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 مقدمه
 پرورش به مربوط پرورش و آموزش بنیادین تحول سند عملیاتی هدف اولین موضوع
 از اسالمی معیار نظام چارچوب در اقتصادي مفاهیم درك با که است فتگانییا تربیت
 مالی، انضباط و قناعت کارآفرینی، جهادي، و انقالبی روحیه و تالش و کار طریق

 روابط در انصاف و عدالت وجدان، رعایت با و تبذیر و اسراف از دوري و بهینه مصرف
 مشارکت جهانی و ملی خانوادگی، مقیاس در اقتصادي هايفعالیت در دیگران با

 و تربیت حوزه« ایران اسالمی جمهوري درسی ملی برنامه سند همچنین. نمایندمی
 پرداخته هاآموزش این محتواي دهیسازمان و قلمرو به »فناوري و کار یادگیري

 .است
 ملی، هویت تقویت محوري،دین اصول بر عالوه ايحرفه و فنی درسی هايبرنامه در
 خانواده، ايپایه نقش اعتبار معلم، مرجعیت نقش اعتبار یادگیرنده، نقش باراعت

 و مشارکت جلب العمر،مادام یادگیري تعادل، فردي، هايتفاوت به توجه جامعیت،
 آموزش به پذیريانعطاف و هاآموزش بخشیتنوع اصول فراگیري، و یکپارچگی تعامل،

 ثروت، تولید و فقر کاهش و پایدار توسعه ،ايحرفه اخالق کار، بازار نیاز اساس بر
 .است شده توجه ايحرفه هویت تدریجی گیريشکل

 در تغییر و کشور داخل کار بازار نیاز و فناوري تغییرات باالدستی، اسناد مطالبات
 که مناسب الگوي تا شد موجب المللی،بین هايتوصیه همچنین و استانداردها
 آن اساس بر درسی هايبرنامه و طراحی باشد شدهمطرح شرایط پاسخگوي

 شغل تحلیل از رویکرد تغییر و شایستگی سطوح تعیین. شوند تدوین و ریزيبرنامه
 صالحیت نظام به توجه و شاغل و شغل هايویژگی به توجه و حرفه تحلیل به

 از هابرنامه تدوین در غیر فنی و مشترك هايشایستگی تلفیق ملی، ايحرفه
 فرایند الگو این اساس بر. است درسی هايبرنامه و مذکور لگويا هايویژگی
 و کار دنیاي بخش دو در مهارتی و ايحرفه و فنی هايآموزش درسی ریزيبرنامه
 آموزش دنیاي بخش و مرحله ده شامل کار دنیاي بخش. شد طراحی آموزش دنیاي
 فرایند دیگر لمراح با مرحله هر تعامل و ارتباط نوع. است مرحله پانزده شامل

 از متأثر مرحله تدوین هر و طراحی که توضیح این با است، عرضی و طولی صورتبه
 .باشدمی دیگر مراحل یا مرحله آن اعتباربخشی نتایج به مربوط اصالحی موارد اعمال
 جهت آموزشی بستۀ اجزاي تدوین بر ملی درسی برنامۀ و بنیادین تحول سند توصیه
 داشت آن بر را مؤلفان و کارشناسان یادگیري، ـ یاددهی هايفعالیت تعمیق و تسهیل

 برنامۀ بر تأکید با یادگیري اجزاي از ايشبکه در را نظر مورد آموزشی محتواهاي تا
 شاخص اجزاي از هنرآموز راهنماي کتاب. نمایند تدوین و ریزيبرنامه رشته، درسی
 با شده تهیه درسی هايمهبرنا تبیین و توجیه آن اصلی هدف و است آموزشی بستۀ
 اجراي براي هاییتوصیه و ايحرفه و فنی آموزش در تحولی هايچرخش به توجه

 .باشدمی آن مطلوب
 .است شده تدوین بخش دو در هنرآموز راهنماي کتاب
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 است درسی برنامه کالن رویکردهاي و ها گیري جهت تبیین به مربوط نخست بخش
 مفاهیم محتوا، دهیسازمان و انتخاب چگونگی سی،در برنامه منطق تبیین کلیات که
 را آموزشی منابع و مواد جدول دوره، در آن توسعه چکونگی و اساسی هاي مهارت و

 .شود می شامل
 یادگیري، واحد منطق تبیین و است یادگیري واحدهاي طراحی به مربوط دوم بخش

 و محتوا دهیازمانس اساسی، هاي پرسش طرح کلیدي، هاي ایده یادگیري، پیامدهاي
 تعیین آخر در و مختلف راهبردهاي از استفاده با عملکردي و یادگیري تکالیف تعیین
 .شود می شامل را ارزشیابی هاي روش

 آموزش اهمیت به توجه با هنرآموز راهنماي کتاب مختلف هاي قسمت در همچنین
 ادگیريی بهداشت، و ایمنی منابع، مدیریت آموزش به غیر فنی هايشایستگی

 .است شده تأکید پذیري مسئولیت و العمرمادام
 هنرآموزان ویژه توجه و مساعدت نیازمند درسی، هايبرنامه مطلوب اجراي مسلماً

 ایشان مناسب تخصصی و ايحرفه هايشایستگی و ها صالحیت از مندي بهره و عزیز
 .باشدمی

کاردانش و ايحرفه و فنی درسی هاي کتاب تألیف دفتر  
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 تعاریف و اصطالحات  

 کلیات
 تعاریف و اصطالحات:

 درسی ملّی: رویکرد برنامه
تربیتی  ۀاي بر اساس فلسفهاي مدرسهگیري آموزشمنظور از این اصطالح، جهت 

درسی ملّی است.  ۀنظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنام
گراي توحیدي نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی ویکرد فطرتاین رویکرد، ر

 اهللا است.هاي الهی در انسان و تربیت انسان خلیفهگرایش

 دنیاي کار:
هاي زندگی جنبه ۀشامل کار مزدي، پیگیري حرفه و شغل در زندگی در هم 

 از دنیاي آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیاي ،اجتماعی است. دنیاي کار
 هاي اقتصادي است.کار اعم از زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه

 محیط کار: 
ها از خانه تا اي وسیع از فضاکنند و گسترهموقعیتی است که افراد در آن کار می

 شود. کارخانه بزرگ را شامل می

 بنگاه اقتصادي: 
بندي طبقه ،رد ملیهاي اقتصادي مبتنی بر استاندامحلی که در آن فعالیت

 گیرد. میهاي اقتصادي صورت فعالیت

 اي: صالحیت حرفه
اي است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به حرفه هاياي از شایستگیمجموعه

 سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

 (TVET)آموزش و تربیت فنی و حرفه اي 
آمادگی، نگهداشت و ارتقاء  سازي،زمینه برايآموزش و تربیت در قلمرو دنیاي کار  

اي جامع است که به اي واژهاي را گویند. آموزش و تربیت فنی وحرفهشغلی و حرفه
فناوري ها و علوم  ۀاز فرآیند آموزشی و تربیتی، دربرگیرنده، مطالع یهایجنبه

ها را در هاي عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفهها و مهارتوابسته، کسب نگرش
ناگون اقتصادي و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، ارجاع و هاي گوبخش

اي رسمی، غیررسمی و سازمان شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفهمیاطالق 
 توسعههاي شامل طیف وسیعی از فرصتها نایافته است. همچنین این آموزش

یادگیري براي یاد گردد. میهاي ملی و محلی هماهنگ ها است که  با بافتمهارت
هاي عرضی (غیر فنی) و هاي محاسبه، مهارتگرفتن و رشد سواد و مهارت



اي موزش و تربیت فنی و حرفهآهاي جدایی ناپذیر هاي شهروندي نیز از مولفهمهارت
 باشندمی

  (Job) شغل
 ،شغلباشد. می"استخدام شدن براي ارائه خدمت و یا براي مدتی خاص"شغل  ةواژ

شغل مجموعه از کارها و وظایف مشخص است  زمان و فرد کارفرما است. محدود به
شود. یک شخص ممکن است در یک حرفه در میکه در یک جایگاه خاص تعریف 

 هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.زمان

 (Occupation)حرفه 
نش و اي از نظر کارها، دامجموعه اي از مشاغل دنیاي کار است که شباهت معقوالنه

است.  مشغولیت اصلی فرد در طول زندگیهاي مورد نیاز دارد. حرفه ییتوانا
 دهد.میهاي مورد انتظار دنیاي کار در یک حرفه را نشان اي، حداقلاستاندارد حرفه

، خانه دار، کار است (مانند حسابدارو دنیاي حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار 
هاي مختلف وجود دارد  ها در بخش). اکثر حرفهانجوشکار، پرستار، مهندس ساختم

ک ی ها (مهندس معدن) مربوط به بخش خاصی است. در حالی که برخی از حرفه
اي از نظر کارها، دانش و اي از مشاغل است که شباهت معقوالنهمجموعهحرفه، 

 هاي مورد نیاز دارد. ییتوانا

  (Duty) وظیفه
قش اصلی مشخصی که در یک جایگاه شغلی یا عبارت است از مسئولیت و ن ،وظیفه
گیرند. براي مثال از وظایف اصلی یک تعمیرکار میبراي شخص در نظر  ،حرفه

توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و ... اشاره می ،خودرو
 هاي کنترلداري و تعمیرات سیستمرود نگهمیکرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار 

 عددي را به عنوان وظیفه انجام دهد. 

  (Task) تکلیف کاري
و شامل مراحل  بودهفعالیت مشخصی است که داراي ابتدا و انتها  ،یک تکلیف کاري

به طور  ؛شودمیمنطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاري تقسیم 
نظیم سیستم ، ت"تعمیر سیستم مولد قدرت" ۀمثال از یکی از تکالیف کاري وظیف

 باشد.میجرقه 
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 :1شایستگی
مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف 

هاي  آموزش ةها در حوزگویند. شایستگیمیکاري، بر اساس استاندارد را، شایستگی 
 شوند.میتقسیم می فنی و عمو هاي فنی, غیربه سه دستۀ شایستگی ،ايفنی و حرفه

 انجام کار شایستگیح سط
شود، میاي انجام صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاري در چه سطح صالحیت حرفه

شد. سطح شخصی در محیط کار مورد انتظار باکار ممکن است با کیفیت م هرانجام 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار و 

باشد. در بین مینجام کار معیار اساسی ارزشیابی گویند. سطح شایستگی امینیاز 
بندي شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام نظام سطح ،کشورهاي مختلف

 رسد. میترین آنها به نظر چهارسطحی معمول

 (NQF)چارچوب صالحیت ملی
هاي در سطوح و انواع مختلف را ها، مدارك و گواهینامهچارچوبی است که صالحیت

منسجم و همگون براساس مجموعه از معیار ها و شاخص هاي توافق شده  یصورتبه
دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش میبه هم ارتباط 

 شود. زمان و مکان یادگیري ارزش کمتري دارد.میاي داده ویژه

 (Level of Qualification)سطح صالحیت 
هاي فه یا شغلی در چارچوب صالحیتسطح صالحیت عبارت است از سطح حر

هاي سطح باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظامي اي ملی که تکالیف کارحرفه
پنج اي)، (حرفهبندي گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی 

اي داراي سطح چهار تکنسین فنی یا حرفه ،در نظر گرفته شده است که به طبع آن
 بندي شده است.سطح تقسیم 8به  EQFاي در اروپا صالحیت حرفهباشد. می

 ايدرسی آموزش و تربیت  فنی و حرفه ۀبرنام
دنیاي کار،  ياي ازاستانداردهامجموعه ايحرفهدرسی آموزش و تربیت فنی و ۀ برنام

یادگیري، تجهیزات، زمان، فضا، -اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي یاددهی
 استاندارد ارزشیابی است که دانشو  ها، مواد آموزشیتگیاستاندارد شایس

هاي آموزش ةدر حوز ،موز(هنرجو)، کار آموز یا متربی را براي رسیدن به آن اهدافآ

1 Competency 

                                                   



هاي درسی در حوزة آموزش ۀنماید. دامنۀ شمول برناممیاي هدایت فنی و حرفه
  گیرد.می، دنیاي کار و دنیاي آموزش را در بر ايحرفهفنی و 

کشورها سه نوع استاندارد،  ايحرفههاي آموزش هاي فنی و معموالً در نظام
 شوند:میمتصور 

که توسط متولیان صنعت، بازار  ،شایستگی یا مهارت ؛ايحرفهشایستگی استاندارد   1
شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و میها، صنوف و ... تهیه کار و اتحادیه

 د.گیرمییا حرفه مورد توجه قرار  هاي هر شغلصالحیت
 ؤثرو دیگر عوامل م ،ايحرفهشایستگی براساس استاندارد  ؛استاندارد ارزشیابی 2

شود و به اعطاي گواهینامه میهاي گوناگون تهیه از حوزه ي مشترکیهاهتوسط گرو
 گردد. می منجر ايحرفهصالحیت یا مدرك 

و حرفه  شایستگی هاير اساس استانداردب ؛د آموزشی (برنامه درسی)اراستاند 3
گردد. در این میتهیه  ايحرفههاي فنی و دهندگان آموزش توسط ارائه ارزشیابی

تجهیزات آموزشی و  یادگیري،_راهبردهاي یاددهی، ادروس، محتو اهداف استاندارد و
 ... در اولویت قرار دارد.

 آموزش مبتنی بر شایستگی: 
دارد.  ايحرفههاي است که تمرکز بر شایستگی ايحرفهرویکردي در آموزش فنی و 

گیرد و فرایند نیازسنجی، میها را به عنوان پیامدهاي آموزشی در نظر شایستگی
ها شود. شایستگیمیدرسی و ارزشیابی بر اساس آنها انجام  ۀطراحی و تدوین برنام

و  غیر فنیها)، رفهاي از حهاي فنی (در یک حرفه یا مجموعهتوانند به شایستگیمی
ها به عنوان بندي شوند. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگیعمومی دسته
 گیرد.میدر این رویکرد مورد توجه قرار  ايحرفههاي فنی و هدف آموزش

 استاندارد شایستگی حرفه 
براي هایی ها، کارها، ابزارها و شاخصفعالیت ةاستاندارد شایستگی حرفه تعیین کنند

 باشد. میعملکرد در یک حرفه 

 :ايحرفههویت 
 ؛ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه استاي از باورها، گرایشبرآیند مجموعه 

 ايحرفه، هویت ايحرفهدلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی ه بنابراین ب
 قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.
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 ): ايحرفه-اي تحصیلیشته(چند ر ايحرفه-گروه تحصیلی
فراگیر را براي  ،گیرندمیکه در کنار هم قرار  ايحرفه –تحصیلی  ايهچند رشت

انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر 
 صورتبه ايحرفه-زندگی با توجه به استانداردهاي راهنمایی و هدایت تحصیلی

ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات ايد. چند رشتهرسانمیمنطقی یاري 
هاي هاي بزرگ مبتنی بر گروهاي هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگیمنطقه

بندي هاي طولی براي کسب کار باشد. گروهشایستگی فرعی حرفه و
و تکوین آن در طول زندگی  ايحرفهباعث شکل دهی هویت  ايحرفه_تحصیلی
 د.خواهد ش

 : ايحرفه-تحصیلی ۀرشت
و عمومی است که آموزش و تربیت بر اساس  ايحرفهاي از صالحیت هاي مجموعه

 گردد.میآن اجرا و ارزشیابی 

 اهداف توانمند سازي
ها، استاندارد عملکرد و اهدافی است که بر اساس شایستگی ،سازياهداف توانمند

توسط دانش آموزان تدوین  کسب شایستگی ها برايیادگیري _اقتضائات یاددهی
گردد. اهداف توانمند ساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: می

ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و  تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق  و چهار عرصه
توجه به  شوند. باخلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می

و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت  ايحرفهآموزش و تربیت فنی و  کهاین
متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و  ايحرفه

قابل تبیین خواهد  هاباشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصهخلقت می
 را در 2هاي تربیتیساحت ۀچه و منطقی کلیاي جامع، یکپارها به گونهبود، این عرصه

 د.نگیرمی بر

 نگریادگیري یکپارچه و کل
درسی ملی به  ۀدر برنام ،یادگیري همه جانبه، یادگیري یک موضوع از ابعاد مختلف

 شود.میارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه هاي چهارگانه گفته 

بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارتند از: اعتقادي، عبادي و  هاي تعلیم و تربیت. ساحت 2
 و علمی و فناورانه. اي،سی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنري، اقتصادي و حرفهاخالقی، اجتماعی و سیا

                                                   



 یادگیري
یادگیري  گویند.یدار در رفتار یادگیرنده را یادگیري میسبتاً پافرایند ایجاد تغییرات ن

نمادین (از  صورتبهعینی (از طریق کار، تمرین و ...)،  ۀممکن است از طریق تجرب
شهودي  ةنظري (توضیحات کلی) یا به شیو ةطریق اشکال، اعداد و نمادها)، به شیو

 (ذهنی یا روحانی) صورت گیرد.

 افتهیفعالیت هاي یادگیري ساخت
هاي یادگیري ساخت یافته بر اساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهاي فعالیت
گردد. در تدوین فعالیت هاي میطراحی  ايحرفهفنی و  ۀیادگیري در شاخ _یاددهی

درسی ملی ایران و  ۀبر اساس برنام ايحرفهفنی و  ۀیادگیري در دروس مختلف شاخ
ورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت هاي یادگیري کار و فناوري، دیدگاه فنا ةحوز

به منظور  ،هاي یادگیريیادگیري در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه -یاددهی
دانش آموزان، درك و  ةتقویت انگیزها بر اساس اصولی از قبیل تحقق شایستگی

توار اس دن دانش آموزانکرفعال و هاي واقعی دنیاي کار، ها در موقعیتتفسیر پدیده
 است.

 محتوا: 
هاي یادگیري ساخت یافته آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت يامحتو

هاي دینی و هاي فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزهمبتنی بر ارزش اباشد. محتومی
ها و تجربیات یادگیري است که اي منسجم و هماهنگ از فرصتقرآنی، مجموعه

 صورتبهها را لیت یافتن عناصر و عرصهالهی، رشد عقلی و فعشکوفایی فطرت ا ۀزمین
 هاي اساسی ومهارت مفاهیم و ةدربرگیرند ا،آورد. همچنین محتوپیوسته فراهم می

آموزان است و بر دانش  هاي مورد انتظار ازهاي کلیدي مبتنی بر شایستگیایده
با نیازهاي حال و  احتوتناسب م باشد.میهاي علمی و معتبر بشري گرفته از یافته

اسالمی و زمان  ۀهاي روانشناختی دانش آموزان، انتظارات جامعآینده، عالیق، ویژگی
 از الزامات محتوي است. ،آموزش

 یادگیري: تربیت و ۀبست
 آموزشی هايرسانه و مواد منابع، از هنگاهم ايمجموعه به تربیت و یادگیري، ۀبست 

 برند و نشان با هماهنگ اجزایی صورتبه یا عیواق ۀبست یک در که شودمی گفته
 قرار استفاده مورد تحصیلی ۀپای چند یا یک براي و تهیه ،کننده تولید ۀمؤسس

 با آموزشی ۀبست ، ICT و نوین هايورياگسترش فن با حاضر حال در .گیردمی
 طراحی و .شودمی تکمیل اینترنتی هايسایت و فشرده لوح آموزشی، افزارهاينرم

 پذیرد.میتربیت و یادگیري انجام  ۀبر اساس ماکت بست ،یادگیري ۀتهیه بست
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 یا آموزشی هايرسانه و منابع از ايگستره شامل تواندمی یادگیري ۀ تربیت وبست
 حتی و فیلم آموزشی فشرده، لوح کار، هايبرگه کتابچه، و کتاب تعدادي حاوي
 از استفاده افزاري، سختۀ بست کنار در .باشد ابزارها و آموزشی کمک وسایل برخی

 .کند کمک آموزشی ۀبست یک به تکمیل تواندمی نیز اینترنت و افزاري نرم امکانات
 منابع ‹‹ و ››اصلی منابع ‹‹کلی گروه دو به را تربیت و یادگیري ۀبست توانمی

 درسی، کتاب کتاب معلم، راهنماي کتاب شامل ،اصلی منابع. کرد تقسیم ››تکمیلی
 .شوندمی ارزشیابی کتاب و آموزدانش کار

 کتاب-3،معلم راهنماي -2،درسی کتاب-1شامل  یادگیري و تربیت بسته بنابراین
سازها،  شبیه -7، هنرجو فیلم-6، دانش آموز نرم افزار-5،  کار کتاب-4،هنرجو همراه

 باشد.میپوستر و غیره -9، معلم فیلم-8

 ویژگی هاي تدریس خوب
 مهم دپیشنها10
وفسور لب النس، استاد دانشگاه یورك، طی مقاله اي ده پیش نیاز یک تدریس پر

 خوب را براي معلمان طرح و بحث می کند.این موارد عبارتند از:

 تدریس خوب، بیش از هرچیزي به اشتیاق مبتنی است.
تدریس خوب مستلزم آن است که معلم، فراگیران را ماده اصلی کار خود تلقی کرده 

شتریان دانش ببیند.این رویه سبب می شود تابا تسلط بر منابع و و آنان را م
موضوعات مرتبط، بهترین اطالعات و روش هارا مهیا سازد و در عین حال به یاد 
داشته باشد که دانش در کتاب ها، مجالت و منابع علمی محدود نشده است.تدریس 

ید از برج خوب، پلی بین تئوري و عمل است.این بدان معناست که معلم با
عاج(تئوري هاي محض)پایین آمده و فراگیران رابا صحبت کردن، مشورت دادن و 

 ایجاد فرصت هاي واقعی به حقایق بیرونی متصل کند.
ال کردن و پاسخگو بودن است.ضمن اینکه معلم تدریس خوب شامل شنیدن، سؤ

جه به خلق و باید بداند که هر فراگیر و هر کالسی با دیگري تفاوت دارد. لذا با تو
خوي فراگیران باید پاسخ هاي مختلف و مهارت هاي ارتباطی متفاوت مورد استفاده 
قرار گیرد.بهره گیري از این رویه سبب هدایت کردن فراگیران به سوي برتربودن 
شده، آنان بدین وسیله انسانیت، احترام به دیگران و رفتار تخصصی در همه ي اوقات 

 را می آموزند.
مستلزم آن است که همیشه دستور جلسه ثابت و رویه یکنواختی  تدریس خوب

مطرح نباشد، بلکه تدریس باید منعطف، سیال و تجربی بوده و نسبت به تغییر 
 شرایط، با اطمینان واکنش و سازگاري داشته باشد.

