزمون واحد کار هفتم 
۷۵ مقدمه    
۷۵ ۱ ــ۷ ــ انواع آسيب هاى اسکلتى  
۷۵ ۱ ــ۱ ــ۷ــ شکستگى   
۷۶ ۲ ــ۱ ــ۷ ــ در رفتگى   
۷۶ ۳ ــ۱ ــ۷ــ رگ به رگ شدن   
۷۶ ۴ ــ۱ ــ۷ــ کشيدگى عضالت   
۷۶ ۲ ــ۷ــ عاليم عمومى آسيب هاى اسکلتى 
۷۶ ۳ ــ۷ ــ اقدام هاى عمومى در آسيب هاى اسکلتى 
۷۷ ۴ ــ۷ ــ آتل بندى 
۷۸ ۵ ــ۷ ــ اقدام هاى کلى در شکستگى هاى باز 
۷۹ ۶ ــ۷ ــ کمک هاى اوليه در چند نوع شکستگى 
۷۹ ۱ ــ۶ ــ۷ ــ شکستگِى ناحئه سر (جمجمه و صورت)   

۲ ــ۶ ــ۷ ــ شکستگى ناحئه ستون مهره ها (مهره هاى گردن،  
۸                مهره هاى سينه و کمر) 

۳ ــ۶ ــ۷ ــ شکستگِى ناحئه سينه (جناغ و دنده ها،   
۸۱                ترقوه) 

۴ ــ۶ ــ۷ ــ شکستگِى ناحئه دست (بازو، مچ دست  
۸۳                 و انگشتان) 

۵ ــ۶ ــ۷ ــ شکستگِى ناحئه پا (لگن، ران، زانو، ساِق پا،   
۸۴                مچ و کِف پا)  
۸۶ چکيده 
۸۷ آزمون پايانى نظرى واحد کار هفتم  
۸۷ آزمون پايانى عملى واحد کار هفتم  

۸۸ واحد کار ۸: اقدام هاى اوليه هنگاِم وقوع سوختگى 
۸۹ هدف هاى رفتارى 
۸۹ پيش آزمون واحد کار  هشتم  
۹ مقدمه    
۹ ۱ ــ   ۸    ــ سوختگى و انواع آن 

۹ ۲ ــ   ۸   ــ شدت سوختگى 
۹٢ ۳ ــ   ۸   ــ اقدام هاى کلى در سوختگى ها  
۹٣ ۴ ــ   ۸   ــ اقدام هاى اوليه در برخى سوختگى ها 
۹٣ ۱ ــ۴ ــ   ۸   ــ سوختگى شيميايى   
۹٣ سوختگى چشم    
۹٤ سوختگى دهان و حلق     
۹٤ ۲ ــ۴ ــ   ۸   ــ سوختگى الکتريکى   
۹٥ ۳ ــ۴ ــ   ۸   ــ سوختگى تابشى    
۹٦ چکيده   
۹٦ آزمون پايانى نظرى واحد کار هشتم  
۹٧ آزمون پايانى عملى واحد کار هشتم  

۹٨ واحد کار ۹: اقدام هاى اوليه هنگاِم خفگى ها 
۱ هدف هاى رفتارى 
۱ پيش آزمون واحد کار  نهم  
۱ ١ مقدمه    
۱ ١ ۱ ــ  ۹   ــ عاليم خفگى 
۱ ١ ۲ ــ  ۹  ــ انواع خفگى 
۱ ١ ۱ ــ۲ ــ   ۹ ــ خفگى با جسم خارجى   
۱ ٢ ۲ ــ۲ ــ  ۹ ــ خفگى در آب   
۱ ٣ ۳ ــ۲ ــ  ۹  ــ خفگى با گازهاى سمى   
۱ ٥ ۴ ــ۲ ــ  ۹ ــ خفگى بر اثر فشار و انسداد راه هوايى   
۱ ٦ چکيده   
۱ ٦ آزمون پايانى نظرى واحد کار نهم  
۱ ٦ آزمون پايانى عملى واحد کار نهم  

۱۰٧ واحد کار ۱۰: اقدام هاى اوليه هنگاِم وقوع مسموميت ها 
۱ ٨ هدف هاى رفتارى 
۱ ٨ پيش آزمون واحد کار  دهم  
۱ ٩ مقدمه    
۱ ٩ ۱   ــ راه هاى ورود سم به بدن  ۱ ــ  
۱ ٩ ۱  ــ عاليم عمومِى مسموميت ها  ۲ ــ  
۱ ٩ ۱  ــ اقدام هاى کلى در مسموميت ها   ۳ ــ  