این موضوع گاه مستلزم دور شدن ساده از شرح درس یا جدول کالسی در زمانی 
تر و بیشتر در جاي دیگري قرار گیرد.عالوه بر این ها، تدریس است که یادگیري به



خوب شامل تعادل خالق بین یک دیکتاتور مقتدر و یک معشوق مهربان در نوسان 
 است یعنی معلم می داند چه وقت و کجا، چگونه عمل کند.

تدریس خوب به معنی دست به سینه نشستن و چشم دوختن به یک صحنه و گوش 
به صداي یکنواخت معلم نیست. بلکه معلمان خوب در کالس درس با دادن فراگیران 

همه ي فراگیران کار می کنند. آنان خود را رهبر ارکستر و کالس را گروه موسیقی 
تلقی می نمایند که هر فراگیر، ساز متفاوتی را می نوازد و کار معلم ایجاد مهارت و 

 ر زندگی است.فراهم کردن زمینه ي به کارگیري فعالیتهاي آنها د
تدریس خوب شامل شوخی هم هست.و این موضوع اهمیت زیادي دارد. به عبارت 
دیگر معلم نباید خودش را خیلی جدي جلوه دهد.بلکه الزم است به طنز، شوخی و 
خوش طبعی کالس را آغاز و بع پیش ببرد تا یخ هاي ارتباطی ذوب شود وفراگیران 

معلم باید نشان دهد که مانند فراگیران در جوي راحت به یادگیري مشغول شوند.
 انسان است و امتیازات و کاستی هاي خاص خود را دارد.

تدریس خوب شامل مراقبت کردن، پرورش دادن و توسعه بخشیدن به ذهن و 
استعدادهاي فراگیران است و این کار نیازمند اختصاص وقت کافی به همه ي 

رجه بندي، طراحی، طراحی مجدد دروس و فراگیران دارد.لذا باید همواره معلم به د
 آماده سازي مواد و ارتقاء هرچه بیشتر آموزش بپردازد.

تدریس خوب باید به وسیله ي رهبر قوي و علمی و همچنین منابع آموزشی، 
کارکنان قوي و نیز سرمایه هاي مادي مورد حمایت قرار گیرد. در این رویه، چه 

 تر است از اینکه فرد چه میداند و چه می گوید.کاري می توان انجام داد؟ بسیار مهم
تدریس خوب نیازمند تشویق کار تیمی است.در این روش باید نقش هم کالسیها به 

 عنوان شریک تدریس به رسمیت شناخته شده و ارتقاء یابد.
وباآلخره اینکه :تدریس خوب باید توام با شادي، لذت تجربه کردن و پاداشهاي 

 حقیقی باشد

 ژوهش درباره تدریس موفقنتایج پ
) تعدادي از مطالعات تجربی را که به بررسی موفقیت 1986رزنشتاین و استونس(

برنامه هاي آموزش مبتنی برنظریه هاي یادگیري پرداخته اند خالصه کردند.به طور 
کلی این مطالعات نشان میدهند که می توان به معلمان آموزش داد از رویه هاي 

ده کنند و دانش آموزان، برنامه هاي آموزشی، اغلب از آموزشی مشخصی استفا
بسیاري جهات عملکرد بهتري از گروه هاي کنترل دارند.مطالعات مرور شده توسط 
رزنشتاین و استونس، نشان می دهد که تدریس موثر با رفتارهایی چند از جانب 

اده از آن معلمان مشخص می شود که می توان به آنها آموزش داد و آنها را به استف
رفتارها تشویق کرد. به طور مشخص،  موفق ترین معلمان در رابطه با دروس داراي 

 ساختار کامال مشخص آنهایی هستند که:
 درسهایشان را با مرور مختصري از مطالب پیش نیاز آغاز می کنند.

 با بیان هدفهاي کلی درس،  شروع به تدریس می کنند.
  15  



 
                                                                                   

                                                                                                                                     16 

 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان 

می کنند و به دانش آموزان فرصت می دهند در مطالب را در گام هاي کوچک بیان 
 بین گام ها تمرین کنند.

 دستورالعملها و توضیحات روشن و دقیق می دهند.
 به همه ي دانش آموزان امکان می دهند درسها را فعاالنه تمرین کنند.

براي اطمینان از درك درس توسط دانش آموزان و به دست آوردن پسخوراند 
 ند.سواالت بسیار می پرس

 هنگام تمرین اولیه فورا دانش آموزان را راهنمایی می کنند.
پس از پاسخ هاي دانش آموزان پسخوراند ارائه می دهند و هرگاه دانش آموزان 

 اشتباه کنند، اشتباه را تصحیح می کنند.
براي کار کالسی دستورالعملهاي روشن و مشخص ارائه می دهند و در صورت لزوم 

 .1زان نظارت می کنندبر عملکرد دانش آمو

 روش تدریس
 خرا قاعده و منطقی براساس تقدم و تأروش تدریس عبارت است از راه منظم،  ب

براي ارائه درس .از طریق روش تدریس، آموزشگر به ساماندهی مواد آموزشی و 
ابزارهاي تدریس و فنون تدریس براي رسیدن به اهداف آموزشی می پردازد. روشها 

 اشی می شوند.از مجموع فنون ن
فنون تدریس که به جزئی ترین فعالیت آموزشی معلم اشاره دارد عبارتند از: پرسیدن 

 سوال، طراحی، توضیح دادن، ارائه مطالب، نمایش دادن، روشنی بیان و ارزشیابی.

 سبک تدریس
سبک تدریس، جنبه انفرادي داردو با توجه به هدف آموزش و تفاوتهاي فردي 

به یادگیري عالقه مند و در فعالیتهاي درسی مستقل تربیت می فراگیران آنان را 
 کنند.

معلمان در موقعیتهاي متفاوت می توانند از سبک هاي تدریس متنوعی استفاده 
 کنند مثال:

سبک تدریس معلم محور: اصوال به شیوه ي سخنرانی اداره می شود. در این شرایط 
میزهایی که به ردیف چیده شده معلم در جلو کالس می ایستند و فراگیران پشت 

 است به صحبتهاي او گوش می دهند و یادداشت برداري می کنند.
سبک تدریس فراگیر محور: اغلب به وسیله ي گروهی مباحثه اي کوچک و بزرگ، 
جمعهاي مطالعاتی و یا ارائه و گفت و گوي فراگیران اداره می شود. در این شرایط 

کالس با توجه به فعالیت برنامه ریزي شده براي  معلمان و فراگیران و حتی وسایل
آن روز و موضوعی خاص سازمان پیدا می کند. استادان و معلمانی که از روش فراگیر 

 محور استفاده می کنند اغلب با تجربه و روش خود منعطف هستند.
سبک تدریس پروژه محور: تقریبا همیشه یک وضعیت آموزشگاهی است. در این 

یران اغلب پروژه هاي ویژه و یا تکالیف معینی را در اختیار دارند. که موقعیت، فراگ



گاه به وسیله ي سایرین باید آن را تکمیل کنند مثل پروژه هاي رایانه اي، آزمایشگاه 
 .1علوم، آزمایشگاه زبان، آزمایشگاه بهداشت دندان و از این قبیل

 فناوري تدریس
س درس که ستوه تدریس و تئوریهاي مکانیزم فرایند آموزش در موقعیتهاي کال

 تدریس را شامل می شود.
 فناوري هاي تدریس در چهار مولفه طبقه بندي می شود:

 نیروي انسانی: شامل آموزشگران، کارکنان، تکنسینها و فراگیران
 استفاده از روشهاي تدریس روشها:

 شامل مواد آموزشی، کتابهاي درسی، محتوي، منابع. مواد:
 مل رسانه هاي دیداري و شنیداري .شا رسانه ها:

هیئت فناوري تدریس در وزارت آموزش و پرورش آمریکا، فناوري تدریس  "
 ).1383را به دو صورت توصیف کرده است.(ذوفن، 

رسانه هاي که در نتیجه انقالب ارتباطی به وجود آمده اند و می توان براي  الف:
 سی و تخته، آنها را به کار برد.رسیدن به اهداف آموزشی در کنار معلم، کتاب در

روشی نظامند: براي طراحی، عرضه و ارزشیابی کلیه مراحل تدریس با توجه با  ب:
اهداف مشخص براساس نتایج دقیق درباره یادگیري و ارتباطات انسانی و نیز به کار 

 ."گیري منابع انسانی و غیر انسانی براي تدریس موثرتر

 اصول تدریس
، اصول تدریس مورد نظر 3اد تکنولوژي آموزشی در دانشگاه یوتا، است2دیوید مریل

 خود را چنین بیان می کند:
یادگیري زمانی ارتقاء می یابد که یاد گیرنده را باحل مسائل دنیاي واقعی در غالب 

 مجموعه اي از تکالیف یا مسائل که از ساده به مشکل تدوین شده اند، درگیر کند.
یابد که دانش قبلی، مبناي یادگیري دانش جدید قرار  یادگیري زمانی ارتقاء می

 گیرد.
 یادگیري زمانی ارتقاء می یابد که دانش جدید براي یادگیرنده با دلیل اثبات شود.

یادگیري زمانی ارتقاء می یابد که دانش جدید به وسیله ي یادگیرنده به کار برده 
 شود.

دنیاي یادگیرنده عجین و یک یادگیري زمانی ارتقاء می یابد که دانش جدید با 
پارچه شود.مریل در این زمینه به فعالیتهایی چون مباحثه، گفتگو و ارائه مباحث 

 یادگرفته شده به وسیله یادگیر، تاکید می کند.
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 اصول علمی تدریس
سال تدریس خود را تدوین کرده و  27روبرت هریس استاد دانشگاه کالیفرنیا، تجربه 

ه می تواند در جریان فعالیتهاي معلم در کالس درس اصولی را مطرح کرده ک
 تاثیرات مطلوبی را برجاي گذارد.این اصول با تکمله هاي الزم عبارتنداز:

 سازمان دادن:
از بین اصول مناسب مطرح شده در تدریس، سازمان دادن از اهمیت باالیی برخوردار 

ارند که خوب است.بررسیها نشان داده که فراگیران جلسات درسی را دوست د
طراحی شده باشد، ساختار واضحی داشته باشد و درس، به روش مناسبی ارائه می 
شود. ضمن اینکه همه ي مباحث درسی در یک چارچوب زمانی قابل ارائه نیست 
ولی معلم می تواند با طراحی درسی بهتر، این کار را به نحو مطلوبی انجام دهد 

وشنی داشته باشد. به نحوي که دانش ضمن اینکه،  جلسه ي درس باید ساخت ر
آموزان بتوانند به آسانی محتواي درس و رابطه ي آن را با مطالب از پیش آموخته 
شده را درك کنند.بسیاري از پژوهشگران توسعه می کنند که درس جدید با مرور و 
تمرین مطالبی که در درسهاي قبلی آموخته شده مثال با مرور مشق شب، شروع 

این کار به معلم امکان می دهد تا بفهمد دانش آموزان تا چه حدي  شود. زیرا
محتواي درسهاي قبل را فهمیده اند و بنابراین تدریس مجدد این مطالب تا چه حد 

 الزم است.
ابتدا باید اهداف درس با گفتن جمالتی مثل: امروز قصد داریم درباره ي ...چیزهایی 

ي تابلو یا نمودار، براي دانش آموزان روشن یادبگیریم یا با نوشتن اهداف درسی رو
شود. معلم باید ضمن تدریس، روي تکات کلیدي درس تاکید کند وگرنه ممکن 
است درد کل درس به چشم نیاید.تکرار کلمات کلیدي در حد مشخص، قطعا زیانی 
نخواهد داشت. درپایان درس نکات کلیدي باید یه بار دیگر توسط معلم، مثال با 

ین سوال ازدانش آموزان در خالل درس چه چیزهایی یادگرفته اند یا پرسیدن ا
ترجیحا به وسیله ي خود دانش آموزان خالصه شود. زیربخشهاي درس را می توان با 
اهمیت درس در جریان درس خالصه کرد. معلم همچنین باید انتقال از بخشی به 

را بطور واضح به  بخش دیگر درسی مثل شروع موضوعی جدید یا مرور موضوع قبلی
دانش آموزان اطالع دهد. این اقدامات نه تنها یادآوري آموخته هاي قبلی را تضمین 
می کنند، بلکه به دانش آموزان کمک خواهد کرد با بازشناسی روابط بین بخشها، 

 محتواي درس را به عنوان یک کل یک پارچه آسانتر درك کنند.
یادسپاري موضوع به وسیله ي دانش همچین توسعه می شود براي تسهیل فهم و 

آموزان، معلم با تکرار و مرور قواعد کلی و مفاهیم کلیدي، درس را به تفصیل بیان 
 کند.

تدریس افزایشی: مطالعات انجام شده در زمینه ي یادگیري و رضایت یادگیرندگان 
دهد که دو عامل در یادگیري آنان نقش موثري دارد. اول: استفاده از نشان می



ادگیري افزایشی یعنی تقسیم کردن یادگیري به بخشهاي کوچک و صریح ی
توسعه می شود که مطالب درسی در چارچوب ساخت کلی  "الوصل.در این زمینه :

گامهاي کوچک و هماهنگ با سطح توان دانش آموزان تبیین گردد و پیش  صورتبه
ر محتواي درس تسلط از ورود به گام بعدي، گام قبلی تمرین شود.با این کار آنان ب

 پیدا می کنند، خسته نمی شوند و سررشته مطالب را از دست نخواهند داد.
یادگیري "مبناي نظري این ایده به نظریه ي ثورندایک برمی گردد که معتقد بود

افزایشی است، نه بینشی. به سخن دیگر، یادگیري در گام هاي منظم بسیار کوچک 
 ."گرخ می دهد و نه در پرسش هاي بزر

تحقیقات  "خورد پیوسته در ارتباط با عملکرد دانش آموزان.زدوم: به کارگیري با
نشان می دهند که وقتی عواطف بالفاصله پس از تجربه یادگیري، درگیر شوند، 

.از سوي "احتمال به خاطر سپاري بیشتر می شود و میزان دقت افزایش می یابد
لقی نشود، الزم است به دانش آموزان براي اینکه کار کالسی، اتالف وقت، ت "دیگر 

درمورد تکالیفی که انجام می دهند، پسخوراند داده شود.پسخوراند به چند طریق 
ارائه می شود. معلم می تواند در جریان تمرین کالسی سراغ دانش آموزان برود، به 

معلم  کار آنها نمره بدهد و در حین انجام تکالیف، به آنان پسخوراند کالمی ارائه کند.
همچنین می تواند کتابها یا برگه هاي تمرین را جمع کند و خارج از وقت تدریس به 

 آنها نمره بدهد.
مرور تمرین کالسی در قسمت پایانی تدریس براي کل کالس می تواند روش 
سودمند می باشد.می توان پاسخ هاي دانش آموزان را در برابر سواالت شنید یا در 

کیک شده باشد، می توان از هر گروه درخواست کرد تا صورتی که کار کالسی تف
کاري را که انجام داده اند براي بقیه توضیح دهند، در تمرین کالسی، معلم باید 

 80تا 60میزان موفقیت باال، یعنی پاسخگویی صحیح اغلب دانش آموزان به حداقل
 درصد از مسائل را هدف قرار دهد.
به عبارت  می کند در نقطه اي متوقف نشود.یس حرکت معلم باید همانطور که تدر

بعضی از مطالعات  دیگر دیگر در اطراف کالس یا حداقل دور و بر خود حرکت کند.
نشان داده که توجه و یادگیري فراگیران با حرکت معلم افزایش می یابد، بنابراین اگر 

ش معلم هنگام درس دادن در کالس حرکت کند عالوه بر اینکه میزان توجه دان
 تواند به وجود آورد.ود، سبب شخصی شدن مبحث را نیز میشبیشتر می آموزان,

مثال که ممکن است به طور اتفاقی به چشم دانش آموزي که در نزدیک اوست خیره 
 شوي؟آیا آنچه را که می گویم متوجه میشود و با صداي آرام از او سوال کند: 
اي مختلفی به خود بگیرد و با جنب تواند حالتهمعلم همچنین در ضمن قدم زدن می

و جوش خود عالوه بر رفع یکنواختی، از خستگی خود و فراگیرانش نیز جلوگیري 
) جنب و جوش بیانگر اشارات سر و 1992طبق گفته هاي کتاب و هال( "کند.

دست، حالت بدن، چهره ي ظاهري، حرکات چشمی، لحن صدا و ... است این عوامل 
موزان نسبت به معلم را شکل دهد... از سویی دیگر همانطور می تواند نگرش دانش آ

که ایستادن در یک مکان و بی حرکت ماندن توصیه نمی شود، حرکتها و جابه جایی 
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هاي بسیار نیز توصیه نمی شود. به این علن که ممکن است توجه آنها از تخته 
 ).1995میک، کالس و هر رسانه اي دیداري که به کار گرفته ایم منحرف نماید(دی

لم دادن به پشت میز و جستجوگرانه نگریستن به بیرون پنجره، حواس فراگیرنده  "
را پرت می کند.پرهیز از مواردي چون: نگاه کردن بیش از حد به کف کالس، 

 نشستن در لبه میز، گازگرفتن لب و تر کردن لب با زبان، الزامی است.
ها و ه سقف، باز و بسته کردن دستبه صدا درآوردن انگشتها، نگاه بیش از حد ب

زیروبم کردن  -4 "ها خاراندن بینی و گوش، از حرکات زاید در کالس اند.آرنج
صدا:قبل از اینکه به موضوع پرداخته شود بهتر است پند نکته ي اساسی پیرامون 

  سخن گفتن و قدرت کالم به میان آید:
 سخن گفتن و کالم معرف شخصیت آدمی است.  -
 دیشه با کلمه و کالم موثر واقع می شود.قدرت ان  -
 کالم است که وسعت اندیشه ي آدمی را معنا می بخشد.  -
 براي اینکه بتوانیم خوب سخن بگوییم باید خوب خوانده و خوب شنیده باشیم.  -
فروغ دانایی وبازتاب شخصیت آدمی در چهره، نگاه و حتی زنگ صداي او   -

 هویداست.
به سفر، مطالعه، توجه به الگوها، آگاهی از زبان میزان تحصیالت، سلیقه، تجر  -

 شود.خارجه، اطالعات و عمومی و ... همه در زنگ و رنگ و صداي افراد پایدار می
 سخن گفتن یک هنر است.  -
 بین نحوه ي سخن گفتن و آرامش درونی رابطه وجود دارد.  -
 بین نحوه ي سخن گفتن و وضوح مطلب در ذهن رابطه وجود دارد.  -
 توانایی سخن گفتن و قدرت واکنش سریع ذهنی رابطه وجود دارد.بین   -
 بین اعتماد به نفس و پنداشت گوینده از خود و مخاطب، رابطه وجود دارد.  -
 تنفس آرام و کامل، نشانه ي تسلط گوینده بر حالت روحی خود است.  -
 بداهه گویی، نشانه اي از تسلط، سواد و دانش زبانی گوینده است.  -
 لحن موضوع مورد گفتگو تناسب الزم برقرار باشد. باید بین  -
 صداي هر فردي، بخشی از شخصیت اوست.  -
 افراد عاقل تر و شمرده تر صحبت می کنند.  -
موفق باید تسلط قابل مالحظه اي در شناخت و کاربرد دستور زبان داشته  گوینده -

 باشد.
 سکوت یکی از عناصر مهم ارتباط است.  -
 ر از جمله ویژگی هاي غیرکالمی گوینده است.تاکید، لحن و آهنگ گفتا -
بین توانایی سخن گفتن فرد با مطالعه رمان، شعر، روزنامه و متون مختلف رابطه   -

 وجود دارد.
 آهنگ سخن و سرعت سخن گفتن، درالقاي معنا موثر است.  -

 
 



 اما اصل مطلب
نواخت دراینجا منظور، بلند و کوتاه کردن صدا و تغییر آهنگ صحبت است.لحن یک

امروزه در تدریس جایگاهی ندئارد و مرده است.بررسی ها نشان داده که فراگیران 
معموال آنچه را که با صداي بلند به وسیله ي معلم گفته می شود می نویسند و این 

این مطلب خیلی مهم است، این یک مفهوم  "بازي با صدا با افسودن جمالتی چون 
 ر می کند.موضوع را جالب ت "کلیدي است و...

می تواند سرعت گفتار خود را متناسب با سرعت درك و فهم  "ضمن اینکه معلم
یادگیرنده تنظیم کند، بالفاصله از مخاطب بازخورد دریافت کرده و ادامه ي گفتار 

 "خود را با توجه به این بازخورد تنظیم کند
نی، بیش از دوهزار سال پیش اط سخنور بزرگ یونانی سوال شد که در سخنرا

مهمترین اصل چیست؟وي چندلحظه اي فکر کرد و سپس جواب داد:مهمترین 
است. بی هیچ درنگی دوباره از او سوال شد:دومین اصل مهم در "ارائه "اصل

.بار دیگر سوال شد، سومین اصل مهم در "ارائه"سخنرانی چیست؟وي پاسخ داد
حاضر نیز ارائه مهم  .در حال "ارائه "سخنرانی چیست؟ او براي سومین بار پاسخ داد
مهارت در ارائه با چهار عنصر شکل  شمرده می شود.ارائه بهترین مهارت معلم است.

 می گیرد:

 قدرت صدا: -الف
قدرت صدا، عامل مهمی در ارائه ي محتوا است.برخی آموزگاران به قدري آهسته و 

پر  نرم اداي کالم می کنند که سخنانشان را نمی توان شنید. برخی دیگر چنان
هدف از  قدرت صحبت می کنند که گوش دادن، رنجش آور و آزار دهنده می شود.

 قدرتمند بودن صدا آنست که کسانی بتوانند آن را بشنوند.

 دانگ صدا: -ب
سطح نوسان صدا از نظر بلندي و کوتاهی، دانگ یا گام نامیده می شود. هر کسی 

ب خستگی و مالل می شود. دانگ صداي ویژه اي دارد.عدول بیش از حد از آن موج
زنند تغییر در این واقعه اشتباهی که معموال همه ي آموزگاران جوان به آن دامن می

دادن دانگ صدا براي سازگار شدن با شرایط کالس است. در نتیجه صداي آنها خشن 
می شود و اگر صداي ذکر شده را در مقیاس کوتاه تري جاي دهند، صدا ترس 

چنین اگر دانگ صدا بیش از مقایاس معمول باشد، صدا تیز و هم برانگیز می شود.
گوش خراش خواهد بود. در هر دو مورد صداي ایجاد شده حالت تصنعی پیدا کرده، 

 خسته کننده می شود.

 کیفیت صدا: -ج
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کیفیت صدا شاخصی حساس براي نمایاندن احساسات و عواطف است، برخی صداها 
توانند گوش خراش و برنده باشند، در حالی مانند صداي بعضی آالت موسیقی می 

که دسته اي از آنها می توانند حتی به مدت زیادي دلچسب و گوش نواز باشند.از 
 لحاظ صدا معلم باید از چند ایاد به دور باشد:

 گرفتگی صدا، صداي رگه دار و خشک.  -
 گوش خراشی صدا، صداي گرفته و بلند.  -
 حلقی بودن صدا  -
 تو دماغی بودن صدا  -
 همراه با نفس زدگی بودن گفتار. -نفس زنانه بودن صدا  -

 زمان بندي صدا: -د
کلمه در دقیقه صحبت می کنند.به هر رو، در 130تا 120بسیاري از مردم با سرعت 

سخن گویی، از کسی به کس دیگر تفاوت بیشتري است.برخی کسانی که به سرعت 
کلمه  200نگویی آنها به فکر می کنند، بسیارسریع صحبت می کنند.گاه سرعت سخ

در دقیقه می رسد.برخی اندیشمندان به سرعت بسیار پایین نیز صحبت می کنند. 
مهمترین پیشنهاد براي کسانی که سخنرانی می کننداین است که با سرعتی صحبت 

 کنند که هم خودشان راحت باشند و هم دیگران در رنج نباشند.
 )1998روزو دیدنی، چک لیست ارزشیابی بعد غیر زبانی گفتار(

 تشریح کردن و نشان دادن:-و
ارائه ي درس در یک کالس خوب موفق باید داراي دو نوع توضیح دادن باشد:اول 

نشان دادن دیداري شامل استفاده از عکس، اسالید، تلق دیداري و دیگر شنیداري، 
این  هاي اورهد، نمودارها، جدول ها و حتی فهرستی از کلمات کلیدي،  استفاده از

نوع توضیح دادن به فراگیران کمک می کند تا ساختار درس را فهمیده و محتواي 
صحبت معلم را دنبال کنند.اما نشان دادن شنیداري شامل نقل مثال، داستان و 
حکایت جدي و یا خنده دار است.در اینجا توسعه می شود معلم از ماجراهایی تعریف 

ستفاده از تشریح دیداري براي توضیح کند که براي خودش اتفاق افتاده است. ا
) سه عامل را در اثر 2005کوهن و همکارانش("مفاهیم انتزاعی کاربرد بیشتري دارد. 

 بخشی یه توزیع موثر می دانند: پیوستگی، سادگی و صراحت.
پیوستگی: حفظ کردن رشته هاي اصلی موضوع و برقرار کردن پیوند قوي بین 

 بخشهاي مختلف درس است.
: یعنی استفاده از جمالت ساده، کوتاه، قابل فهم و صحیح از نظر دستوري و سادگی

 در شرایطی که روابط پیچیده اي بین موضوعات وجود دارد.



صراحت: یعنی روشن بودن توضیحات، توضیح باید کامال سازمان یافته و منطقی 
درسی  باشد.در توضیحات غیر اثربخشی معلم میزان درك دانش آموزان را از مطالب

 بیشتر از آنچه توانایی دارند فرض می کنند.

 برانگیختن:
بعضی از فراگیران در ارزشیابی هاي انجام شده می گویند: به این دلیل به موضوعی 
عالقه مند شده اند که معلمشان بداند عالقه مند بوده است.به عبارت دیگر وقتی 

آن را به دیگران منتقل  معلم به موضوعی عالقه نشان می دهد، بدان ارزش داده و
)، اظهار می 2010می مکند، یعنی، اشتیاق به یادگیري مسري است.پول و کاسا(

دارند: معلمانی که در کالس درس از خود شور و شوق نشان می دهند و جنب و 
جوش دارند عالقه مندي خودرا به دانش آموزان و درسی که به آن به تدریس 

 د.مشغول هستند به نمایش می گذارن

 سکوت و مکث:
سکوت همانند سخنوري، یه توانایی مهم و قابل توجه است به شرط آنکه به موقع 

معلم  انجام شود.در واقع، قدرت سکوت هرگز تخمین زده نشده لیکن توصیه می شود
ثانیه ساکت شود تا فراگیران بتوانند بفهمند او  20حتی 15-20درحین تدریس، گاه

، سکوت موجب فراهم آوردن پردازش ذهنی فراگیر می چه گفته است.به عبارت دیگر
 شود.

 کاربرد چهار نوع مکث و سکوت
در پایان جمالت یا نکات به طور منظم مکث کنید تا مخاطبان  مکث حسی: -الف

حتی لحظه اي از شنیدن، درك مطالب و دریافت اطالعات جدید عقب نمانند.غالبا 
مکث حسی می کنید در واقع به پس از اداي سه جمله، لحظه اي را که شما 

شنوندگان مهلت می دهید تا تخلیه بار ذهنی خود، آماده ي شنیدن و توجه کردن 
متوالی به سه نکته بعدي شما شوند.زیرا شنوندگان عموما قادر نیستند که بدون 

 تخلیه بار ذهنی شان
بیش از سه جمله ي پی در پی را درك کنند و در نتیجه موجب عقب ماندن از 
موضوع و تشتت وحواس پرتی آنها را فراهم می سازد. بنابراین مکث یا سکوت کردن 

و شنوندگان در  نوعی اهرم قدرتی براي جلب توجه و ایجاد دقت و تمرکز مخاطبان
 شود.سخنرانی محسوب می

اگر می خواهید نکته ي خاص، مهم و حساسی را بین کنید که  مکث تعلیق: -ب
ن مخاطبان باقی بگذارد یا به قبل و بعد از بیان نکته، فورا اثر و نفوذ عمیقی در ذه

مکث کنیدتا مخاطبان لحظه اي فرصت پی بردن به درك و اهمیت آن را داشته 
 باشند.
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اگر می خواهید موکدا اهمیت نکته ي خاصی را بیان کنید تا  مکث تاکیدي: -ج
وانید از مکث هاي کامال در ذهن مخاطبان نفوذ کرده و اثر آن باقی بماند، می ت

تاکید در جمالت خبري، پرسشی، تعجبی، امري، عاطفی، شرطی و معترضه استفاده 
 کنید.

در پایان هر جمله یا نقل قولی که می گویید و مخاطبان شما به  مکث پایانی: -د
 آن آشنا هستند، مکث و سکوت کنید تا قدرت تاثیر گذار عمیق آن نمایان شود.

 سوال پرسیدن:
ید تا بفهمید فراگیرانتان به چه فکر می کنند، یعنی آیا با موضوع تدریس تالش کن

شما درگیر هستند یا خیر؟ براي این منظور پرسش کنید و بدانید که بهترین سوال 
 آن است که پاسخ ثابتی نداشته باشد.

همچنین براي این منظور می توان از روش پرسش گري متقابل هدایت شده در 
ستفاده کرد.یکی از راپورتهاي تعاملی معرفی شده که به اعتقاد گروه همتایان، ا

کینگ براي پرورش تفکر انتقادي موثر است، همین روش است که وي مدعی است 
که کاربرد آن می تواند به فراگیران درهر نوع برنامه ي درسی کمک کند تا 

ب درسی را سخنرانی ها و یا سایر انواع ارائه مطال صورتبهموضوعات ارائه شده 
فعاالنه پردازش نماید. رویکرد پرسشگري متقابل هدایت شده در گروه همتایان 
براساس معرفت شناسی ساحت گرایی معرفی گردیده است. در این دیدگاه، دانش در 
بستر تعامالت اجتماعی شکل می گیرد. مطابق این نظریه، فراگیران داراي ساختهاي 

ساختگرایی فعال می شوند. فعالیت هاي  شناختی هستند که در جریان فرایند
هدفمند، فشار هاي اجتماعی و محیطی قادرند این ساختهاي شناختی را تغییر 

متقابل هدایت شده در گروه همتایان، یادگیري از طریق  ... هدف پرسشگريدهند. 
تعامالت اجتماعی است و تاکید مدرس بر ایجاد محیط اجتماعی و تعامالت اجتماعی 

ست که یادگیرنده از موفقیتهاي متاثر شده و تغییر درساختار شناختی او در آن ا
 داده می شود.

 خالصه و تکرار کردن:
درصد از آنچه سخنران می گوید را می شنوند و 20ادعا شده که شنوندگان تقریبا 

این شاید دلیل پخش مکرر بسیاري از آگهی ها در رادیو و تلویزیون باشد.همچنین 
دقیقه ي آخر کالس، به یادسپاري فراگیران بهتر است، 5ه که ابتدا و تخمین زده شد

 بنابراین در طول کالس می توانید مطالب مهم را تکرار کنید.

 خندیدن:
کند، بلکه سبب می شود آنچه را شوخ طبعی، نه تنها معلم را نزد فراگیران گرامی می

ع در آمیختن شادي با آموزش، خواهد به آنها یاد دهد را بهتر بیا موزند.در واقکه می



کند. در این زمینه معلم نیازي به تعریف کردن تدریس را بسیار لذت بخش می
تواند همواره میل به خندیدن را در آنها به وجود آورد و لطیفه و جوك ندارد بلکه می

 هاي شادمان به وجود آورد.در آنها شخصیت
دهدکه افکار و رفتارهاي افراد ن میهاي انجام گرفته در رابطه با شادي نشاپژوهش

نگرند، باشد.این افراد با دیدگاه روشن به امور میشاد سازگارانه و کمک کننده می
کنند و به موقع از دعا و نیایش دارند، براي حل مسائل خود مستقیما تالش می

طلبند. در این زمینه توجه به نکات زیر از اهمیت خاصی برخوردار دیگران کمک می
 است:

انسان، ذاتا توانایی منحصربه فردي براي خندیدن نسبت به سایر جانداران را   -
 داراست.

 خندد.مرتبه بیشتر از زمان تنهایی خود می30انسان در جمع   -
 خنده نشانه ي احساس مثبت نسبت به دیگران است.  -
خنده مسري است، بطوریکه وقتی شخصی میخندد، اطرفیان وي نیز در پاسخ به   -

 ه ي او، لبخند می زنند.خند
 خنده برنگرش و سالممتی افراد تاثیر مثبتی دارد.  -
خنده صمیمانه و قوي: استرس را کاهش می دهد.فشار خون را پایین   -

کند.کارکرد آورد.توانایی خلقی را می افزاید.سیستم ایمنی بدن را تقویت میمی
یکدیگر پیوند مغز را قوت می بخشد.حافظ سالمتی قلب است و افراد را به 

 دهد.می
پزشکان معتقدند: خنده، مرکز پاداش مغز را تحریک کرده و سپس ناحیه ي   -

 پیشانی را بر می انگیزد و این عمل به تفکر منجر می شود.
در حالت خنده و شوخی، مغز قدرت جذب تجربیات جدید را بیشتر در اختیار   -

 دارد.
یشتر یاد می گیرند. در این زمینه فراگیرانی که درسشان توام با شوخ طبعی است ب

 همچنین پژوهشهاي زیادي نیز به عمل آمده است از جمله:
یک پزشک آمریکایی به نام جیمز والش اظهار داشت:سالمتی افراد  1928در سال 

 وابسته به این است که در طی روز چقدر و به چه مدت می خندند.
ژوهشگران نشان دادند که خنده و ساله در دانشگاه ایدیانا، پ22در یک تحقیق طولی 

شوخ طبعی، تجربیات یادگیري را خوشایند می کند.آنها همچنین معلوم ساختند که 
شوخی در کالس به نحور موثري در افزایش توجه دانشجویان، بهبود محیط کالس و 

 کاهش اضطراب امتحان موثر است.
موجب افزایش میزان دکتر برکاز دانشگاه جان هاپکینز اعالم کرد: خنده ي جمعی 

 یادگیري دانشجویان می شود.
در تحقیق دیگري که در دانشکده ي پزشکی همان دانشگاه به عمل آمده دانشجویان 
به دو گروه تقسیم شده اند، گروه اول پس از آموزشهاي توام با خنده مورد آزمون 
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امتحان قرار گرفتند و گروه دوم به روش معمولی آموزش داده شده و سپس از آنان 
گرفته شد.در این گروه پژوهش، نمره گروه اول به طور معناداري از گروه دوم بیشتر 

 بود.
پژوهشگران مدعی هستند که ارائه شوخی و خنده در کالس موجب عالقه و توجه 
دانش آموزان و دانشجویان به درس می شود.انگیزه آنها را افزایش می دهد و موجب 

 نی تر اطالعات در حافظه آنان می شود.فهم بیشتر و باقی ماندن طوال
و باآلخره در تحقیق انجام شده در دانشگاه سام هاستون، پژوهشگران نشان دادند، 
احتمال یادآوري سخنرانی و تدریس استادوقتی با شوخی و خنده همراه است، بیشتر 

 است.

 سرمشق سازي:
طقی و نکته سنج اگر معلم می خواهد دانش آموزانش افرادي دقیق، آزادمنش، من

شوند، سعی کند این سرمشق را در روش تدریس خود ایجاد کرده و ارائه نماید. 
دانش آموزان بیشتر از آنچه معلم انجام می دهد یاد می گیرند تا حرفهایی که بر 
زبان می اورد.لذا خیلی خوب است که وقتی معلم مطبلی را نمی داند و یا اشتباهی 

 ه اعتراف کرده و عذر خواهی نماید.را مرتکب می شود، شجاعان

 استفاده از ابزارهاي مختلف تدریس:
یک حقیقت و موضوع درسی می تواند با روشها و ابزارهاي مختلفی آموزش داده 
شود.یک روش خوب موجب ایجاد و حفظ عالقه ي فراگیر و برقراري و تقویت ارتباط 

ري می انجامد.لذا بهتر است بین معلم و دانش آوزان می شود و در نهایت به یاد گی
معلم در طول سال تحصیلی از روشها و ابزارهاي مختلف آموزشی استفاده کند تا 
بتواند عالوه بر ایجاد انگیزه و تنوع بیشتر تمام دانش آموزان با سبک هاي مختلف 

 یادگیري را پوشش دهد.
 مطرح می شود:یکی از روشهاي بدیع، جذاب و کارآمد در این زمینه به وسیله کاگان 

یک گذاشته است.براساس این روش در پایان کالس و -دو-کاگان نام این روش را سه
 یا درپی خاتمه ي یک مبحث فراگیر باید سریعا به سوالهاي زیر پاسخ دهد:

 سه موضوع مهمی که در این جلسه آموخته ام کدامند؟ -
رد، یا دو سوالی دو موضوعی که در این جلسه شنیده ام و نیاز به تفکر بیشتر دا -

 که برایم مطرح شده ولی پاسخی برایش دریافت نکرده ام کدامند؟
یک موضوعی که عالقه مندم پس از پایان کالس درباره ي آن اطالعات بیشتري  -

 کسب کنم چیست؟
معلم براساس این روش از فراگیران میخواهد موضوع مهمی که در آن جلسه و یا 

 فراگیر آموخته است را بنویسد:پس از خاتمه ي یک بخش معین درس 



در اینجا دانش آموزان به زبان خود براساس میزان درك مطالب موضوعات را بیان 
 تکراري چندین بار مرور می شود. صورتبهکرده و مبحث هرچند 

در قسمت بعدي،  دانش آموزان سوال یا سواالتی را که مجال طرح پیدا نکرده و یا 
نکردند را مطرح می کنندو معلم بدین وسیله کیفیت پاسخی درباره ي آن دریافت 

تدریس، روشنی بیان و سطح ادارك فراگیران را در می یابد و در بخش آخر معلم 
شود،  چه قسمت یا قسمتهایی از درس جذاب بوده و توانسته رغبت دانش متوجه می

ترتیب  آموزان را براي بررسی بیشتر و کسب اطالعات فراوان تر جلب نماید و بدین
 کالس با فعالیت، درگیري و پویش فراگیران خاتمه پیدا می کند.

 تدریس غیر مستقیم
در تدریس غیرمستقیم، دانش آموزان براساس برنامه هاي درسی که در اختیار آنها 
قرار گرفته، شخصا مطالعه می کنند و گام به گام پیش می روند. تدریس غیر 

زیرا در این رویکرد فعالیت اصلی در فرآیند مستقیم تدریسی دانش آموز محور است 
یادگیري برعهده ي دانش آموزان است. معلم براي دستیابی دانش آموزان  -تدریس

به اهداف آموزشی به هیچ وجه شخصا به انتقال اطالعات نمی پردازد بلکه او برنامه 
ه هاي درسی و فعالیتهاي آموزشی را به گونه اي سازماندهی و طراحی می کند ک

خودگردان به مطالعه و یادگیري بپردازند.در تدریس غیر  صورتبهدانش آموزان 
مستقیم دانش آموزان شخصا عهده دار نظارت و تنظیم و ارزشیابی هستند.مشخصات 

 کلی تدریس غیرمستقیم عبارتنداز:
هدفهاي آموزشی در این روش عبارت است از پیشرفتهاي عاطفی، علمی و  1

 موزان و تعیین نیازهاي یادگیري توسط خود دانش آموز.خودپنداري دانش آ
انفرادي یا گروهی  صورتبهتدریس غیر مستقیم ممکن است رو دررو یا از راه دور   2

 صورت گیرد.
 نقش معلم، نقش تسهیل گر، مرجع، راهنما و جهت دهنده است.  3
تعیین اهداف و دانش آموز در تعیین اهداف آموزشی سهیم است یا اغلب خود به   4

 راهبردهاي آموزشی می پردازد.
 خودسنجی یا خود ارزیابی صورت می گیرد. صورتبهسنجش پیشرفت تحصیلی   5

 تدریس غیر مستقیم از نظر اجرا داراي سه رویکرد است:
 

در این رویکرد رخدادهاي  تدریس غیر مستقیم تعاملی در کالس درس: -الف
علم اتفاق می افتد اما معلم باید سعی کند آموزشی در کالس درس و در حضور م

نیازهارا از دریچه ي نگاه دانش آموزان بررسی کند و آنان را در فهم نیازها و انتخاب 
راهبردها کمک نماید تا آنان بتوانند بطور موثر تصمیمات خود را عملی سازند و 

دانش  تجارب یادگیري خود را شخصا هدایت کنند. در این رویکرد گاهی معلم و
آموزان بطور مشترك مسئولیت فعالیتهاي یادگیري را می پذیرند اما در تمام مراحل 
نقش معلم یک نقش ارشادي است و پاداش ها باید غیر مستقیم و درونی و محصول 
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شناخت خویش و اتکا به نفس خود دانش آموزان باشد.این رویکرد از اندیشه هاي 
 مستقیم نشات گرفته است.کارل راجرز در حوضه ي مشاوره ي غیر 

 
این نو از فعالیتهاي  تدریس غیر مستقیم ساختاري و هدایت شده: -ب

آموزشی معموال در مدرسه و با سرپرستی وهدایت معلم انجام می شود. این نوع 
رویکرد تدریس غیر مستقیم را بیشتر به آموزش انفرادي معروف است. در این 

یا بدون حضور معلم بطور مستقیم به مطالعه و  رویکرد دانش آموز می تواند با حضور
تجارب یادگیري بپردازد. رایج ترین شکل آموزش انفرادي ساختاري شده، آموزش به 

 وسیله ي رایانه است.
 

این نوع آموزش ممکن است محلی، منطقه تدریس غیر مستقیم از راه دور: -ج
یل مختلف نمیتوانند اي و یا کشوري باشد.این رویکرد براي کسانی است که به دال

خودرا با محدودیتهاي خشک و سخت آموزشی وفق دهند. در این رویکرد دانش 
آموزان اغلب با استفاده از تماس تلفنی یا فناوري آموزشی جدید مانند کنفرانس 
رایانه اي و کنفرانس از راه دور و یا با استفاده از شبکه هاي اینترنت با معلمان خود 

ند. مشکل عمده ي این رویکرد منزوي کردن دانش آموزان و جدا ارتباط برقرار کن
 کردن آنها از بسیاري از فعالیتهاي گروهی و اجتماعی است.

 الگوها و روشهاي تدریس غیر مستقیم
مربیان آموزشی اعتقاد دارند که موفقیت یادگیري باید آنچنان ساماندهی شود که هر 

عالیت و یادگیري بپردازد.البته اولین و دانش آموز براساس توانایی هاي خود به ف
اساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم دانش آموز محوري در 
طراحی و آموزش است و از هدفهاي این الگو می توان به رعایت تفاوتهاي فردي، 
رشد، استقالل در عمل و یادگیري، عادت به مطالعه، ایجاد مهارت در مطالعه، مهارت 

 ود هدایت شده و مستقل .خ
این ساختار  دهد.به خوبی نشان می )ساختار آموزش مستقیم را1968طرح کار(
پیشرفت بر اساس توان فردي، یادگیري تا حد تسلط، تدریس خصوصی،  عبارتنداز:

نظام فردي  "راهنمایی و تکنیکها و روشهاي مکمل همراه با آموزش سنتی. طرح کار
می شود. یکی از مزایاي طرح کار نداشتن تاثیرات منفی نیزنامیده  "کردن آموزش

آموزشی به وسیله رایانه، آموزش انفرادي تجویز شده، آموزش انفرادي هدایت شده 
اشاره کرد.در این الگو(شش سازمان دهنده) معلم به عنوان ارائه دهنده و پیش 

بود سازمان دهنده ي محتواي آموزشی، در تحقق یافتن هدفهاي آموزشی و به
یادگیري نقش فعال و قاطع دارد و معلم، کتاب و کالس درس -فرآیند تدریس

موقعیت و منابع آموزشی را تشکیل می دهد.شرط اصلی براي استفاده از این الگو 
وجود معلمی است که از روشها و شیوه هاي مناسب تدریس، طبق الگوي پیش 

 سازمان دهنده آگاهی داشته باشد.