۱ ۹ ۱  ــ مسموميت از راه دستگاه گوارش  ۴ ــ  
۱ ۹ ۱  ــ مسموميت هاى غذايى  ۱ ــ۴ ــ    
۱۱ ۱ ــ مسموميت هاى دارويى  ۲ ــ۴ ــ  

۱ ــ مسموميت بر اثر خوردن مواد اسيدى  ۳ ــ۴ ــ  
۱۱ و قليايى   
۱۱۱ ۱ ــ مسموميت بر اثر خوردن مواد نفتى  ۴ ــ۴ ــ  
۱۱١ ۱ ــ مسموميت از راه دستگاه تنفس  ۵  ــ
۱ ــ مسموميت با سموم دفع آفات و حشره کش ها   ۱۱١ ۱ ــ۵   ــ  

 ۱۱٢ ۱ ــ مسموميت از راه پوست  ۶ ــ
۱۱٢ ۱ ــ مارگزيدگى  ۱ ــ۶ ــ  
۱۱٣ ۱ ــ زنبور گزيدگى  ۲ ــ۶ ــ  
۱۱٣ ۱ ــ عقرب گزيدگى  ۳ ــ۶ ــ  
۱۱٤ ۱ ــ گاز گرفتگى  ۴ ــ۶ ــ  
۱۱٥ چکيده 
۱۱۵ آزمون پايانى نظرى واحد کار دهم  
۱۱۵ آزمون پايانى عملى واحد کار دهم 

واحد کار ۱۱: اقدام هاى اوليه هنگاِم بروز تغييرهاى
۱۱۶ شديد هوا 
۱۱٧ هدف هاى رفتارى 
۱۱٧ پيش آزمون واحد کار  يازدهم  
۱۱٨ مقدمه  
۱۱٨ ۱ ــ  ۱۱   ــ گرمازدگى 
۱۱٩ ۲ ــ  ۱۱  ــ سرمازدگى 
۱۱٩ ۳ ــ۱۱  ــ يخ زدگى 
۱۲١ چکيده 
۱۲١ آزمون پايانى نظرى واحد کار يازدهم 
۱۲١ آزمون پايانى عملى واحد کار يازدهم   

۱۲٢ واحد کار ۱۲: اقدام هاى اوليه دربارۀ اجسام خارجى 
۱۲٣ هدف هاى رفتارى 
۱۲٣ پيش آزمون واحد کار  دوازدهم 

۱۲٤ مقدمه    
۱۲٤ ۱ ــ  ۱۲   ــ جسم ِ خارجى در پوست 
۱۲٤ ۲ ــ۱۲  ــ جسِم خارجى در گلو 
۱۲٤ ۳ ــ  ۱۲  ــ جسِم خارجى در بينى  
۱۲٥ ۴ ــ  ۱۲  ــ جسِم خارجى در گوش 
۱۲٥ ۵ ــ۱۲ ــ جسِم خارجى در چشم 
۱۲٧ چکيده   
۱۲٧ آزمون پايانى نظرى واحد کار دوازدهم  
۱۲٧ آزمون پايانى عملى واحد کار دوازدهم  

واحد کار ۱۳: اقدام هاى اوليه هنگاِم وقوع باليا (زلزله،
۱۲٨  سيل، آتش سوزى) 
۱۲۹ هدف هاى رفتارى 
۱۲٩ پيش آزمون واحد کار  سيزدهم 
۱۳ مقدمه    
۱۳ ۱ ــ  ۱۳   ــ زلزله  
 ۱۳ ۱ــ۱ ــ  ۱۳   ــ اقدام  های فوری هنگام وقوع زلزله 
 ۱۳ ۲ــ۱ ــ  ۱۳   ــ اقدام  های الزم پس از خاتمٔه زلزله 
۱۳۱ ۲ ــ  ۱۳  ــ سيل  
۱۳۲ ۳ ــ  ۱۳  ــ آتش سوزى (حريق)  
 ۱۳۲ ۱ــ۳ ــ  ۱۳   ــ توصيه های کلی هنگام بروز آتش سوزى 
 ۱۳۳ ۲ــ۳ ــ  ۱۳   ــ روش های کنترل آتش سوزى 
۱۳۴ ۳ــ۳ ــ  ۱۳   ــ توصيه های کلی برای پيشگيری از بروز آتش سوزى 
۱۳٥ چکيده   
۱۳٥ آزمون پايانى نظرى واحد کار سيزدهم 
۱۳٥ آزمون پايانى عملى واحد کار سيزدهم 

۱۳٦ پيوست ها  
۱۳٧ پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها  
۱۳٨ پاسخ نامه هاى آزمون هاى پايانى نظرى 
۱۴٤ منابع   
۱۴٥ براى مطالعٔه بيشتر  