 یروش تدریس بحث گروه
هاي مختلفی مثل روش کنفرانس وروش مباحثه مطرح می شود و از این روش با نام

بحث گروهی فعالیتی یادگیرنده  "قدیمی ترین روشهاي تدریس موجود است.
محوراست ایده ها و تجارب یادگیرندگان در فرایند بحث عرضه می شود و به این 

وهی روش سنجیده و روش بحث گر ترتیب بر مشارکت و چالش افزوده می شود.
. با تعاریف "منظم درباره ي موضوعی خاص است که مورد عالقه ي شاگردان است
 باال می توان فعالیت هایی براي دو رکن اساسی (معلم و شاگرد)بیان کرد:

عمده برعهده ۀ دراین روش تدریس معلم به عنوان راهنما مطرح است و سه وظیف
 دارد:
س معیارهاي موجود مانند عالقه ي شاگردان، قابل معلم براسا برنامه ریزي: -الف

بحث بودن موضوع، تجارب قبلی فراگیران و ... موضوع بحث را انتخاب می کند و آن 
 اهداف روشن در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. صورتبهرا 
ة این مرحله تمام فعالیتهایی را که در حین انجام بحث بر عهد اداره و اجرا: -ب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شود که از مهمترین آنها میست شامل میمعلم ا
ایجاد جو مناسب براي امنیت روانی شاگردان، کنترل بحث و جلوگیري از انحراف 

 هاي دانش آموزان و ... .براي گروه آن، انتخاب رهبر
هاي مهم بحث بحث و تاکید یافته ۀاین مرحله هم شامل خالص نتیجه گیري: -ج

در پایان است البته عالوه بر معلم که رهبري کل بحث را بر عهده دارد هر گروه 
طور مستقیم از ه تواند باي داشته باشد و رهبر هر گروه میتواند رهبر جداگانهمی

ه طرف معلم انتخاب شود یا در حین بحث بطور ناخودآگاه انتخاب و در بین اعضا ب
 دوم پسندیده تر است. طور متناوب تعویض شود که البته روش

 از: گروه فراگیران که در مرکز فعالیتها قرار دارند و مهمترین وظایف آنها عبارتند
آمادگی و کسب اطالعات و دانش پایه قبل از انجام بحث، شرکت فعال در بحث و 

 خالصه برداري و ...
ن تعداد نفر قابل اجرا است اما بهتری 20تا 6این روش تدریس درکالسهایی با تعداد 

 نفر است. 5ها هبراي گرو
روش تدریس مباحثه گرچه از نظر کمیت یادگیري مورد سوال است ولی کیفیت 

اي براي استفاده از آن است چون در این روش یادگیري درآن دلیل قانع کننده
تدریس درك و فهم شاگردان درگیري مستقیم با موضوع دارد و عوامل خارجی مثل 

 ر یادگیري نقش دارد.معلم و کتاب کمتر د

 روش تدریس تفحص گروهی(پژوهش گروهی)
پژوهش گروهی عبارت است از فعالیت دسته جمعی دانش آموزان و اغلب در  "

 "شود.هاي کوچک که به منظور انجام دادن امر مطالعه سازماندهی میگروه
 کرد.توان به جان دیویی و هربرت ثلن اشاره از بنیان گذاران این روش تدریس می
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دیویی اشاره دارد که در کشوري که اصل دموکراسی حاکم است روشهاي تندریس 
نیز باید برطبق اصول کار گروهی باشد.پس در این روش بر کار گروهی تاکید زیادي 
است و در آن بیشتر به گروه هاي خودساالر در کنار شیوه هاي مردم ساالر و 

ش آموزش مهارتهاي اجتماعی در روشهاي علمی اهمیت داده شده است.در این رو
عد معرفت عد کاوشگري و بهاي علمی مطرح می شود یعنی در کنار بکنار زمینه

 شود.اجتماعی پرداخته می

 مراحل روش تدریس پژوهش گروهی عبارتند از:
روش تدریس ۀ این مرحله شاید مهمترین مرحل ایجاد موقعیت مبهم : -الف

توسط معلم و برنامه ریزي قبلی یا توسط کنجکاوي مذکور باشد و طرح آن می تواند 
 خود دانش آموز باشد.

هاي خودرا در این مرحله دانش آموزان با راهنمایی معلم کنش کشف واکنش: -ب
 براي سازگاري با موقعیت مبهم طرح شده واکنش به آن سازمان می دهد.

نه اطالعات پیش زمی در این مرحله هم فرمول بندي و سازماندهی: -ج
شود و با توجه به موقعیت مطرح شده مسئله اي ترتیب داده می سازماندهی می

 شود.
کند و دانش آموزان ابتدا معلم منابه را معرفی می مطالعۀ مستقل و گروهی: -د
 دهند.کنند و نتیجه را در گروه ارائه میانفرادي مطالعه می صورتبه
ش آموزان فرایند پژوهش خود را در این مرحله دان مرحله ي تجزیه و تحلیل: -ه

 دهند.طرح شده را جواب میۀ کنند و برحسب مطالعات خود مسئلارزیابی می
هاي پژوهش از سرگیري فعالیتهاي دیگربراي تعمیق یادگیري و استفاده از یافته -ي

صحیح گزارش نویسی را به دانش ة معلم باید قبل از انجام دادن این روش شیو
 آموزان یاد دهد.

 یاد دهد.

 روش تدریس کارایی تیم
همیاري است که امروزه با توجه به اثرات ة هاي نوین تدریس به شیویکی از روش

 مرحله است که عبارتند از:10آن است این روش داراي  مثبت آن تاکید زیادي بر
 سازماندهی اهداف آموزشی توسط معلم و بیان واضح آنها براي دانش آموزان

 وزان براي ارزیابی هدفهاي رفتاري ورودي(ارزشیابی آغازین).ارزشیابی دانش آم
 ارائه محتواي درس توسط معلم براي دانش آموزان
 انفرادي مطالعه می کنند. صورتبهدر این مرحله دانش آموزان محتواي ارائه شده را 

 صورتبهمعلم سواالتی رادر مورد محتواي ارائه شده از دانش آموزان می کند و آنها 
 فرادي به سواالت پاسخ می دهند.ان



قوي و ضعیف در گروه ها) تشکیل (پراکندگی افراد  متجانس صورتبهرا هامعلم گروه
هاي مشترکی می ها بحث می کنند و جوابدهد و اعضاي گروه برروي جوابمی

 یابند.
هاي خود را تصحیح آموزان جواب معلم پاسخ صحیح سواالت را ارائه می کند و دانش

 یح می شود.حصهاي مشترك نیز توسط سرگروه تجوابکنند و می
هارا در جدول ثبت نمرات نوشته و تکثیر می کند. این جدول معلم نمرات گروه

نمره براي هر گروه است:کمترین نمره ي اعضاي گروه، بیشترین نمره ي  5حاوي 
 "ره ي اعضاي گروه، نمره ي معدل اعضاي گروه، نمره ي مشترك اعضاي گروه و نم

نمره ي ورقه ي -نمره ي معدل-(نمره ي موثر بودن یادگیري "موثر بودن یادگیري
مشترك). اگر نمره ي موثر بودن یادگیري مثبت باشد نشان دهنده ي آن است که 
گروهی دانش آموزان موثرتر از کارهاي فردي آنها بوده است و اگر این نمره منفی 

دي خود موفق تر از کارهاي گروهی بوده اند. باشد یعنی دانش آموزان در کارهاي فر
متجانس در نمره ي موثر بودن  صورتبهو باید توجه داشت که انتخاب گروه ها 

یادگیري گروهها تاثیر زیادي دارد. در انتهاي این مرحله هر گروه بر حسب نمره ي 
 موثر بودن یادگیري طبقه بندي می شود.

دانش آموزان سواالتی را ارائه ارزیابی فردي  را منحل می کند و براي معلم گروه ها
 کند.می

 معلم بازخورد کلی را به فعالیتهاي فردي و گروهی دانش آموزان ارائه می دهد.
روش تدریس حل مسئله:این روش یکی از روشهاي مشارکتی در تدریس است که 

ادي این کاربرد زیادي دارد.گرچه برخی این روش تدریس را بیشتر با الگوي انفر
گروهی  صورتبهسازگار دانسته اند ولی تجربه نشان می دهد کاربرد این روش 

 موثرتر از الگوي انفرادي آن است.
حل مسئله فرایندي است براي کشف،  "در تعریف روش حل مسئله چنین آورده اند 

پس باید توجه  "توالی و تربیت راه هایی که به یک هدف یا راه حل منتهی می شوند.
ه در فرایند حل مسئله فقط جواب اهمیت ندارد بلکه فرایند رسیدن به آن داشت ک

 نیز مورد توجه است.
 در این روش تدریس به دومورد باید توجه زیاد شود:

 ها.تجارب قبلی دانش آموزان و ایجاد شرایطی براي فراخواندن آن -الف
 رسیدن به راه حلی که قبال براي فرد ناشناخته بوده است. -ب

مورد مراحل روش حل مسئله دو نظریه مهم وجود دارد که با ذکر آنها مسئله را در 
 کنیم:تر میروشن

 
مرحله رابراي حل مسئله معرفی می 5دیویی  نظریه و دیدگاه جان دیویی: -الف
 کند.

 مشخص کردن مسئله   1
 حدس زدن و یا مشخص کردن علل مسئله  2
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 در نظر گرفتن تمام راه هاي ممکن   3
 انتخاب بهترین راه حل با توجه به موقعیت مسئله   4
 اجراي راه حل انتخابی و نتیجه گیري.  5
 

 مرحله ي اساسی براي حل مسئله در نظر می گیرد: 4پولیا  مدل جورج پولیا: -ب
ي هاي مسئله و رابطهها و خواستههي درك و فهم مسئله: در این مرحله دادمرحله  1

 گیرد.بررسی قرار میها مورد بین آن
 ي طرح ریزي که شامل انتخاب راهبردها و استراتژي هاي ممکن است.مرحله  2
 حل مسئله با استفاده از راهبردهاي انتخابی.  3
این مرحله ماهیت فراشناختی دارد و درآن به بررسی مراحل طی  نگاه به عقب:  4

یر در مورد حل مسئله مراحل شده براي حل مسئله می پردازیم. با توجه به نکات ز
 زیر است. صورتبهروش تدریس حل مسئله 

یس است و توجه به عالیق و طرح یا بازنمایی مشکل: این مرحله شروع تدر 1
 هاي قبلی شاگردان در آن ضروري است.دانسته

جمع آوري اطالعات: شاگردان پس از فهم مسئله به جمع آوري اطالعات در مورد   2
 مختلف می پردازند. آن از منابع

 هاي احتمالی فرضیه سازي و ارائه راه حل  3
 آزمایش و تایید و یا رد فرضیات   4
 

در این روش تدریس کالس از حالت خشک و سنتی خارج می شود و روابط معلم و 
شاگردان و روابط شاگردان باهم در گروه ها با صمیمیت توام با احترام همراه می 

ه به نکات زیر می تواند اثر بخشی روش تدریس ذکر شده را باال شود. و البته توج
 ببرد:

 معلم قبل از ارائه مسئله باید روي آن کار کند و بار علمی آن را افزایش دهد. -
 ثبت مراحل توسط دانش آموزان در حین فعالیت اهمیت زیادي دارد. -
 ت کند.معلم می تواند در گروه هاي شاگردان مشارکت در کنار آنها فعالی  -
توسط معلمان می تواند بسیار موثر  "پرسش دربرابر پرسش  "اجراي قاعده ي   -

حل مسئله باید بخشی از کارهاي روزانه  "باشد در انتها باید توجه داشت که 
دانش آموزان باشد و در هر جلسه حداقل یه زمان ده دقیقه اي را به بحث و حل 

 "صورت گروهی اختصاص دهید.مسائل به
 
 
 



 گیزهان
 مقدمه

شرح و بحث موضوع تدریس، بدون پرداختن به مفهوم و مبحث انگیزه بدون نتیجه و 
ناقص است لذا مناسب به نظر می رسد که مسئله ي انگیزه به عنوان اصلی مقدم بر 
یادگیري و موثر در تدریس و نحوه ي برانگیختن آن مورد توجه مربیان، معلمان و 

 گونه که گفته شد:اساتید قرار گیرد.زیرا همان 
شامل اجرا و عملی شدن  -که معموال تدریس نامیده می شود -فرایند آموزشی

به  هاي آموزشی براي هدایت فراگیرندگان به سوي هدفهاي مشخص می باشد.روش
 ي برقراري ارتباط، رهبري، انگیزش و کنترلها در برگیرندهطور کلی این هدف

 است.ي کالس) (برقراري انضباط و اداره

 انگیزش موثر
اصطالح انگیزش، همان طور که از معناي رایج آن برمی آید به علت یا چرایی رفتار 
اشاره می کند و روانشناسان مفهموم انگیزش را به عواملی محدود می کنند که به 
رفتار نیرو می بخشد و جهت می دهد. و منظور از انگیزش براي یادگیري آن است 

شجویان براي افزایش درك و فهم شان و حل مسئله برانگیخته که دانش آموزان و دان
 شوند.

 به گفته ي صاحب نظران هم هدف است و هم وسیله:
به عنوان هدف: از فراگیران می خواهیم نسبت به موضوعات مختلف علمی و 

 اجتماعی عالقه کسب کنند و زمینه ي الزم براي آن به وجود می آوریم. 
زش مانند آمادگی ذهنی یا رفتار ورودي و یک پیشنیاز به انگی و به عنوان وسیله:

 حساب می آید.
روانشناسان معتقدند، انگیزش، مقدم بر یادگیري است و حتی بیش از هوش بر 

 673000پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد. این واقعیت را والبرگ و همکارانش بر روي 
یزش و پیشرفت تحصیلی نفر مورد بررسی قرار دادند و معلوم ساختند که بین انگ

 رابطه وجود دارد.
اتکینسون پی برد که یکی از مهمترین نتایجی که از تحقیقات مربوط به انگیزش 
حاصل آمده ارتباط بین زمان مصرف شده در تکالیف معین و انگیزش براي آن 
وظایف است.همچنین تصریح شده که مفهوم انگیزش، فراسوي نتایج ناشی از 

ر هوش یا استعداد تحصیلی افراد در توجیه تفاوتهاي پیشرفت تفاوتهاي موجود د
که  -تحصیلی است. در واقع همبستگی بین هوش و نمرات آموزشگاهی

آنقدر پایین است که ما میتوانیم دانش آموزان بسیاري را  -درصد است45معموال
 ند.بیابیم که داراي توانایی پایین و پیشرفت تحصیلی نسبتا باال و یا بالعکس هست
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 عوامل و راهبردهاي انگیزشی
اي پیرامون ایجاد انگیزه در کالس درس دیدگاه جالب و ) در مقاله2005ماتیوولر (

 کارآمدي را در سه مرحله بیان می کند:
  آغاز تحصیل:  1

 در بخش اول ولر روي سه موضوع تاکید ویژه اي دارد:
د عالقه و کنجکاوي کند شروع درس یا مقدمه اي جذاب: که قادر باشد ایجا -الف

زیرا به نظر او نحوه ي ورود یادگیرندگان به جریان یادگیري و آغاز آموختن از 
اهمیت زیادي برخوردار است. به عقیده ي ولر، آغاز تدریس باید مانند یک قالب 

 ماهیگیري باشد.
تاثیر بر نگرش ها: عواملی چون محیط، معلم، موضوع درس و تجربیات قبلی در  -ب
جاد نگرش تاثیر به سزایی دارد لذا این عوامل باید به بهترین شکل ممکن کنترل و ای

 ارتباطها به درستی شکل بگیرد.
توجه به نیازها: توجه به نیازهاي اساسی یادگیرنده در زمان یادگیري و هنگام  -ج

تدریس از اهمیت زیادي برخوردار است.معلم باید احتیاجات فراگیران خود را دریافته 
 و در آموزش خود به آنها پاسخ دهد.

 راهبردهاي انگیزشی: ولر در مرحله ي آغاز تدریس به معلمان پیشنهاد می کند: -د

-آموزش را با توجه به موضوعات و نکات مثبت مانند: اهداف دست یافتنی، مثال  -
 ها و دانش قبلی، آغاز کنید.هاي خوشایند، توانایی هاي کسب شده، مهارت

 انتظارات و فرضیات غلط فراگیران مثبت برخورد کنید.با افکار،   -
عواملی که در محیط یادگیري ممکن است زمینه ي عدم موفقیت فراگیران را   -

 ایجاد کند را کاهش دهید و عوامل موثررا تقویت نمایید.
فعالیتهایی را پیشنهاد و ارائه کنید که یادگیرنده دریابد موضوع درس در   -

 .چارچوب نیازهایش است
 

 در جریان تدریس   2
برانگیختن: در جریان آموزش برانگیختگی فراگیر یعنی قدرت و جهت دادن  -الف

به فعالیتهاي او اهمیت زیادي دارد.لذا معلم باید زمینه ي برانگیختن فراگیران را با 
طرح سوال، ایجاد فضاي مباحثه، طرح مسئله، ارائه اطالعات جدید، عجیب و 

 تر فراهم کند.کاربردي هرچه بیش
تاثیر: دراین بخش معلم باید تجربه ي علمی و ملموس یادگیرنده را در جریان  -ب

 یادگیري به کار گیرد.
 راهبردهاي انگیزشی: ولر به معلمان توصیه می کند: -ج
 روش و محتواي فعالیت یادگیرنده را با آموزش جذاب تغییر دهد.  -
ي اساسی یادگیري مانند حل مسئله و یادگیرنده را وادار به شرکت رد فعالیتها  -

 ایفاي نقش نماید.



از یادگیرنده به منظور سازمان دادن محتوا و تولید موضوعات در آموزش استفاده   -
 کند.

 در چارچوب اهداف درس، دخالت و مشارکت یادگیرنده را به حداکثر رساند.  -
 

 پایان تدریس  3
ابد که یادگیرنده فرایند یادگیري را پایان:به نظر ولر، درس زمانی خاتمه می ی -الف

 تکمیل کرده باشد.
یعنی بتواند به زبان خود موضوع را توضیح دهد، مثال بزند، شرح و بسط دهد، 

 تصمیم دهد و کاربرد آن را در دنیاي بیرون از کالس تشریح نماید.
شایستگی: پدیدار شدن احساس شایستگی و ارزش در رفتار یادگیرنده موجب  -ب

انگیزه ي وي در یادگیري هاي بعدي خواهد شد. منظور ولر آن است که پس  تقویت
از هر کالسی باید دانش آموز احساس شایستگی کند و مطمئن باشد که از آمدن به 

 آن کالس سود برده است.
تقویت: وابسته به تجربه کسب شده یادگیرنده است.در واقع بازخوردهاي کسب  -ج

 به یادگیري بیشتر را در وي برانگیزد.شده عمل اورا تقویت و میل 
 راهبردهاي انگیزشی: ولر توصیه می کند: -د

 بازخوردهاي مستمر را به منظور تسلط فراگیر بر یادگیري برایش فراهم کنید.  -
 مسئولیت یادگیرنده در تکمیل وظیفه ي یادگیري را مورد توجه قرار دهید.  -
 ي را نظاره کنند.به فراگیران اجازه دهید حاصل طبیعی یادگیر  -
زمانی که یادگیري به نتایج موفقیت آمیزي رسید فراگیران را تقویت کرده و   -

 .درس را به نحو مثبت خاتمه دهید
 

 برانگیختن دانش آموزان
 قواعدي ساده براي استفاده معلمان

 النابکر و کنت شنیدر
 2004دانشگاه تنسی

به منظور موفقیت در درس،  برانگیختن دانش آموزان براي صرف وقت و کوشش الزم
قانون ساده به منظور متمرکز  8دشوار است.براي مقابله با این چالش، ما فهرستی از 

ساختن و برانگیختن آنان فراهم کرده ایم.این قوانین به کالس خاصی اختصاص 
 ندارد و در هر درسی قابل استفاده است.

ید قرار دهید.این مفاهیم باید قانون اول: نکات حساس درس را بطور پیوسته مورد تای
در سراسر درس تکرار شود.معلم میتواند این کار رابا طرح سوال هاي مرتبط با 
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موضوع و یا برگذاري یک امتحان ساده نیز انجام دهد.ضمن اینکه دانش آموزان را 
 براي یادگیري پاداش داده و امیدوارانه آن نکات را در ضمینه هاي الزم به کار برید.

ن دوم: براي توضیح مفاهیم انتزاعی در صورت امکان از وسایل کمک دیداري قانو
استفاده کنید. زیرا تعداد زیادي از فراگیران، یادگیرندگان دیدار محور هستند، لذا 
یک نمودار ساده یا فلوچارت می تواند از صدها کلمه و سخنرانی یا نوشته ارزشمندتر 

 باشد.
نطق و استدالل استفاده کنید. بدین معنا که به قانون سوم: در زمان الزم از م

هستند و مواد درسی برآنها  "حقیقت "فراگیران اعالم کنید. که اطالعات، صرفا
مبتنی است اما در وراي این اطالعات، مباحث دیگري هم وجود دارد که باید با 

 "یا استدالل آنها را دریافت. مثال در درس حسابداري وقتی فراگیر با مفهوم بدهی
آشنا شد زمان مناسبی است که دریابد اگر بدهی فرد با شرکتی افزایش  "بستانکاري

 یابد، منطقا معناي آن این است که سرمایه ي آن کاهش پیدا کرده است.
قانون چهار: به منظور تقویت دروس جدید از تکالیف کالسی استفاده 

ن، سخنرانی یا بحث ارائه کنید.بعدازاینکه موضوع یا مفهوم جدید درقالب خواندن مت
شده به فراگیران اجازه دهید به وسیله ي یک تکلیف کالسی، مفهوم جدید را مرور 
کنند.این تکالیف می تواند کوتاه باشد ولی باید این اطمینان را به وجود بیاورد که 
آنها مفاهیم اساسی را فهمیده اند.بسیاري از یادگیریها زمانی اتفاق می افتد که دانش 

موزان اجازه می یابند در گروه هاي کوچک باهم کار کنند.به کتاب یا دفترچه خود آ
مراجعه کرده و در زمان انجام تکالیف از معلمشان سوال یپرسند.اگر این تکالیف، 

 بخشی از طرح درس باشد میزان توجه در کالس را بهبود می بخشد.
راگیران کمک کنید تا قانون پنجم:زمانی که موضوع جدیدي تدریس می کنید به ف

 مطالب تازه را با آموخته هاي قبلی خود پیوند دهند.
واژگان و اصطالحات تازه را در ابتدا تعریف و معناي آنها را روشن کنید  قانون ششم:

 زیرا اغلب آنها با این قسمت درس مشکل دارند.
ممکن است در قانون هفتم: با دانش آموزان با احترام رفتار کنید.رفتار رئیس مآبانه 

تمرینات نظامی و اردوها موثر واقع شود ولی خیلی از دانش آموزان به این شیوه در 
کالس درس پاسخ مناسبی نمی دهند.لذا قاعده این است که به آنان منزلت دهیم تا 

 بهترین تالش خود را به کار برند.
د. به این معنا که تان را در باالترین حد استاندارد نگه داریقانون هشتم:دانش آموزان

ا تامین می کند.از سوي دیگر نظارت معلم از فراگیران سطح استاندارد مورد نظر اور
ي ارائه درس براساس سطوح شناختی بلوم( دانش، فهم، کاربرد، تجزیه و نحوه

تحلیل، ترکیب و ارزیابی) و پرسشهاي معلم در چارچوب این سطوح تعیین کننده 
 ست.انتظار و استاندارد او ا

 
 



 راهبردها براي برانگیختن دانش آموزان دبیرستانی
شکایت عمومی بسیاري از دبیران دبیرستان این است که فراگیران براي یادگیري 
قافد انگیزه الزم هستند در حالی که دبیران، قصد برانگیختن دانش آموزان را دارند، 

جو کالس بگذارد.در زیرا نگرش مثبت آنها به یادگیري می تواند تاثیر مثبتی بر 
نتیجه انگیزش تاثیر اساسی بر یادگیري دانش آموزان و بازده فعالیت هاي آنها دارد. 
از این رو، موفقیت آموزش یا هر رویکرد مداخله گر دیگري وابسته است به 
برانگیختن دانش آموز به یادگیري یا مشارکت او در فعالیتهاي کالسی (مرسرو 

بسیاري از دبیران معتقدند تاثیر کمی بر انگیزش دانش  ) با این وجود، 1998مرسر
آموزان دارند اما این واقعیت ندارد.زیرا تقریبا هرکاري که در کالس انجام می شود 

 مثبت یا منفی، تاثیر انگیزشی خاصی بر دانش آموزان ایجاد می کند. صورتبه
زهاي دانش پژوهشگران در موضوع انگیزش، توضیح میدهند که انگیزه تابع نیا

آموزان،  در راستاي کنترل، شایستگی و احساس تعلق وي است. بنابراین در طراحی 
و هدایت آموزش کالس درس معلمان باید نیازهاي فراگیران خود را در این حوزه ها 
مورد توجه قرار دهند. هدف از این مقاله فراهم آوردن فهرستی از راهبردهاي 

وسط است تا بتوانند کنترل، شایستگی و تعلق را انگیزشی براي معلمان دوره ي مت
به وجود آورند.این فهرست که از منابع مختلفی تهیه شده رویکردهاي داخلی و 

 خارجی را مورد توجه قرار داده است .

 راهبردهاي انگیزشی 
 فهرست انتخاب کردنفراهم    1

جریان یادگیري فراهم کردن این فهرست به آنها امکان می دهد تا احساس کنند بر 
شان کنترل دارند، از عالیق خود سود می برند و نیز به ایشان کمک می کند تا 

ها در امور مدرسه هرچند بعضی از جنبه براساس نیازهایشان به شایستگی برسند.
غیر قابل مذاکره هستند مثل درسهاي مورد نیاز براي فارغ التحصیلی اما در بعضی از 

یري درباره ي مقررات کالسی، رویه کالس، مواد الزم براي فعالیتها مانند تصمیم گ
کارهاي علمی، نحوه ي انجام و تکمیل تکالیف و یا نحوه ي کار فردي یا جمعی و 

 مانند اینها می توانند در تصمیمات شرکت کنند.

 کمک به دانش آموزان براي ایجاد احساس پیوستگی   2
هاي مشورتی، یادگیري مشارکتی، کمک  براي ایجاد این احساس می توان از برنامه

به هم کالسیها و مشورت دادن به آنها استفاده کرد.اینها تعدادي از اقدامات ممکن از 
سوي معلم براي ایجاد و پرورش محیط گرم کالس است.در واقع ایجاد اندکی تغییر 

ز در تعامالت معلم دانش آموز می تواند تاثیر عمیقی بر نحوه ي احساس دانش آمو
درباره ي کالس و وظایف او به وجود آورد.پیشنهادات حاکی از آن است که به منظور 
ایجاد احساس پیوستگی در دانش آموز آنها را از همان ابتدا با نام کوچک صدا کنید. 
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از تکنیکهاي گوش دادن فعال استفاده نمایید.بطوریکه آنها بفهمند شما در حال 
ها ارتباط چشمی داشته باشید.در زمان کار فردي گوش دادن به ایشان هستید، با آن

 یا کار گروهی عملکردشان راتایید کنید تا دریابند متوجه پیشرفتشان هستید.
 
 

 قیاسی تدریس کنید  3
هاي درس کنند و سپس به مثاللمان نتیجه را در ابتدا ارائه میها معبعضی وقت

برده و از کشف خود، لذت می پردازند، فراگیران به آنچه تدریس می کنید پی یم
ات چنین ها، شواهد یا اطالعها، داستانبرند. در عوض آغاز کردن درس با مثال

اما در روش قیاسی می توانید از دانش آموزان  آورد.روحیه اي را به وجود نمی
بخواهید معناي اطالعات کسب شده را بیان کنند و یا به ترسیم نتایج دیگران 

 ها می شود.ارد سبب حفظ توجه و افزایش انگیزه آنبپردازند. این مو

 اصول را توضیح دهید:  4
دانش آموزان دبیرستانی هنگامی که بدانند چرا و چگونه یک فعالیت در عملکرد 
دبیرستانشان مهم است و یا اینها در راستاي اهداف آینده و عالقه شان می باشد 

هاي الزم براي یک شغل یا مهارت :براي یادگیري بسیار برانگیخته می شوند. مثال
 هاي زندگی فردي و جمعی.فعالیت شغلی و یا مهارت

 به دانش آموزان کمک کنید تا منتظر موفقیت باشند  5
بسیاري از دانش آموزان که دشواري هاي درسی را تجربه می کنند، انتظار شکست 

ا وقتی دانش را می کشند و موفقیت را به شانس و سرنوشت نسبت می دهند. لذ
آموز منتظر موفقیت نباشد در کارهاي درسی بدون انگیزه بوده و نسبت به مدرسه 
احساس پیوستگی نمی کنند.براي کمک به دانش آموزان جهت ایجاد انتظار موفقیت 

 معلمان باید اقدامات زیر را انجام دهند.
 آموزشی را ارائه کنند که انسجام مناسبی داشته باشد. -الف

 سیله ي کلمات و فعالیتها، انتظار باالي خودرا نشان دهند.به و -ب
 بعد از آموزش به خود آنها اجازه بررسی و ارزیابی عملکردشان را بدهند. -ج
به دانش آموزان کمک کنید تا دریابند با افزایش فعالیت شانس موفقیت خود را  -د

 افزایش دهند.
 
 
 



 راهبردهاي یادگیري را آموزش دهید  6
یادگیري راهبردهاي آموزشی بسیار است و یکی از فواید مهم آن افزایش  فواید

انگیزش دانش آموزان می باشد.در واقع بسیاري از راهبردهاي یادگیري حکایت ازآن 
 دارد، انگیزش مستقیم مرحله ي آغاز تدریس است.

 به دانش آموزان تعیین هدف را بیاموزید  7
اده است وقتی دانش آموزان بطور مستقل یا بسیاري از مطالعات پژوهشی، نشان د

مشارکتی با معلم در تعیین هدف دخالت می کنند، برانگیخته می شوند و 
کارکردشان افزایش می یابد.بنابراین به طور دقیق آموزش فعالیتهاي الزم جهت 
تعیین هدف به فراگیران و اجازه تعیین هدفهاي علمی و اجتماعی به آنها می تواند 

  :ثبتی بر انگیزش آنها بگذارد.تعیین اهداف شاملتاثیر م
 سنجش تواناییها و نیازها -الف

 انتخاب سریع و روشن اهداف قابل دسترس -ب
 شناسایی فعالیتها یا گام هاي مورد نیاز براي رسیدن به اهداف. -ج
 مراقبت از نتایج کسب شده  -د

 استفاده از تکنیکهاي مدیریت  8
عی براي افزایش انگیزش دانش آموزان می تواند مورد تکنیکهاي مدیریتی متنو

 استفاده قرار گیرد.
 اقتصاد پته اي و خود مدیریتی.مواردي مانند: پاداش مثبت، 

 دیگر راهبردهاي انگیزشی  9
در کنار موارد فوق، تعدادزیادي از راهبردها وجود دارد که معلمان می توانند با 

ن را افزایش دهند. نمونه اي از این راهبردها شامل استفاده از آنها انگیزه ي فراگیرا
:مشتاق بودن براي درگیر شدن دانش آموزان، طراحی کردن، استفاده از رویه هاي 
آموزشی متنوع، استفاده از عالیق و مواد آموزشی موتبط، کسب اطمینان درباره ي با 

الیتهاي کالسی معنی بودن تکالیف، کسب بازخورد از دانش آموز درباره ي اینکه فع
چگونه پیش می رود، تامین هرچه سریعتر بازخورد به فعالیتهاي فراگیر اختصاص 

 دادند گاه به گاه کالس به محتواي انتخاب شده از سوي دانش آموز.

 برانگیختن دانش آموزان بی انگیزه
سال 40یویورك نتیجه ماروین دراگر استاد زیست شناسی دانشگاه سایراکیوس در ن

 کند:خود را در این زمینه چنین بیان می يتجربه
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 اهداف درس خود را واضح و روشن بیان کنید:  1
زیرا قطعا قصد آن را ندارید که دانشجویان از هدف شما در تدریس بی اطالع باشند. 

 انگیختگی آنها را به وجود می آورد. از سوي دیگر آگاهی از هدف سبب خود
 تشویق به حضور در کالس:  2
شویق به یادگیري دانشجویانی که در کالس حضور ندارند بسیار سخت است به نظر ت

من آنها باید براي تجربه کردن در کالس حضور پیدا کنند نه براي کسب اطالعات 
 توانند بدست آورند.زیرا در این صورت این اطالعات را در کتاب و در منزل نیز می

گیریم و آنچه را که دهیم، یاد میانجام می ه در کالسگویم از آنچه کمن به آنها می
 شود.هیم به تدریج بخشی از وجود ما میدانجام می

 تاکید بر عالقه و معنادار بودن تجربیات  3
 سوالی که من همیشه می پرسم این

باید سعی کنیم تجربیاتی که از رشته و موضوع درسی کسب کنیم  "مشترك هستیم
بیرون نسبت دهیم. باید تاکید کنیم که اطالعات علمی به شرایط بزرگتري در دنیاي 

ما سبب رشد خودآگاهی، رشد شخصی و تقویت ارتباطات در زندگی می شود. هر 
هاي خود را بشناسد قدرت خود را ها و ضعفدانشجویی دراین عرصه باید قوت

هاي خود فائق آید و در زندگی اجتماعی مشارکت نماید. تقویت کند و بر ضعف
براین باید هردانشجویی تصویر بزرگتري از رشته هاي تحصیلی خویش داشته بنا

 باشد.

 راهبردهاي انگیزش موثر
پال راسمون مولف کتاب یادگیري براي تدریس در آموزش عالی، اصولی را به عنوان 

 بهترین راه در این زمینه مطرح کرده که عبارتنداز: 

 اصل اول: عالقه و توضیح
ه به موضوع عالقه مند باشند بهتر عمل می کنند.وقتی ما به هنرجویان هنگامی ک

موضوعی عالقه مند باشیم، خواه مطلبی علمی و یا سرگرمی باشد از کار کردن 
سخت در آن زمینه لذت می بریم. همراه با نیاز به ایجاد ارتباط و عالقه با محتواي 

موضوع را بفهمند و این  استادان باید توضیحات را ارائه کنند تا دانشجویان بتوانند
مستلزم آن است که دانشجو بتواند بین مطلب جدید و آنچه قبال آموخته ارتباط 

 برقرار کند.

 اصل دوم: اهمیت و احترام قائل شدن براي هنرجو و یادگیري او
عالقگی و فقدان دلسوزي براي قات تدریس در دانشگاه توام با بیمتاسفانه گاهی او

بعضی از استادان در زمان درس دادن مانند این  همراه است. هنرجو و یادگیري او



است که بالماسکه اجرا می کنند، تدریس آنها بسیار بد است. خوب درس دادن 
لذا نباید هنرجو را ترساند. تدریس نیاز به خیرخواهی و  نیازي به سختگیري ندارد.

ه این باور برسند که نوع دوستی دارد. استاد همواره باید تالش کند تا دانشجویان ب
 مطلب قابل یادگیري است.

 اصل سوم: ارزیابی و بازخورد مناسب
بی و شیوه هاي متفاوتی است که هاي متنوع ارزیااین اصل شامل استفاده از تکنیک

کنند. این اصل آن دانشجویان تسلط و مهارت خود بر موضوع درسی را اثبات میطی 
بلکه شامل  سنجد ارتباطی ندارد.را می انشجووار دوطیي طهایی که حافظهبا روش

 بازخوردهایی است که هنرجو را براي یادگیري موثر بر می انگیزند.

 اصل چهارم: اهداف روشن و چالش هوشمندانه 
هنرآموزان موثر، معیارهاي باالیی را براي هنرجویان وضع می کنند.آنها همچنین 

 د از پس آن برآیند.اهداف روشنی را بیان کردند و هنرجویان بای

 اصل پنجم:استقالل، کنترل و درگیر شدن فعال
تدریس خوب احساس کنترل هنرجو برموضوع یادگیري و عالقه به مطلب را در وي 

مناسب در سطح فهم هنرجو ارائه تقویت می کند. هنرآموزان خوب تکلیف یادگیري 
ي گیرند و از ارائهمی در نظرها هر یادگیرنده را به عنوان فرد خاصی نمایند.آنمی

 کنند.معیارهاي کلی خود داري می
 مبلمان کودك و نوجوانطراحی و ساخت درس 

 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن

(روح ،روان 

 وجسم)

 رابطه با خدا
 رابطه با خلق خدا

 (سایر انسان ها)
 رابطه با خلقت

 

 

تعقل، تفکر و 

 اندیشه ورزي

 

 

 

 

 

تدبر و عالیق و  -3
اي فردي استعداده

نسبت به مشاغل 
مربوط به صنایع 
چوب و طراحی و 
ساخت مبلمان کودك 

 و نوجوان
هاي درك ویژگی -4

خودباوري در فرایند 
داري تعمیر و نگه

ماشین الت صنایع 
 چوب

ــایل  -5 تحلیـــل مسـ
موجـــود در عرصـــه  

تفکــر در نگــرش   -3
سیســتمی موجــود در 
آفــرینش موجــودات  
ــان از جملــــه   جهــ

 ها و درختانجنگل
توجه بـه احادیـث    -4

گذاري بـه  براي ارزش
العمر و یادگیري مادام

کســـب اطالعـــات (ز 
گهواره تا گـور دانـش   

 بجوي)

ــ توجــه بــه احکــام  5

اقتصـــاد اســـالمی در 

ــاربرد  -3 ــه ک ــه ب توج
ــت   ــاوري در جهـ فنـ
ــه و  ــاهش هزینــ کــ
ــره وري   ــاي بهـ ارتقـ
خدمات ارائه شده بـه  
ــد و   ــتري در تولی مش
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان
توجـــه بـــه عـــدالت  -4

خواهی در امور مرتبط بـا  
ــتري   ــدهاي مشــ فراینــ

ت انــواع مــداري در کیفیــ
مصــــنوعات چــــوبی و  

توجه به کسب مداوم  -3
اطالعات در حیطه ایمنی 
و بهداشت محیط 

هاي تولیدي کارگاه
و  ساخت مبلمان  طراحی

 کودك و نوجوان
توجه به مفهوم حفظ  -4

سالمت در هنگام کار با 
هاي زیست آالینده

هاي محیطی در کارگاه
و تخته  MDFبرش 

خرده چوب و ساخت و 
طراحی مبلمان کودك و 

 نوجوان
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ــین    ــک تکنســ کمــ
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

آن برادر که از  نوجوان
ــع بیجــا دارد ــو توق ، ت

بدترین برادر اسـت. (  
 )754نهج البالغه ص 

الل در حرفـه  کسب ح

ــین   ــک تکنســ کمــ

ــاخت   ــی و سـ طراحـ

ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

طراحی و ساخت مبلمـان  
 کودك و نوجوان

تفکر و اندیشـه ورزي   -5

ــابی صــحیح    ــب ی در عی

ــان و    ــاهش زم ــت ک جه

ــه ــاي مشــتري در هزین ه

کمک تکنسین طراحـی و  

ساخت مبلمان کـودك و  

 نوجوان

تجزیه و تحلیل ایمنی  -5
آالت کار با ابزار و ماشین

در تعیین عیوب حرفه 
کمک تکنسین ساخت و 
طراحی مبلمان کودك و 

 نوجوان
هر چه افریدگار را بزرگتر 
بشمارید، آفریدگان را 

 کوچکتر خواهید دید

 )489( نهج البالغه ص 

 ایمان و باور

ــالق    -3 ــه اخ ــاور ب ب
ــه ــد حرفـ اي در تولیـ

ــوبی و   ــوالت چ محص
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان
الزام به مسـئولیت   -4

پــــذیري در انجــــام 
 فرایند تولید

ــه  -5 ــاور ب ایمــان و ب
هاي خود در توانمندي

حرفه کمک تکنسـین  
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

نگرش سیستمی و  -3
ایمان  و باور به نقـش  
الهی در آفرینش همه 

 موجودات و درختان
ــأثیر   -4 ــه ت ــان ب ایم

توکل بر خدا در شغل 
ــتیابی بــه    ــراي دس ب

 حیات طیبه
ــه   -5 ــی ب ــزام قلب الت

انجـام   حضور خـدا در 
صحیحکارهاي مربوط 
در کمـــک تکنســـین 
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

ــوب در  -3 ــرش مطلـ نگـ
کـــارافرینی مـــورد نیـــاز 
ــس از   ــدمات پ ــش خ بخ
فروش محصوالت چوبی و 
طراحی و ساخت مبلمـان  

 کودك و نوجوان
بــاور بــه روابــط    -4

انسانی براي ایجاد کار 
 با نشاط

ــأثیرات   -5 ــه تـ ــاور بـ بـ
تري بـه  رضایتمندي مشـ 

ــزایش    ــرا اف ــایت الهی رض
ــه   ــالل در حرف ــد ح درآم
کمــک تکنســین مبلمــان 

ــفحه ــی و صـ اي و طراحـ
ساخت مبلمان کـودك و  

 نوجوان

ــالق  -3 ــه اخـ ــزام بـ التـ
ــه ــاهش حرفــ اي در کــ

آالیندگی فعالیـت مراکـز   
تولیدي محصوالت چوبی 
ــاخت  ــی و ســ و طراحــ

 مبلمان کودك و نوجوان
التزام قلبی به داشتن  -4

اي در مســـئولیت حرفـــه
قبال حفظ محیط زیست 

 هاي آیندهبراي نسل
باور به نقش مؤثر آثار  -5

ــان   ــی قطــع درخت تخریب
جنگلی و بدون جایگزینی 
ــرب  ــرات مخــ در تغییــ

 زیست محیطی

 علم
(کسب معرفت شناخت، 

 بصیرت و آگاهی)

بصــیرت و آگــاهی  -3
از نگرش سیستمی در 
تولیــــد، طراحــــی و 
ساخت مبلمان کودك 

 و نوجوان
ــ -4 اهی از آگــــــــ

ــی و   ــبات ریاض محاس
خوانی در وظایف نقشه

تولیــــد، طراحــــی و 
ساخت مبلمان کودك 

 و نوجوان
شناخت وظـایف و   -5

مراحل انجام کارهـاي  
حرفه کمک تکنسـین  
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

ــام  -3 ــاهی از احکــ آگــ
اســـــــالمدر تـــــــأثیر 

هـاي فـردي در   مسئولیت
 موقعیت کار تیمی

ــه    -4 ــبت ب ــیرت نس بص
ت حقیقت جویی الهی صف

هاي چوبی در کسب سازه
ــاخت   ــی و ســ و طراحــ

 مبلمان کودك و نوجوان
آگاهی از احکام اسالم  -5

اي در زمینه کار و فعالیت
ــک   ــه کم ــادي حرف اقتص
ــان   ــین مبلمـــ تکنســـ

اي  و طراحـــی و صـــفحه
ساخت مبلمان کـودك و  

 نوجوان
توجه به علم که رابطه  -6

انسان با خداونـد اسـت و   
ــود از د ــت مقصـــ رخـــ

علم(محمــــد (ص) و آل  
 محمد(ع) هستند)

ص  1( تفصــیر صــافی ج 
102( 

بصیرت نسـبت بـه   -3
تـأثیر ایجـاد کسـب و    
کار و تولید مصنوعات 
چوبی دررونق اقتصـاد  

 کشور
ــرات   -4 ــاهی از اث آگ

ــی در  ــانون گرایــ قــ
ــبات اجتمــاعی   مناس
محــیط کــار تولیــد   

 محصوالت چوبی
ــاغل  -5 ــناخت مش ش

مرتبط با خدمات قابل 
در منــــازل و  ارائــــه

ــا  ــب بـ ادارات متناسـ
 ايتوسعه حرفه

کسب اطالعات شغلی  -3
اي کارخانجــات و حرفــه

تولید مبلمـان مـرتبط بـا    
ــیط  ــتانداردهاي محـ اسـ

 زیست
ــئولیت  -4 ــاهی از مس آگ

ــه ــال حرفـــ اي در قبـــ
ــا  روش ــع و امح ــاي دف ه

ــاك و   ــواد خطرنـــ مـــ
پســماندهاي کارخانجــات 

هــاي تولیــدي فــراورده 
چوبی و طراحی و ساخت 

 مبلمان کودك و نوجوان
ــدهاي  -5 ــاهی از پیام آگ

نادرست و اسراف در مواد 
اولیــه تولیــد و طراحــی و 
ساخت مبلمان کـودك و  

 نوجوان



 عمل
،(کار،تالش،اطاعت،عبادت  

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 و...)