۱۴٦ پيمانه مهارتى دوم: حوادث خانگى و پيشگيرى از آن ها 
۱۴٧ مقدمه 

واحد کار اول: کانون هاى خطر در خانه و اصول 
۱۴٨ پيشگيرى و ايمن سازى آن ها 
۱۴٩ هدف هاى رفتارى 
۱۴۹ پيش آزمون واحد کار اول 
۱۵ مقدمه 
۱۵ ۱ــ۱ــ تعريف حادثه 
۱۵ ۲ــ۱ــ تقسيم بندى حوادث 
۱۵ ۳ــ۱ــ اصول کلى پيشگيرى از حوادث 
۱۵٢ ۴ــ۱ــ کانون هاى خطر در منزل 
۱۵۲ ۱ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به آشپزخانه   
۱۵٢ نکته هاى ايمنى مربوط به مکان آشپزخانه    
۱۵٢ نکته هاى ايمنى مربوط به اجاق  گاز    
۱۵٣ نکته هاى ايمنى مربوط به وسايل آشپزخانه     

نکته هاى ايمنى مربوط به وسايل آتش زا در   
۱۵٤ آشپزخانه     
۱۵٥ نکته هاى ايمنى مربوط به مايعات داغ    
۱۵٥ نکته هاى ايمنى مربوط به مسموميت ها    
۱۵٦ نکته هاى ايمنى مربوط به هواکش آشپزخانه    
۱۵٧ ۲ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به اتاق و راهرو   

۳ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به پشت بام و   
۱۵٨ بالکن    
۱۵٨ ۴ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به حياط و باغ   

نکته هاى ايمنى مربوط به حوض، استخر    
۱۵٩                                                                            و چاه آب 
۱۶ نکته هاى ايمنى مربوط به سم پاشى گياهان    

۵  ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به   
۱۶ شيشه هاى خانه    
۱۶١ ۶  ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به پلکان   
۱۶١ ۷ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به حمام   
۱۶٢ ۸  ــ۴ــ۱ــ نکته هاى ايمنى مربوط به پارکينگ   

۱۶٣ چکيده   
۱۶٣ آزمون پايانى نظرى واحد کار اول 
۱۶٤ آزمون پايانى عملى واحد کار اول 

واحد کار دوم: آشنايى با اصول ايمنى کار با وسايل برقى
۱۶٥  و گازسوز  
۱۶٦ هدف هاى رفتارى 
۱۶٦ پيش آزمون واحد کار دوم 
۱۶٧ مقدمه   
۱۶٧ ۱ــ۲ــ اصول ايمنى کار با وسايل برقى 

۱ــ۱ــ۲ــ نکته هاى ايمنى مربوط به رعايت  
۱۶٧ اصول استاندارد سيم کشى   

۲ــ۱ــ۲ــ نکته هاى ايمنى مربوط به پريز و   
۱۶٧ کليد برق    
۱۶٨ ۳ــ۱ــ۲ــ نکته هاى ايمنى مربوط به وسايل برقى   
۱۶٩ ۲ــ۲ــ اصول ايمنى وسايل گرمازا 
۱۶٩ ۱ــ۲ــ۲ــ نکته هاى ايمنى مربوط به وسايل نفت سوز   
۱۷ ۲ــ۲ــ۲ــ نکته هاى ايمنى مربوط به آبگرمکن   

۳ــ۲ــ۲ــ نکته هاى ايمنى مربوط به   
۱۷١ وسايل گازسوز    
۱۷٢ ۴ــ۲ــ۲ــ اقدام ايمنى در هنگام نشت گاز   

۵  ــ۲ــ۲ــ اقدام ايمنى در آتش سوزى ناشى از  
۱۷٢            نشت گاز 
۱۷٣ چکيده   
۱۷٣ آزمون پايانى نظرى واحد کار دوم 
۱۷٤ آزمون پايانى عملى واحد کار دوم 

۱۷۶ پيوست ها  
۱۷۷ پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها 
۱۷۸ پاسخ نامه هاى آزمون هاى پايانى نظرى 
۱۷۹ منابع   
۱۸ براى مطالعٔه بيشتر 



 
شاخۀ تحصيلى کا ردانش

زمينۀ: خدمات 

گروه: هنر

زير گروه تحصيلى: کارهاى هنرى در خانه

رشتۀ تحصيلى ــ شغلى (مهارتى): مديريت و برنامه ريزى خانواده

استاندارد مهارت استاندارد مهارت  استاندارد مهارت   
هنر در خانه مهارت هاى سالم زيستن  مديريت و برنامه ريزى خانواده   