ــاربرد  -3 ــایی کـ توانـ
فنـــاوري در انجـــام  
ــان   ــرات مبلمـ تعمیـ

 کودك و نوجوان
ــت   -4 ــالش در جه ت

 تقویـــــت حـــــس 
مســئولیت پــذیري در 

 انجام وظایف شغلی
کســب مهارتهــاي  -5

تخصصـــی وظـــایف  
موجــــود در حرفــــه 
ــین   ــک تکنســ کمــ
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

پایبندي به اخالق  -3
ــه ــام حرفـ اي و احکـ

 اقتصاد اسالمی
ــت   -4 ــالش در جه ت

ــه  ــام خیرخواهانـ انجـ
وظایف شغلی فناوري 

 چوب با نگرش الهی
ــوق   -5 ــه حق ــل ب عم
ــاد  ال ــام ابع ــی در تم ه

حرفه کمک تکنسـین  
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

تـــالش در جهـــت -3
ــا    ــوثر بـ ــاط مـ ارتبـ
ــغلی و   ــان شـ خبرگـ

اي در کار تولیـد  حرفه
ــان   ــاخت مبلمـ و سـ

 کودك و نوجوان
ــه آداب   -4 ــل بـ عمـ

ــالمی در  ــالق اسـ اخـ
رعایت حقوق مشتري 
ــواع   ــب ان ــار نص در ک
ــان کـــودك و   مبلمـ
نوجــوان و چیـــدمان  

 لمانمب
مهـــارت مســـتند  -5

هاي تیم سازي فعالیت
و گروه کاري در حرفه 
ــین   ــک تکنســ کمــ
ــی   ــاخت و طراحـ سـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

بـــــه کـــــارگیري   -3
هـاي نـوین بـراي    فناوري

ــدگی   ــوگیري از پراکن جل
ــده ــت آالینـ ــاي زیسـ هـ

ــی کارخانجـــات   محیطـ
تولید و ساخت و طراحـی  

 مبلمان کودك و نوجوان
به کار بسـتن ( عمـل    -4

ــت    ــوانین زیسـ ــه) قـ بـ
محیطــی در کارخانجــات 
تولید محصوالت چـوبی و  
ساخت مبلمان کـودك و  

 نوجوان
ــارگیري اصــول  -5 ــه ک ب

زیست محیطی در حرفـه  
طراحی و ساخت مبلمـان  

 کودك و نوجوان

 اخالق
)ی(تزکیه،عاطفه و ملکات نفسان  

رعایـــت اخـــالق  -3
اي در تولیـــد، حرفـــه

ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان
ارزش گذاري بـراي   -

ــوزي و   ــم آمـــ علـــ
 العمریادگیري مادام

ارزش قائل شـدن   -4
براي کـار و معـاش و   
داشتن روحیـه تـالش   
مســـتمر در مشـــاغل 
صنایع چوب( متخلف 
ــالمی،   ــالق اس ــه اخ ب

 کسب حالل)
اســتفاده بهینــه از  -5

ــزات و ادوات در  تجهی
حرفه کمک تکنسـین  
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان

یت تقواي الهی رعا -3
در کارآفرینی و ایجـاد  

 کسب و کار حالل
ارزش قائل شـدن   -4

براي صفت عدل الهی 
 در انجام وظایف

تلقی کار و فعالیت  -5
بــه عنــوان عبــادت   
درحرفـــه و کمـــک   
تکنســین طراحــی و  
ساخت مبلمان کودك 

 و نوجوان

پایبندي به حقوق  -3
ــاط   ــاران در ارتب همک
مؤثر و کـار تیمـی در   

چـوب و   حرفه صنایع
ــاخت   ــی و سـ طراحـ
ــان کـــودك و   مبلمـ

 نوجوان
ارزش قائل شـدن   -4

براي روحیـه تعـاون و   
ــی در   ــع گرایــ جمــ
وظایف شغل خـدمات  
ــر  و نصــــب و تعمیــ
ــان کـــودك و   مبلمـ
نوجــوان و پارکــت و  

 کفپوش
ــام   -5 ــه انج ــد ب تعه

کارهاي محـول شـده   
با دقت کامل در حرفه 
تکنســین طراحــی و  
ساخت مبلمان کودك 

 و نوجوان
خــوب داشــته  اخــالق

باش تا اجر مجاهد راه 
حق داشته باشی( امام 
صــــادق(ع) کتــــاب 

 )6صحدیث اخالق

ــتفاده از -3 ــه اس ــزام ب الت
هاي نـوین  علوم و فناوري

در تولیــــد و ســــاخت  
مبلمان کودك و نوجـوان  
بــه منظــور دســتیابی بــه 
حفــظ اصــولی محــیط    

 زیست
ــدن   -4 ــل شـ ارزش قائـ

براي مخلوقـات هسـتی و   
ه بـه  محیط زیست با توج

اصول اخالق اسـالمی در  
مشــاغل صــنایع چــوب و 
طراحی و ساخت مبلمـان  

 کودك و نوجوان
ــه ارزش -5 ــذاري بــ گــ

نگرش محیط کار سالم و 
آراسته و پرهیز از مصرف 
ــه کمــک  ــی در حرف گرای

 تکنسین
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 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان 

 

 هدف از درس   2
جاکتابی  ةساخت پروژ کشی ونقشه -2نوجوان   معرفی انواع مبلمان کودك و -1

 کمد لباس کودك و ةساخت پروژ کشی ونقشه -3نوجوان با اتصال الیت  و کودك
نوجوان با  پروژه میز تحریر کودك و کشی و ساختنقشه -4نوجوان با اتصال الیت 

 -6پروژه گهواره نوزاد با اتصال الیت   کشی و ساختنقشه -5    اتصال الیت
کشی و نقشه -7ت  پروژه تخت خواب کودك با اتصال الی کشی و ساختنقشه

چیدمان اتاق کودك با استفاده از نرم  -8تخت خواب نوجوان با اتصال الیت   ساخت
انتخاب رنگ بدنه  -10کد اتوها با نرم افزار ترسیم نقشه -Kitchen draw  9افزار 

برشکاري و شیارزنی قطعات  طبق  -11نوجوان  هاي مبلمان کودك وو درهاي پروژه
 -14ها  سوراخکاري قطعات پروژه -13ها نی قطعات پروژهلبه چسبا -12نقشه 

تعیین محل قرار گیري پروژه ها در اتاق  -15ها طبق نقشه اجرایی مونتاژ پروژه
کنترل  -17ها آالت مناسب براي پروژهنصب یراق -16(چیدمان)  نوجوانکودك 

  .هاي ساخته شدهکیفیت نهایی محصول و پروژه

 ریزي درسي برنامهسوابق پژوهشی برا  3
 کشور هر در بلند و مدت کوتاه دراي حرفه و شغلی نیازهاي به انسانی منابعتوسعه 

 صنایعتوسعه  جمله از، پاسخگو است خدماتی) – (تولیدي اقتصادي فعالیت براي
 منابعاز  مطلوبو  بهینه برداريبهره و انسانی نیروي تربیت گرو درو مبلمان  چوب

 . است انسانی
 و آموزشیۀ برنام تدوین و طراحیۀ زمیندر  اقدام هرگونه از قبل است هیبدی

 و تحقیق بهباید  نخست گام در، انسانی نیروي تربیت براي نیاز مورد استانداردهاي
 و راهبرد به بتوان تا شوداقدام  کار بازار شغلی نیازسنجیۀ زمین در مطالعه و پژوهش

 و اهداف تدوین و هابرنامه طراحی براي جدید هايفناوري و اجرایی راهکارهاي
 تربیت نیروياي و توسعه حرفه اشتغالۀ زمیناز این طریق،  تا، یافت دست محتوا
 و کیفیت ارتقاءو باعث  دشو جلوگیري هاسرمایه رفتن هدر به از و، حاصل شده

 صالحیت کسب و فنی غیر و فنی شایستگی احراز، آن از مهمتر و تولیدات کمیت
 .گردد انسانی نیرويي احرفه

 : از عبارتند که پذیردمی انجام جداگانه مسیر دو در فرآیند این انجام روند، رواین از 
ۀ مجموع زیر مشاغل و هاحرفه شناسایی شامل، کار دنیاي شغلی سنجی نیاز الف:

 استاندارد تبیین براي کار انجام مراحل و کارها اهداف و تحلیل و تجزیه و، حرفه هر
 عملکرد. ارزشیابی و حرفه یستگیشا
 شامل، آموزشیۀ برنام تدوین و طراحی براي، آموزش دنیاي نیازسنجی ب:

 نیروياي حرفه صالحیتۀ گواهینام و کار و کسب و حرفه شایستگی استانداردهاي
  انسانی



 فاز در، مرحله دو طی، امر این تحقق براي آموزشی ریزيبرنامه و پژوهش سازمان
 سنجی نیاز«  بعدي فاز در و، »کار دنیاي مشاغل و هاحرفه بررسی و همطالع« اول

 در را» آموزشی و درسی هايبرنامه و آموزشی نظام طراحی و تدوین براي آموزشی
 .داد قرار خود کار دستور

 تعداد واحدهاي یادگیري  4
 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان   1  
 نوجوانکودك و کمد لباس و لوازم ساخت    2  
 کودك و نوجوانمیزتحریر ساخت   3  
 ساخت تختخواب کودك و نوجوان نوزاد و ةساخت گهوار  4  
 Kitchen drawچیدمان اتاق کودك و نوجوان با نرم افزار   5  

 : مسیر آموزش درس  5
 طراحی و ساخت مبلمان کودك نوجوان – دهم سال درس یادگیري مسیر

 دهی درسسازمان   6
 ورده شود. به عنوان مثالآهاي اجرا دیدگاه اجزا و روش ، باید ازدرس دهیانسازم

 هاي مختلف)(حالت
هاي یادگیري الیتکه شامل پنج پودمان است در قالب یک پروژه و فعا ،درس

موزشی انجام آهاي هو با همکاري گرو.یافته باید وسعت محتوا تعیین شودساخت
که ضمن مستقل بودن تکالیف  ،دگردید نظر تجد، گردد و حداقل پنج سال بعد

 شود. دهیسازمان(واحد شایستگی)  کاري
 هاي ترکیبی باشد.درس، در قالب دو پروژه شامل پودمان   1  
 هاي مستقل و تکالیف کاري مستقل تعریف شود.درس، در قالب پودمان  2  
ي ترکیب بیرونی هاصورت تکالیف کاري و خطی ارائه شود و پودماندرس، به  3 

 ها خواهد بود.شایستگی
هاي پایه به ها به طور کلی، و چگونگی ارائه مهارتها و مهارتشیوة توالی دانش  4 

 گردد.طور جزئی، تاکید می
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 ها:پودمان آموزش
 

 درس طراحی و ساخت کابینت مبلمان کودك و نوجوان
 کارها هاپودمان ردیف

 0301 وجوانساخت جاکتابی کودك و ن 1

 0302 ساخت کمد لباس و لوازم کودك و نوجوان 2

 0303 ساخت میزتحریر کودك و نوجوان 3

 0304 ساخت گهواره و تختخواب کودك و نوجوان 4

  0305 چیدمان اتاق کودك و نوجوان با نرم افزار 5
 

 نکاتی دربارة ارزشیابی پایانی :  7
 (فرتول دارد عهده به مهمی نقش ،نیانسا ۀسرمایتوسعه  فرایند در یابیشارز

 از خارج یا ،شود انجام آموزشی مؤسسه آموزش در کهاین از نظر صرف ،)20013
 تجارب ارزیابی براي یا شغل حین در یا و ،دگیر انجام رسمی آموزشی هايبرنامه
 یادگیري مهم ياجزا جمله از ،یابیشارز شود. کاربرده به زندگی طول در حاصل
 معتبر ۀگواهینام اهداي و یابیشارز براي روشی به که افراد براي هم ،است رالعممادام

 پی در که آموزيمهارت مؤسسات براي هم و ،دارند احتیاج زندگی مختلف مراحل در
 آموزش هايسیاست بتوانند تا هستند خود ارزشیابی پذیريتحرك هايبرنامه ارتقاء

  بخشند. تحقق را خود درازمدت
 اساس بر و هدوب مرتبط ايحرفه شایستگی استانداردهاي با مستقیماً ایدب یابیشارز
 براي ،امر این شود). اقتباس آموزشی استانداردهاي از کهآن (نه شود تدوین هاآن
 به تواندمی ارزشیابی فردي، نظر از .است ضروري فرد توانایی میزان دقیق یابیشارز

ه شد خاصی شغل و حرفه وارد تا کندمی ککم ،افراد به شود. منجر گواهینامه صدور
 هاتوانایی ثبت براي را روشی ،دائمی یادگیري شرایط در و ،نمایند پیشرفت آن در و
 نظر از .فراهم نماید ،متفاوت زمان و مختلف شرایط در افراد هايشایستگی و

 هايآموزش براي ریزيبرنامه وارتقاء استخدام، در تواندمی یابیشارز کارفرمایان
 روشی ،سنجش و یابیشارز آموزي مهارت مؤسسات نظر از شود. برده کار به داخلی

 واقعی هايشایستگی برابر در شده آموخته دانش و هامهارت کیفیت تعیین براي
-می آموزشی مؤسسات افراد، به گواهینامه اعطاي با است. حرفه یک در نیاز مورد

  نمایند. ارائه کارفرمایان و راداف به را خود آموزشی هايبرنامه توانند

ریزي و دفتر برنامه -2001فرتول, بانک جهانی  -اي و آموزشیارچوب تعریف و ارزیابی استانداردهاي حرفهچ3
 ايتالیف فنی و حرفه

                                                   



 براساس ارزیابی ابزار تدوین مقابل در است ممکن ،آنها کادر و آموزشی مؤسسات
 حقوق کار این آنها نظر به نمایند. مقاومت ،آنها بردن کار به و ايحرفه استانداردهاي

 یک یاصل ياجزا که را آنچه ارزشیابی در آنها انعطاف و برده بین از را آنها سنتی
 در ايحرفه استانداردهاي تدوین ضرورت ،موضوع این کنند.می کم دانند،می حرفه

 شود خواسته کارشناسان و هنرآموزان از کهآن جاي به کندمی ییدأت را اول گام
  کنند. تدوین را درسی ۀبرنام

 سازوکار و ارتباط اجزاء، اصول، به حرفه ارزشیابی استانداردهاي مفهومی طراحی در
 شود.می پرداخته عملکرد استانداردهاي براساس هايشایستگی کسب قضاوت

 اي هنرآموزانصالحیت حرفه  8
 
 تحصیلی مدرك   1  

 و چوب صنایع مهندسی هايرشته در باالتر و کارشناسی تحصیلی، مدرك حداقل
 مبلمان صنایع مهندسی و چوبی هايسازه کاغذ،

 ايحرفه مدارك   2  
 رة تخصصی ساخت مبلمان کودك نوجوانگذراندن دو  -
 آالت برشگذراندن دورة تخصصی کارگاه ماشین  -
هاي وکیوم و پرس PVCهاي لبه چسبان گذراندن دورة تخصصی کار با ماشین  -

 ممبران
 هاي تدریس و حرفه آموزيهاي ضمن خدمت روشگذراندن دوره  -
 کاريۀ تجرب  3  
 در کار گواهی ارائه، نیستند فنی دبیر یتترب تحصیلی مدرك داراي که کسانی براي 

 است. الزامیو مبلمان  چوب صنایع و سازيکابینت تجربیة حوز

 اجرا الزامات
 و ايحرفه هايشایستگی به دستیابی، براي هنرآموزانبازآموزي  و مدیران آموزش  1

 تخصصی
 تجهیزات و کارگاه دنکر فراهم، براي الزم مالی منابع تخصیص  2

 آموزشی کارگاه استاندارد اساس برساخت مبلمان کودك و نوجوان  کارگاهوجود 
 هنرستان 

رهاي انواع مبلمان کودك هاي آموزشی و پوستنمونه و آموزشی هايماکت وجود  3
 .و نوجوان
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 فضا و تجهیزات استاندارد  9
براي ، مترمربع 16 × 12 بعادهنرستان،  باید در سالنی اجرا شود به ا در درس این

آالت در اختیار مونتاژ و کارهاي دستی؛ ضمن اینکه سالنی مجزا نیز براي ماشین
 نصب براي مناسب نداسیونوفها، تهویۀ کافی، هاي این کارگاهباشد. از جمله ویژگی

براي راه اندازي کارگاه  زیر تجهیزاتباشد. قوي می مکنده سیستم وآالت ماشین
 مورد نظر، الزامی است.

 چسبانلبه ماشین -مکنده به مجهز مترمیلی 3800 طول به زن خط گرد رها ماشین
PVC  دستی گرد اره -بیسکویتی فرز دستگاه -لوالزن مته ماشین -ایستگاهپنج- 
 دریل -دستی برقی اورفرز -زن چلچلهدم دستگاه -برفارسی اره -کنکم دستگاه
ة گیر -زن منگنه -مته انواع -هوا کمپرسور -کوبمیخ -برقی دریل -شارژي
 میزکار -دستی پیچ انواع -ايتسمه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تجهیزات استانداردهرست ف

 تعداد مشخصات فنی تجهیزات ردیف

میزي  گردماشین اره 1
 (دورکن)  خط زن دار

سیستم  -اسب 5/7-سه فاز -مترمیلی 3200طول ریل  
قطر  و مترمیلی 350تیغه ارة اصلی  قطر-ریلی واگنی

 مترمیلی 120زن تیغۀ خط
1 

 PVC چسبانماشین لبه 2
فرز باال و  -سروته زن نوار -پنج ایستگاه: چسب زن
 پولیش -لیسه -پایین نوار

1 

 ماشین فرز میزي 3
 4سه فاز  –مترمیلی 800× 800ابعاد صفحه  -سه دور

 اتصال به مکندهامکان حفاظ ایمنی و  به همراه– اسب
1 

 ايمته کنماشین کم 4
 سه - اسب 3سه فاز  -مترمیلی 550×300ابعاد صفحه 

 مترمیلی 20نظام 
1 

 پایه دار رومیزي دریل 5
به همراه آچار سه  سه فاز -مترمیلی 13قطر مته گیر 

 نظام
1 

سنباده ماشین سنگ 6
 رومیزي

 به همراه دوطرفه -سه فاز - مترمیلی 250قطرسنگ 
 دو عدد سنگ سنباده

1 

 لرزان (لرزشی) سنباده 7
کیسه با  وات 300- مترمیلی 230× 120ابعادصفحه 

 مکنده
3 

به همراه آچار  وات 500-مترمیلی 13قطرمته گیر  دستی برقی دریل 8
 سه نظام

3 

 5 ولت 14 -تیريهفت دریل شارژي 9

متر به میلی 60ارتفاع برش  -وات 600 -چهاردور (چکشی) اره عمودبر 10
 ، آچارتعویض تیغهگونیاهمراه تیغه 

5 

گرد دستی ارهماشین  11
 برقی

 مترمیلی 70ظرفیت برش  - مترمیلی 300قطرتیغه 
 الماسه ۀتعویض تیغه و تیغ گونیا، آچاربه همراه 

1 

، دور بر دقیقه 25000سرعت ، وات 500تک فاز،  اور فرز برقی دستی 12
 متريمیلی 8و  6بوش  به همراه آچار و 8سه نظام 

 دد تیغهع 12 و

2 

 ،مترمیلی 1800×900راش،ابعادصفحهچوب درودگريمیز کار  13
اي عدد گیره صفحه 4متر مجهز بهمیلی 850ارتفاع

 طرح رکورد

8 

 10 به همراه، دو سیلندراسب 2لیتري، سه فاز 200 هواکمپرسور  14
 گازمتر شیلنگ 

1 

 2 سیار دوکاناله سه فاز ة پوشال و غبارمکند 15
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 تعداد مشخصات فنی تجهیزات ردیف
 100 میلی متر1000و  600، 400 هايباطول تی (گیره دستی)دسپیچ 16

 200به طول  مترمیلی 02/0و  1/0بادقت:  کولیس 17
 2 مترمیلی

ساده، مرکب  گونیاي 18
 و دیجیتال

مجهز به تراز، متر میلی 300فلزي به طول
 2 سنج و مرکزیابزاویه

میزکار مونتاژ  19
 1  ايصفحه

 10  هاي دستیانواع اره 20

 12 اي و نیوماتیکدستی، تسمه انواع تنگ 21
2
 1  فرز بیسکویتی 2

2
 1  چلچله زندم 3

2
4 

دستگاه لوالزن 
 1  رومیزي

2
 1 نیوماتیک کوبدستگاه منگنه 5

2
 1 نیوماتیک تفنگ میخ کوب 6

2
 1 مترمیلی 300با تیغه الماسه به قطر  اره فارسی بر برقی 7

2
8 

ابزارهاي 
ي(متر، خط گیراندازه

 کش و...)
 12 

2
 5 مترمیلی 200چوبی، دوبازو، مدرج به طول  خط کش تیره دار 9

 2 به همراه کوپلینگ براي اتصال به کمپرسور تفنگ باد(بادپاش) 30

گوشتی سرپیچ متر به همراهمیلی 500به طول  گوشتی فشاريپیچ 31
 2 عدد4تخت و چهارسو 

3
2 

انواع سوهان و 
 12  چوبساي



  

 تعداد مشخصات فنی تجهیزات ردیف
3
 12  انواع چکش 3

3
 2 لیتري نیم روغندان 4

3
 1 یک لیتري گریس پمپ 5

3
 1  دستگاه الیت زن 6

 
 اجزاي بسته آموزشی و ارتباط آنها  10
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بودجه بندي  11     

 زیر ترتیب به، تحصیلی سال یک در جلسات تعداد به توجه با بنديبودجه
 است: شده انجام

 بنديدجهجدول بو
 عملی نظري محتوا رئوس فصل یادگیري واحد جلسه

مبلمان اتاق کودك و  1 جلسه
 نوجوان

توضیح هنرآموز در بارة محتواي  1
 0 4 کتاب

تفاوت آن با کتاب ساخت کابینت  1 ساخت جاکتابی 2 جلسه
 6 2 آشپزخانه

نما و هاي فنی( سهترسیم نقشه 1 ساخت جاکتابی 3 جلسه
 اخت جاکتابیس-ایزومتریک) 

0 8 

 8 0 ساخت جاکتابی 1 ساخت جاکتابی 4 جلسه
 6 2 ترسیم نقشه با نرم افزار اتوکد 2 ساخت کمد لباس 5 جلسه
 8 0 ساخت کمد لباس 2 ساخت کمد لباس 6 جلسه
 8 0 ساخت کمد لباس 2 ساخت کمد لباس 7 جلسه
 8 0 ساخت کمد لباس 2 ساخت کمد لباس 8 جلسه

 6 2 ها با نرم افزار اتوکدترسیم نقشه 3 تحریرساخت میز 9جلسه 
تا  10جلسه 
12 

 24 0 ساخت پروژه 3 ساخت میزتحریر

 6 2 هاي اجراییترسیم نقشه 4 ساخت گهواره 13 جلسه
تا  14 جلسه

16 
 24 0 ساخت پروژه 4 ساخت گهواره

 6 2 ها و نمایش فیلمترسیم نقشه 4 ساخت کمد کودك 17 جلسه
 18 جلسه

 20تا 
 24 0 ساخت پروژه 4 ساخت کمد کودك

 22 جلسه
 24تا 

 24 0 ساخت پروژه 4 ساخت تخت نوجوان

روش چیدمان اتاق کودك با نرم  5 چیدمان اتاق کودك 25 جلسه
 6 2 افزار

 26 جلسه
 30 تا

 32 8 اجراي چیدمان با نرم افزار 5 چیدمان اتاق کودك



 
 
 
  

  اول فصل

 

 

نساخت جاکتابی کودك و نوجوا  
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 فصل اول: ساخت جاکتابی کودك نوجوان
 محتوا اول:رئوس فصل

 نوجوانواحد یادگیري: شایستگی ساخت جاکتابی کودك 

 پیامد هاي یادگیري:

 مرحله کد شماره
 کار

 هاي فعالیت ها/ فرصت توانمندسازي اهداف
 یافته ساخت یادگیري

1 1 
پس نقشه جاکتابی کودك و نوجوان را

 kitchenرم افزار از طراحی با ن
draw5 .ترسیم کند 

ترسیم نقشه جاکتابی طراحی و 
 کودك و نوجوان

 لیست برش ۀتهی 1 2
 ( با نرم افزار کات مستر )

اندازه قطعات براي  ۀمحاسب
 لیست برش ۀتهی

سازي قطعات براي آماده تقسیم قطعات جاکتابی طبق نقشه 1-2 3
 کاريبرش

 رد میزيگ برشکاري قطعات با اره  2-2 4
 پانل بر(دورکن ) یا 

گرد برشکاري قطعات با ماشین اره
 میزي (دورکن ) یا ا ره پانل بر

لبه چسبانی قطعات با ماشین  چسبانی قطعاتلبه 1-3 5
 لبه چسبان نیمه اتوماتیک

 صورتبههاي اضافی از بین بردن لبه 2-3 6
 دستی و فرز مخصوص

هاي اضافی زائده گیري لبه
 تی و فرز مخصوصدس صورتبه

 کنشکاف زنی با ماشین اره گرد ایجاد کنشکاف پشت بند 3-3 7
 میزي

 خط کشی با ابزارهاي دستی خط کشی واندازه گذاري اتصال الیت 1-4 8

سوراخکاري محل اتصال الیت  سوراخکاري محل اتصال الیت 2-4 9
 زنبا ماشین سوراخ

هاي مخصوص نصب تعبیه محل 3-4 10
 آالتیراق

هاي مخصوص نصب ایجاد محل
 یراق آالت با ابزار مخصوص

مونتاژ آزمایشی و رفع عیب،  مونتاژ آزمایشی و رفع عیب 5 11
 کردن قطعاتکدگذاري و جدا

بندي قطعات ساخته شده بسته 6 12
 جاکتابی

کتابی به بندي قطعات جابسته
 واستاندارد روش صحیح



 پیشنهادي تدریسة شیو
 ... . و پوستر، اسالید، فیلم از موثر استفاده -پاسخ و پرسش -گروهی بحث
 یافتهساخت فعالیت اجراییۀ توصی

نشان  )در کارخانه(و پرداخت با ماشین اور فرز ، CNCدستگاه  ۀوسیلهفیلم برش ب
در (و انجام همان عملیات برش با اره عمودبر وپرداخت آن با اورفرز  ،داده شده
 د.  گردمقایسه  )هنرستان

 شود.سوال کرده و موضوع، به بحث گذاشته  ،موز در مورد فیلمهنرآ
چوب مالمینه ( خردهویا تخته   MDFهايدر مورد انتخاب واستفاده از انواع ورق 

و همچنین نیاز صنایع مختلف چوب از جمله تولید  ،نئوپان ) در ساخت جاکتابی
ضوع به روش بحث شود تا موهاي فشرده، و توضیحاتی داده مبلمان، از  تخته

 باید از هنرجو تحقیق اینترنتی خواست. ،گروهی، تفهیم گردد. در این موارد
چسبانی  ها براي لبهصاف بودن لبه و CNCدستگاه  ۀوسیلهدر باره فرآیند برش ب

 صورت گروهی بحث و گفتگو شود.به ،(که در فیلم مشاهده کردید)

 ها فعالیت تفهیم در کلیدي نکات
و بررسی و مقایسۀ ظاهري  CNCواع عملیات برش با ماشینهاي شناسایی ان -

 قسمت برش با ارة عمودبر و اورفرز 
 شناخت استفادة صحیح از مصنوعات و صفحات فشردة چوبی -

 هنرجویان یادگیري مشکالت
عدم آشنایی با مواد اولیه و عدم قدرت تشخیص تفاوت تخته خرده چوب (نئوپان  -

 اف ديام چسبانی شده با) روکش و لبه
 اف در کارگاه هنرستان ديعدم دسترسی به نمونه صفحات متنوع رنگی، و انواع ام -

 یافته ساخت هايالیتعف اجراي در احتمالی هايپاسخ و پرسش
 کارگاه در حفاظتی و ایمنی اصول

هنرآموزان باید قبل ازانجام هر کاري، نکات ایمنی و حفاظت فردي را به هنرجویان 
 ترین نکات ایمنی عبارتند از:و خود نیز رعایت کنند. مهمگوشزد کرده 

 استاندارد و مناسب ایمنی کفش و کار لباس از استفاده   1
 شده داده نشانصفحۀ بعد  جدول در که وسایلی و لوازم از استفاده و گیري کارهب  2

  .است
 کارگاه محیط در راهنما و هشداردهنده عالئم به توجه  3
 از ماسک تنفسی وگوشی ایمنی دهاستفا   4
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 جدول لوازم ایمنی و حفاظت فردي و کارگاهی

 کاربرد نام تصویر کاربرد نام تصویر

 

تمیزي و  لباس کار
 نظافت

 

 گوشی 
 صداگیر

 هاحفاظت گوش

 

عینک 
 محافظ

جلوگیري از 
ها برخورد براده
و ذرات به 

 هاچشم

 

کفش 
 ایمنی

حفاظت از 
 هاي پاانگشت

 

ستکش د
 کارگاهی

جلوگیري از 
زخمی شدن 

  دست

ماسک 
 تنفسی

حفاظت از جهاز 
 تنفسی

 

جیگ 
 دهندهپیش

پیشگیري از 
برخورد دست 

 با تیغه
 

دستگاه 
 مکنده

جلوگیري از 
و غبار  پخش گرد

 در فضاي کارگاه

 

جیگ ویژه 
 برش مورب

پیشگیري از 
برخورد دست 

 با تیغه
 

جیگ 
 ایمنی

 پیش هنده 

 پیشگیري از
برخورد دست با 

 تیغه

 
 هنرآموزان: با سخنی

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

طراحی و «  کتابتکمیلی  و مهم نکات است شده سعی، کتاباین  فصول تمامی در
راي هنرآموزان گرامی درج گردد، و بنابراین ب» ساخت مبلمان کودك و نوجوان

گاهی اوقات مطالب، پیوستگی و نظم ساختار مدونی نداشته و فقط به عنوان 
 راهنماي شیوة تدریس مطالب کتاب درسی، بیان گردیده است.



 : دانش افزایی
 تاثیر رنگ در اتاق کودك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاي خسته این است که رنگ سفید و رنگ خستین گام در طراحی اتاق کودك،ن

 براي اتاق کودكهاي شاد و زیبا کننده و خنثی را از روي دیوارها پاك کنید و رنگ
 .یددر نظر بگیر

 :آرامش رنگ آبی
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هاي مختلف و سراسر اتاق را از قاب ،نیزارها و ابرها روي دیوار ،زیستان نقاشی دو
با داشتن این اتاق تمایلی به بیرون رفتن از خانه پیدا  کودك،کند. نیاز میهنري بی

 !نخواهد کرد
 :هاي رنگین کمانتمام رنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضاي موجود را اتاق را پوشانده است و  این دیوارهاي ،و با طراوت رنگ سبز زنده
تخت زیبا و این ین یه است. پاکرد نواز، مناسب و چشمیک دختر دبستانی براي

بچه، براي دختر  ،متحرك قرار گرفته که دسترسی به آن یکشوی ،فرده منحصر ب
اي هاي پارچهرش ربانو سایبان زیبا و رنگارنگ باالي تخت که با است؛راحت  بسیار

 .کرده است فراوانی به زیبایی فضا کمک ،باشدمی

 :فضاي رقابت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



در این  ،کمانهاي رنگینآورد. تقریبا تمام رنگلبخند را به ارمغان می ،ديمفضاي کُ 
.  کنندخودنمایی می ، بسیاراي دیوارکه در کنار رنگ فیروزه رفته،کار ه خواب بتخت
 نیزهاي باالي تخت در قاب ،هاهاي موجود در روتختی و بالشتکرنگدر ضمن  . . .

 .اندتکرار شده

 :قرمز، سفید و الجوردي 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالش، روتختی،  تقریبا در تمام اتاق به کار برده شده است: دیوارها، ،هخطوط راه را
انتخاب بسیار  ،اتاق کار برده شده در اینه هاي بدیواري. رنگکاغذپنجره و حتی 

 .اي را به خود جذب خواهد کردهر پسر بچه، زیرا اي بودهماهرانه

  :آبی و نارنجی 
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. این رنگ در کنار رنگ نارنجی با استرنگ آبی دریانوردي  هب ،پوشش این دیوار 
 ،انیاي هر پسر نوجوکه بر ،دکنمیاتاق را اسپرت  ،راه آبی در روي تختهاي راهطرح

 .باشدعالی و جذاب می

 :اتاق دزدان دریایی براي دو نفر 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و براي پسربچه کرده،این اتاق را منحصر به فرد و زیبا  ،جزئیات دریانوردي
 به طور خاص،اتاق را  ،و وجود دو تختخواب به شکل قایق ؛تواند جذاب باشدمی

 .است نمودهجذاب 

 :هاي شاد و دخترانهرنگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. اتاق زرد رنگ با طرح اندپر کردهاین اتاق را  ، فضايهاي زرد، قرمز و صورتیرنگ

به نظر جذاب و مطلوب  ،براي هر دختر نوجوانی و شیکگلدار و یک تخت بزرگ 
 رسد.می

  :دیوارها با نوارهاي پهن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاي گرمی چون زرد، رنگ آن، و رنگ غالب ،طرح راه راه ،طرح غالب در این اتاق 

 زیباتخت و دکوراسیون  آنو  ،فریبنده هاي شاد و. این رنگاستقرمز و نارنجی 
 .باشدمیمورد پسند هر دختر خانم کوچکی 

 :اتاق ورزشکاران 
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براي یک  ،وسایل ورزشیهمراه با آبی و سبز رنگ و  ی به رنگاین اتاق با دیوارهای
هوشمندانه از  شکلیبه  ،این فضاهاي مختلف قسمت در .اسب استپسر نوجوان من

 .بیشتر رنگها استفاده شده است

 :زندگی در جنگل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، براي دو کودك مناسب شدهکه از زندگی در فضاي باز الهام گرفته  ،این اتاق جالب
ل و جنگ ،است. تخت و وسایل از منابع طبیعی تهیه شده و دیوارهاي سبز رنگ

 !ها هم بودباید مواظب حضور خرس ،کند. در این اتاقفضاي باز را تداعی می

 راهنماي خرید فرش براي اتاق کودك
 روید، چه مالحظاتی الزم است؟وقتی به فرش فروشی کودك می

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 یبرسد، فرش والدینبه ذهن ، اتاق کودك تکمیلممکن است آخرین چیزي که براي 
کم اهمیت بودن نیست. انتخاب و  بر اما آخرین بودن، دلیل ؛براي کف اتاق او باشد

ها و بایدها قلق ،شده بینیپیشخرید فرش یا هر چیزي که براي انداختن کف اتاق، 
 .و نبایدهاي خودش را دارد

حساسیت نشان خیلی شود، قرار نیست نسبت به هر چیزي که مربوط به کودك می
ها در که کف اتاق کودك، یکی از مهم ترین بخش رد، اما نباید فراموش کادد

دکوراسیون و حتی حفظ سالمت کودکان است؛ به خصوص براي نوپایان که دوست 
 .جدید راه رفتن را هر روز، بیشتر از روز قبل، تکرار کنند ۀدارند تجرب

، نکات بسیار زیادي وجود دارد که گذشته از بعضی اتاق کودکان ،خرید فرش ةدربار
ترین آنها به شرح به نظر خریدار بستگی دارد، مهمقدرت خرید که  موارد خاص مثل

 زیر است:
 جنس

با آن، کف اتاق کودك را  قرار است مهم ترین مساله در مورد جنس چیزي که
ست. به طور متوسط، هر دو ماه یک بار، مفروش کنید، قابل شست وشو بودن آن ا

بهتر است که زیرانداز اتاق کودك شسته شود تا از هر گونه آلودگی و میکروب پاك 
د تا با شست شوبهترین کیفیت انتخاب  ،خرید قبل ازاست  الزمبنابراین  گردد؛

وشوي زیاد، زود مستهلک نشود. هنگام خرید، از کیفیت رنگ هایی که در فرش 
و  هتا در شست وشوي زیاد، رنگ ها با هم ترکیب نشد ،مطئن شدنیز  شده استفاده

 ، از قیافه نیفتدبه اصطالح

 دخترانه ها/ پسرانه ها
رنگ  ۀدر زمین تفاوت، فقطدارد. این  تفاوتاتاق کودك دختر، با اتاق کودك پسر 

با  تواند موثر باشد.می ،بندي نیست. مدل، طرح و حتی نوع چیدمان در این زمینه
جنسیت تفکیک کرد، اما می توان گفت که طبق  این که نباید از ابتدا، رنگ ها را با

عرف، رنگ هاي سردتر، براي اتاق پسران و رنگ هاي گرم تر براي اتاق دختران، بهتر 
هایی هستند که اي، آبی، خاکستري، فیلی، زرشکی و یشمی، رنگهستند. سرمه

هایی مثل نارنجی، قرمز تیره، تند. رنگبراي دکوراسیون اتاق پسرها خوب هس
 .دارند دخترها اتاق براي بیشتري مناسبت ،…صورتی چرك و

 مدل 
هاي فانتزي، اتاق کودك است، اما خرید فرش ۀبا این که بهترین موقعیت براي تجرب

هاي عادي تر با قطعهاي ساده. بهتر است سراغ نمونهگیري کردنباید زود تصمیم
 که فرشِ توجه کنید. داشته باشیدهاي دیگري هم استفاده از آنها نیدباشید تا بتوا

فرش،  چهباشند. هرخیلی بلند نباید هاي فرش، ؛ یعنی نخمناسب نیستضخیم 
کند تا آلودگی کمک می ،ترچنین بافت فشردهبراي اتاق کودك بهتر. هم ،ترظریف
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 بل اهمیت است که فرشقادر مورد مدل، این نکته نیز کمتري در فرش نفوذ کند. 
 .آلودگی هستند منبعها، ریشه ، زیراریشه باشد نباید داراي شده،انتخاب 

 رنگ 
هاي بخش ۀبه بقیباید  انتخاب رنگ فرش اتاق کودك، هنگامطبیعی است که 

ها، رنگ ملحفه هاي روي تخت، رنگ سرویس رنگ پرده مانند دکوراسیون اتاق
موارد یادشده  ،در این زمینه ز دقت کرد.نی کمد و حتی رنگ دیوارها ،خواب

توانند راهنماي شما باشند، اما یادتان باشد که بهتر است رنگ فرش را تیره می
 انتخاب کنید. مثال اگر در اتاق کودك، رنگ سبز روشن، غالب است، می توانید

زیرا فرش، به دلیل این که  انتخاب کنید؛اي به رنگ سبز تیره یا حتی سرمه یفرش
هاي چرك تاب، بهتر استفاده از رنگ بنابراین ،شودیر پاست، خیلی زود چرك میز

اي یا مشکی هاي جدي مثل قهوهمعنا نیست که سراغ رنگ بدیناست؛ البته این، 
در عین حال که باید چرك تاب باشد، باید شادابی دکوراسیون اتاق فرش، بروید. 
 .دکنهم حفظ را کودك 

هاي کالسی و... فصل ها، فکر کنید، بحثا، پژوهشهها، تحقیقپاسخ پرسش
 اول:

به دلیل به کارگیري پشت درکشو(عقب کشو،  :28صفحه  1پرسش علمی 
بدنۀکشو و کف کشو) براي صرفه جویی و عدم محدودیت در به کارگیري صفحات 

 مختلف، رنگ آنها مشخص نشده است.
و عدم محدودیت  به دلیل ذکر شده در پرسش قبلی :28صفحه  2پرسش علمی

 در به کارگیري صفحات مختلف، جهت الیاف تعیین شده است.
هاي مازاد صفحه مورد نظر خطوط هاشور خورده قسمت :38فکر کنید صفحه 

هاي دیگر به کار گرفته شود. به هر تواند در پروژهباشد که با توجه ابعاد آن میمی
ت آمده است که این نرم افزار صورت بهینه و به صرفه به دسها، بهحال این قسمت

 باشد.هاي غیر فنی میدهد که جزو شایستگیمدیریت منابع را نشان می
متر میلی 2و  1،  4/0صورت ضخامت نوارهاي لبه چسبان به :41فکر کنید  صفحه 

شود. بنابراین با توجه به محل کاربرد و میزان اصطکاك و سطح تماس تولید می
هاي فوق استفاده کرد. براي لبه چسبانی کف کار با امتتوان از نوار با ضخمی

متر و براي پشت کار، میلی 1متر، لبه چسبانی نماي کار با ضخامت میلی 2ضخامت 
 شود که از نظر هزینه نیز بهینه خواهد بود.متر استفاده میمیلی 4/0با ضخامت 

ز نظر و صفحات تخته خرده چوب ا MDFتفاوت صفحات : 43فکر کنید صفحه 
کاربردي در ساخت مبلمان کودك و نوجوان محسوس نیست و تنها تفاوت از نظر 

توان در انتخاب آنها مالك عمل قرار پوشش ظاهري است که تنوع بسیاري دارد و می
توان از صفحات می گیرد. بنابراین در ساخت پروژة مناسب با فضاي کاربري آن

 موجود و مناسب براي ساخت استفاده کرد.



هاي لبه چسبان از نظر اجزاي مختلف تفاوت دستگاه: 45حقیق صفحه ت
 باشد.کاري(ایستگاه)، نشانی از قابلیت بیشتر و سهولت کار و افزایش کیفیت کار می

کم جاگیر بودن در -2سهولت جابجایی و حمل بار  -1:   55فکر کنید صفحه 
دیدگی کار در حین جلوگیري از آسیب  -3وسیلۀ نقلیه براي جابجایی و انتقال 

سهولت مونتاژ و  -5بندي شده در انتقال حفاظت بیشتر از قطعات بسته -4جابجایی 
 .دمونتاژ محصوالت به دلیل استفاده از اتصاالت جداشدنی

 :ماشین اره مجموعه اي
 یکی از ماشین آالت عمومی صنایع چوب ماشین اره مجموعه اي یا اره گرد است.