کتاب کتاب  کتاب  کتاب   
بهداشت روانى اصول کمک هاى اوليه و امدادرسانى      بهداشت محيط و خانه      مراقبت هاى بهداشتى درمانى در خانواده 



هدف کلى

آشنايى با کمک هاى اوليه به منظور توانايى در انجام امداد رسانى به مصدومين



مقدمه
در جهان امروز سوانح و حوادث مختلف همواره مطرح بوده و محققين و صاحب نظران را بر آن داشته تا علل و عوامل ايجادکننده 
آن ها را شناسايى کرده و راه هاى مختلف پيشگيرى را ارائه نمايند باال بردن آگاهى ها و توانمندى هاى افراد در برخورد با حوادث سهم 

بسزايى در کاهش صدمات احتمالى و مرگ و  مير خواهد داشت 
در اين مجموعه با اصول و مفاهيم کمک هاى اوليه و امداد رسانى آشنا شده و حوادث خانگى مورد بررسى قرار مى گيرد و راه هاى 
پيشگيرى از آن نشان داده مى شود اميد است هنرجويان مهارت هاى الزم را در ارائٔه کمک هاى اوليه و پيشگيرى از حوادث خانگى 

کسب نمايند 



سخنى با هنرآموزان
کتاب «اصول کمک هاى اوليه و امداد رسانى» يکى از چهار عنوان کتاب مجموعٔه  استاندارد مهارت هاى سالم زيستن است که 
شامل پيمانه هاى مهارتى اصول کمک هاى اوليه و امداد رسانى و حوادث خانگى و پيشگيرى از آن ها مى باشد ساعات تئورى 

و عملى هر پيمانه مشخص است به منظور اجراى مطلوب آموزش هاى اين مجموعه توصيه  مى شود به نکات زير توجه فرماييد:
ــ با در نظر گرفتن هدف کلى و جدول زمان بندى و مهارت هاى پيش نياز، برنامٔه  آموزشى خود را تنظيم کنيد 

ــ پيش آزمون هاى ابتداى هر واحد کار را بررسى کنيد اين کار اطالعات و مهارت هاى ورودى را ارزيابى و براى شروع برنامٔه 
آموزشى انگيزه و تمرکز بيشترى ايجاد مى کند 

ــ هنرآموزان عزيز توجه داشته باشند ايجاد توانمندى در جهت کسب مهارت هاى مورد نياز مهم ترين هدف اين مجموعه است لذا 
به اهداف رفتارى هر واحد کار بيشتر توجه شود 

انگيزشى،  پرسش هاى  شامل  است  شده  تدوين  يادگيرى  ــ  ياددهى  فعال  روش هاى  براساس  کار  واحد  هر  آموزشى  محتواى  ــ 
شده  تدوين  رفتارى  هدف هاى  به  توجه  با  که  است  موضوع  با  مرتبط  تصاوير  و  نمودارها  جدول ها،  نظرى،  مباحث  عملى،  فعاليت هاى 

است 
ــ به منظور افزايش بازدهى آموزشى توصيه مى شود، کارهاى عملى فردى و گروهى را در کنار مطالعٔه  مطالب نظرى انجام دهيد 

اين فعاليت هاى عملى بازديد، تحقيق، تمرين عملى و … هستند 
براى کسب اطالع بيشتر توصيه  ــ در هر واحد کار مطالبى تحت عنوان «بيشتر بدانيد» گنجانده شده است که مطالعٔه  آن صرفاً 

مى شود و جزء برنامٔه  آموزشى نيست 
ــ در هر واحد کار، نکته هايى با اهميت بيشتر با عنوان «توجه»، «نکته» و آيا مى دانيد طراحى شده است که نشان دهندٔه  تأکيد بر 

اهميت مطلب است 
ــ در پايان هر واحد کار، چکيدٔه  واحد کار، آزمون هاى پايانى نظرى و عملى براى ارزش يابى بخش هاى نظرى و عملى مطرح 

شده است 
ــ پاسخ نامٔه  پيش آزمون و آزمون پايانى نظرى هر واحد کار در بخش پيوست ها آمده است توصيه مى شود به منظور ارزيابى ميزان 

يادگيرى محتواى هر واحد کار ابتدا به پرسش ها پاسخ داده شود بعد به پاسخنامه مراجعه کنند 
ــ در بخش پيوست ها پس از معرفى منابع مؤلف يا مؤلفان، بخش ديگرى نيز با عنوان «براى مطالعٔه  بيشتر» آمده است در اين 
بخش کتاب ها، نرم افزارها و پايگاه هاى اينترنتى که به يادگيرى بيشتر هنرجو کمک مى کند، معرفى شده است چنانچه اين منابع براى هر 

واحد کار متفاوت باشد، در پايان آن واحد کار ذکر مى شود 