ب با بریدن آغاز می شود. بعد از اره نواري بهترین وسیله اغلب کارها در صنایع چو
براي برش ماشین اره گرد است. این ماشین براي قطع کردن و بریدن چوب به کار 
می رود. با  این ماشین می توان، تخته، تخته خرد، چوب، چندالیی و غیره را برید و 

 هم چنین برش هاي دقیق و ظریف را انجام داد.
، کنشکاف زدن، فارسی بریدن، فاق و زبانه کردن و بسیاري کارهاي دو راهه کردن

دیگر به راحتی با این ماشین انجام می گیرد. به علت استفاده و کاربرد زیاد وجود آن 
 خانه هاي صنایع چوب ضروري است.در کار

 

 
 
 
 

 اره مجموعه اي

اه از چدن ویژگی هاي ماشین اره مجموعه اي میزي ساده: پایه و صفحه این دستگ
ریخته گري ساخته می شود. الکتروموتور آن درون محفظه ي زیر صفحه رافع شد و 
تیغه اره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن متصل می شود. صفحه دستگاه 
داراي شکافی براي خروج تیغه دستگاه است. اطراف تیغه داخل شکاف قطعه چوبی 

خارج می گردد. این ماشین داراي دو سخت تعبیه شده که تیغه اره از وسط آن 
 گونیا براي برش هاي مختلف است.

 چگونگی انتقال حرکت در ماشین اره مجموعه اي: 
انتقال حرکت در این ماشین ممکن است به دو صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

 صورت گیرد.
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ل در انتقال حرکت مستقیم تیغه اره به طور مستقیم به چرخ تسمه الکتروموتور متص
می شود و آن را به حرکت در می آورد. در حالی که انتقال حرکت غیر مستقیم، 
معموال توسط تسمه انجام می گیرد؛ بدین صورت که الکتروموتور در قسمت پایین 

 دستگاه ثابت است و نیرو توسط تسمه از الکتروموتور به محور اره منتقل می شود.

 :روش استقرار صفحه در ماشین اره مجموعه اي
ماشین هاي اره گرد از لحاظ شکل و نوع کاربرد داراي انواع مختلفی هستند که 
ساده ترین نوع آن صفحه ثابت و الکتروموتور در زیر صفحه و داخل بدنه به صورت 

 متحرك قرار دارد.
نوع دیگر آن طوري طراحی شده است که عالوه بر متحرك بودن الکتروموتور صفحه 

درجه قابل حرکت است و می توان براي  45مختلف تا دستگاه نیز تحت زوایاي 
 انجام برشکاري مناسب، صفحه را با زاویه دلخواه تنظیم کرد.

روش بستن تیغه اره مناسب و تنظیم آن: تیغه اره گرد از یک سر محور ماشین 
 جازده می شود توسط مهره روي آن محکم می گردد.

طر محور ماشین باشد. در صورتی که قطر سوراخ وسط تیغه باید دقیقا به اندازه ق
قطر سوراخ تیغه اره بیشتر از قطر محور ماشین باشد، دچار لنگی می شود و عالوه بر 
خطرات ناشی از آن، برش به نحو صحیح انجام نمی گیرد. الزم است هنگام بستن 
تیغه، یک واشر در پشت و یکی در روي تیغه اره قرار گیرد و سپس محکم شود. باید 

ه داشت جهت دندانه هاي اره در جهت گردش الکتروموتور باشد؛ در غیر این توج
 صورت ، خطر پرتاب چوب به سمت عقب وجود دارد.

روش استفاده از گونیا و وسایل  روي صفحه ماشین اره مجموعه اي: براي تنظیم 
عمل بریدن وقطع کردن یکنواخت چوبها، از دو گونیاي روي صفحه ماشین استفاده 

ود. از یک گونیا براي تنظیم عرض برش چوبها به صورت طولی یا در راه الیاف می ش
 به اندازه هاي الزم و از دیگري براي قطع کردن سر چوب استفاده می شود.

گونیایی که براي تنظیم عرض برش مورد استفاده قرار می گیرد، روي یک میله 
 .قیق می توان تنظیم کرد آهنی واقع شده است که فاصله آن را با تیغه به طور د

 

 

 

 

 اي براي تنظیم عرض برشروش تنظیم گونیاي اره مجموعه



گونیاي متحرك دیگر که بیشتر براي قطع کردن چوب در جهت عرضی کاربرد دارد، 
درون شیاري که در روي صفحه ماشین ایجاد شده است، قرار می گیرد و حرکت می 

وي آن تعبیه شده است، باز و بسته می کند. گونیاي گفته شده توسط پیچی که در ر
 درجه است  180شود و تنظیم تحت زوایاي مختلف از صفر تا 

 

 

 

 
 

 روش استفاده از گوه و حفاظ هاي روي تیغه اره مجموعه اي : 
براي جلوگیري از پس زدن یا توقف تیغه اره در هنگام برش چوب که اغلب در چوب 

باید از گوه مخصوص پشت اره استفاده شود. هاي مرطوب و بد راه اتفاق می افتد. 
این گوه باید طوري باشد که بتوان به آسانی آن را جلو و عقب برد و همیشه از دندانه 

 هاي اره بیش از یک سانتی متر فاصله نداشته باشد.
از ضخامت تیغه اره  هم چنین ضخامت گوه ي محافظ باید حدود یک دوم ضخیمتر

 .باشد
 

 

 

 هحفاظ پشت ار 
هنگام استفاده از اره مجموعه اي عالوه بر گوه اشاره شد باید تیغه اره داراي حفاظ 
باشد؛ به نحوي که این حفاظ تمام دندانه هاي تیغه اره گرد را تا روي سطح برش 

 بپوشاند.
 و زوایاي دندانه در تیغه هاي اره مجموعه اي:دندانه ها

ازه، فرم و مشخصات تیغه اره بسیار به منظور انجام برش هاي دقیق وکار مطلوب اند
موثر است؛ به عبارت دیگر ضخامت تیغه اره و فرم دندانه ها، مقدار چپ و راست آن 
و هم چنین زاویه و تعداد دور اره و پیشبرد کار در خوبی و بدي برش تاثیر زیادي 

  67  



 
                                                                                   

                                                                                                                                     68 

 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان 

 دارد. نوع دندانه هاي اره بستگی به نوع برش هایی که باید توسط آن تیغه انجام
 گیرد، به شرح زیر دارد:

 جهت برش اره که در طول یا عرض چوب باشد. -
 سختی چوب یا مقدار رطوبتی که در آن وجود دارد. -
چوب مورد مصرف توپر (ماسیو)، تخته چند الیی، تخته خرده، چوب یا تخته هاي  -

 مصنوعی دیگر باشد.
 خوبی و بدي که از نوع برش اره انتظار می رود. -
 رد کار که باید با دست یا دستگاه انجام گیرد سرعت برش یا پیشب -
 
 

 
 
 
 

 ايانواع دندانه هاي اره مجموعه
بزرگی و فرم دندانه ها و هم چنین افتادگی دندانه ها به نوع چوبی بستگی دارد که 
دندانه هاي اره باید آن را برش بزنند. هم چنین جهت برش چوب در خوبی و بدي 

هاي اره براي برش هاي طولی چوب یا برش هاي عرضی کار اره موثر است. دندانه 
آن متفاوتند. کار دندانه هاي اره این است که در چوب فرو رفته و الیاف آن را از 
یکدیگر جدا کنند؛ در حالی که وظیفه افتادگی هاي بین دندانه هاي اره این است که 

نسبت به  خاك اره را به خارج پرتاب کند. چوب هاي مرطوب خاك اره بیشتري
چوب هاي خشک دارند، به همین دلیل، باید فاصله دندانه هاي تیغه، اره هاي 
مخصوص چوب هاي نرم و مرطوب بیشتر باشد؛ به طوري که این فاصله بتواند خاك 

 تعدادي از تیغه اره هاي مجموعه اي را نشان می دهد..اره را به خارج بریزد. 
 

 
 
 
 
 
 

 لی مترمی 2تیغه اره نازك به ضخامت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تیغ اره شکاف زن

 

 تیغ اره با دندانه متراکم

 

 تیک فشرده آهاردارتیغه اره برشی پالس

 

 زناي شکافتیغه اره حرفه  
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 تکوینی ارزشیابی 
 میزان ارزیابی آن هدف و شود می انجام کاري مرحله هر پایان در، تکوینی ارزشیابی

 که باشد داشته توجه دبای هنرآموز است. هنرجو توسط شده کسب مهارت و دانش
 شده کسب اطالعات سنجش آن هدف و نبوده نهایی ارزیابی مانند، تکوینی ارزیابی
 است. هنرجو توسط

 کسب را نصاب حد نمره مرحله هر در تکوینی ارزیابی از نتواند هنرجو که صورتی در
 حد به بتواند اینکه تا شود تکرار مجددا هنرجو همان براي آموزش فرایند باید، نماید
 که است هنرجویانی از استفاده، کار این براي شیوه بهترین یابد. دست انتظار مورد
 نموده کسب دیگران به نسبت بهتري امتیاز تکوینی ارزیابی در و شده ظاهر تر موفق

 پایین امتیاز که هنرجویانی با همراه را درس که بخواهید موفق هنرجویان از اند.
 این دهند. انجام مجددا هم کمک به را کار انجام فرایند و نموده مرور اند کرده کسب

 انگیزه افزایش باعث، قبول قابل سطح به ضعیف هنرجویان رساندن بر عالوه کار
  برد. می باال را هنرجویان بین تعامل و شده برتر هنرجویان

 غیرفنی،ایمنی، هاي شایستگی قبیل از ها شایستگی سایر تکوینی ارزشیابی در
 به زیر لیست چک گیرد. قرار توجه مورد باید نیز نگرش و محیطی زیست تتوجها
 هر ارزیابی لیست چک گردد. می پیشنهاد مرحله هر در تکوینی ارزیابی منظور
 را او پیشرفت روند نهایت در و کرده بایگانی خودش به مربوط کارپوشه در را هنرجو

 دهید. قرار بررسی مورد
 

 چک لیست ارزیابی تکوینی

 عنوان پودمان: ساخت جاکتابی

 تاریخ ارزیابی:  مرحله کار:      

 امتیاز فعالیت *امتیاز فعالیت

پرسش شفاهی یا کتبـی  

 از دانش هر مرحله
  رعایت نکات ایمنی 

  سرعت، دقت ونظم در انجام کار  مشارکت در بحث کالسی
رعایت نکات زیست محیطـی و آراسـتگی     ارائه تحقیق

 محیط کار
 

  تکمیل چک لیست اطالعات سرویس  فعالیت کارگاهی
    میانگین امتیازات
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 : هنرجو هر براي نهایی ارزشیابی

 نهایی ارزیابی لیست چک

 طرح فعالیت
 شاخص ها

 باالتر از انتظار 
 نمره) 3(

 قابل قبول
 نمره) 2(

غیر قابل قبول 
 امتیاز نمره) 1(

برش قطعات جاکتابی  
 کودك و نوجوان

ات را کامل و گونیایی قطع
 طبق نقشه برش بزند

 بیش از نیمی از  
 قطعات را برش  
 بزند. 

 قطعات را  به  
 طور غلط و غیر  
 گونیایی برش  
 بزند. 

 

لبه چسبانی قطعات  
برش خورده  جاکتابی 

 کودك و نوجوان

لبه چسبانی را کامل و 
 پرداخت شده انجام دهد.

 لبه چسبانی  
را تعدادي از قطعات  

 انجام دهد.

 لبه چسبانی  
   اشتباه و غیر   
 استاندارد انجام  
 دهد. 

 

ساخت انواع اتصال ها 
در صفحات چوبی 
جاکتابی کودك و 

 نوجوان

انواع اتصاالت در صفحات را 
 انجام دهد.

 سوراخ زنی محل  
 تعدادي از  
 اتصاالت را انجام  
 دهد. 

 سوراخ زنی محل  
 اتصاالت را  
 جام نادرست ان 
 دهد. 

 

مونتاژ آزمایشی و رفع 
عیب جاکتابی کودك 

 و نوجوان

ها را به طور ها و پیچیراق
کامل نصب کرده و رفع عیب  

 کند.

 یراق ها و پیچها  
 را نصب کند. 

تعدادي از یراقها را 
  نصب کند.

بسته بندي قطعات 
جاکتابی کودك و 

 نوجوان

همه قطعات ساخته شده را 
ه بندي بدرستی وکامل بست

  کند.

نیمی از قطعات را 
 بسته بندي کند.

یراق آالت و 
تعدادي از قطعات را 

 بسته بندي کند
 

 
 
 
 



 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
 :1نمونه 

 آورده شده است. زیرت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول نمرا
ولی مراحل است و بدلیل آنکه نمرات کسب شده در مراحل باالتر از حداقل قب

) و همچنین نمره 2می باشد (مساوي و بزرگتر از  3میانگین مراحل یادگیري 
نمره نمره شایستگی همان نمره مراحل است. است  2شایستگی غیر فنی نیز حداقل 

نمره) باشد به روش  5(از  4این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو 
2+3+3+3=11%4=75/2=   3      زیر محاسبه می شود  

نمره واحدیادگیري   = 3 ∗ 5 + 4 = 19 

 
 
 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 2 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 3 1 لبه چسبانی قطعات 2
 3 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 3 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 حیطی و نگرش:زیست م

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 3 میانگین نمرات
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 :2نمونه 
در جدول زیر آورده شده است. ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو نمرا

کمتر از حداقل قبولی مرحله است نمره   3کسب شده  بدلیل آنکه نمره مرحله
(از  3نمره این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو . است  1شایستگی 

 نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود: 5
نمره واحدیادگیري   = 2 ∗ 5 + 1 = 11 

دگیري شایستگی الزم را کسب نکرده و نمره قبولی (حداقل هنرجو در این واحد یا
 ) را بدست نیاورده است.12

 

 
 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 2 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 2 1 لبه چسبانی قطعات 2
 1 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 2 2 مونتاژ و بسته بندي 4

ی، ایمنی، بهداشت، توجهات هاي غیر فنشایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 2 میانگین نمرات



  

 

 

کودك و نوجوان  کمد لباس و لوازم  
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 نوجوان و کمد لباس و لوازم کودك دوم: فصل
      محتوا رئوس دوم: فصل

 ساخت کمد لباس و لوازم کودك نوجوان شایستگی یادگیري: واحد
 یادگیري: پیامدهاي

 
 هاي فعالیت ها/ فرصت توانمندسازي اهداف کار مرحله کد شماره

 یافته ساخت یادگیري

1 1 

کودك و نوجوان  لباس کمدنقشه 
پس از طراحی با نرم افزار را

kitchen draw5  ترسیم
 کند.

 کمد لباسترسیم نقشه طراحی و 
 کودك و نوجوان

2 1 
 لیست برش ۀتهی

 ( با نرم افزار کات مستر )
لیست  ۀاندازه قطعات براي تهی ۀمحاسب

 برش

3 1-2 
طبق  کمد لباستقسیم قطعات 

 نقشه
 کاريبرش سازي قطعات برايآماده

4 2-2 
گرد  برشکاري قطعات با اره 

 میزي
 پانل بر(دورکن ) یا 

گرد برشکاري قطعات با ماشین اره
 ا ره پانل برمیزي (دورکن ) یا 

5 1-3 
لبه چسبانی قطعات با ماشین لبه  چسبانی قطعاتلبه

 چسبان نیمه اتوماتیک

6 2-3 
هاي اضافی از بین بردن لبه

 خصوصدستی و فرز م صورتبه
 صورتبههاي اضافی زائده گیري لبه

 دستی و فرز مخصوص

 میزي کنشکاف زنی با ماشین اره گرد ایجاد کنشکاف پشت بند 3-3 7

8 1-4 
خط کشی واندازه گذاري اتصال 

 الیت
 خط کشی با ابزارهاي دستی

9 2-4 
سوراخکاري محل اتصال الیت با ماشین  سوراخکاري محل اتصال الیت

 زنسوراخ

10 3-4 
هاي مخصوص نصب تعبیه محل

 آالتیراق
هاي مخصوص نصب یراق ایجاد محل

 آالت با ابزار مخصوص



11 5 
مونتاژ آزمایشی و رفع عیب، کدگذاري  مونتاژ آزمایشی و رفع عیب

 کردن قطعاتو جدا

12 6 
بندي قطعات ساخته شده بسته

 کمد لباس 
به روش  کمد لباسبندي قطعات بسته

 اردواستاند صحیح

کمد لباس و لوازم کودك و  5 13
 را مونتاژ آزمایشی کند . نوجوان

استفاده از فیلم آموزشی و انجام 
 عملیات مونتاژ

قطعات ساخته شده را کنترل  5 14
 کیفیت کند.

 .هاي استانداردکنتل کیفی با شاخص
 

قطعات کمد لباس ساخته شده را  5 15
 بندي کند.بسته

با نقشه  بندي قطعات مطابقبسته
 مونتاژ

 شیوه تدریس پیشنهادي
 استفاده موثر از فیلم و اسالید و پوستر و...  -پرسش و پاسخ -بحث گروهی
ها و هاي عملی براي دستیابی به الف: چیدمان منطقی ب: تغییر رنگانجام پروژه

تکسچرها ج: تهیه فهرست برش دستی و اتوماتیک و مقایسه آنها د: رندر نهایی با 
ه: ساخت یک کابینت با استفاده از قطعات خام کاتالوگ ایران  -وع نورپردازيچند ن

از نماهاي مختلف براي ارسال  jpgبراي درك بهتر ماهیت آبجکت ها و: تهیه تصویر 
به دیگران ز: (پایان دوره)تهیه طراحی مبلمان کودك و نوجوان مدل هنرجو(اندازه 

  دك و نوجوان واقعی)گیري و ترسیم و مقایسه با عکس مبلمان کو
 توصیه اجرایی فعالیت ساخت یافته

شود و نمایش داده میانواع خطوط و کاربرد آن توسط اسالید توسط هنرآموز   -
 گردد.توضیحات الزم ارائه می

سه نماي اجسام و چگونگی ترسیم آنها توسط سه نما با استفاده از اسالید یا نرم   -
 شود.افزار نمایش داده می

 رسیم سه نما با دست، به هنرجویان داده شود.تمرین ت  -
 تمرین اسکیس  -
تصویر نمایش، و روش  صورتبهانواع مبلمان کودك و نوجوان ساده و قابدار   -

 ترسیم آن توضیح داده شود.
روش ترسیم نمونه هایی از پالن کابینت و عالئم استاندارد نقشه کشی توسط   -

 هنرآموز توضیح داده شود.
 و آشنایی محیط آن با معرفی ابزار ترسیم kitchen drawار معرفی نرم افز  -
 ترسیم مبلمان کودك و نوجوان با استفاده از نرم افزار توسط هنرآموز  -
 هاي برش و برش جزئیات با عالئم اختصاريترسیم نقشه  -
پرسپکتیو از  -نماهاي دو بعدي دیوارها kitchen drawترسیم پالن با نرم افزار   -

 چند زاویه
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 نکات کلیدي در تفهیم فعالیت ها
انتخاب و وارد نمودن  -تفهیم ارتباط نماها با یکدیگر به منظور تجسم بهتر -

خصوص انواع ها در محیط سه بعدي و باز کردن و مشاهده جزئیات آنها، بهآبجکت
 مبلمان کودك و نوجوان

 روش استفاده از وسایل براي دقت بیشتر در ترسیم دستی -
اع مبلمان کودك و نوجوان به منظور شناخت کاربرد آنها، مشاهده تعریف کامل انو -

 هاي موجود در نرم افزارهاي موجود در بازار و مقایسه با رنگدسته رنگ
به منظور ارائه مبلمان کودك و نوجوان تفهیم کامل انواع برش و برش جزئیات  -

دقت  یک نقشه کامل و بی نقص، و بررسی فهرست برش و یراق آالت و بررسی
 آن و اعمال سلیقه هنرجو در اصظالح آن

 براي اجرامبلمان کودك و نوجوان رسم قطعات  -
 

 مشکالت یادگیري هنرجویان
 هاي هندسی عدم توانایی تجسم شکل -
 سرعت پایین هنرجو در یادگیري مفاهیم نقشه کشی به دلیل تازگی مطلب -
نقشه اجرایی با واقعیت  عدم آشنایی با مواد اولیه موجود در بازار و انطباق ترسیم -

 هاي ورق)موجود در بازار(بررسی دسته رنگ
عدم درك ابعاد استاندارد ورق ها براي ایجاد طراحی با کمترین دورریز ورق(ارائه  -

 ها در ایران)لیست ابعاد استاندارد ورق
 هاي ساخت یافتههاي احتمالی در اجراي فعالیتپرسش و پاسخ -

 
 

هاي کالسی و . . . ها، فکر کنید، بحثپژوهشها، ها، تحقیقپاسخ پرسش
 فصل دوم:

 به روش پرس وکیوم با دستگاه ممبران: 81فکر کنید صفحه 
رافیکس نوعی از پین طبقه است که براي طبقات سنگین به : 91فکر کنید صفحه 

 شود.دلیل تحمل بار بیشتر به کار گرفته می
بقه را محکم نگه داشته و از رافیکس با قفل شدن در قطعات نر و مادگی آن، ط

 کند.جابجا شدن آن نسبت به وضعیت پین طبقه جلوگیري می
  



 دانش افزایی : 
 اصول طراحی ارگونومی اتاق کودك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زندگی از عوامل بسیاري متاثر است. فعالیت،  ۀفرآیند رشد کودك در سال هاي اولی
آیندي است که در ارتباط با فضا و فر ،به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیري کودك

گردد. فضاهاي مرتبط با فعالیت او را موجب می ۀمحیط کودك، رشد همه جانب
باید داراي شرایط مناسب و مطلوب براي رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و  ،کودکان

اجتماعی آنان باشد. تحقق این امر از طریق به کارگیري اصول طراحی ارگونومی که 
 .امکان پذیر است ،یط جسمی و روانی کودك باشدمنطبق با شرا

باشد و طوري طراحی  مطابقت داشتهکودکان  ۀبا روحی دبای، طراحی اتاق کودك
در طراحی فضاهاي  ،از این رو .مورد استفاده قرار گیرد اوشود که تا مدرسه رفتن 

دنیاي  ،ی که کودکانیکودکان، شناخت کودك اهمیتی خاص می یابد و از آنجا
سال دنیا را آن طور که  7را دارند، بسیاري از آنان در سنین زیر  دیلی خاص خوتخ

و همین امر باعث می شود محیط  ؛کنند، نه آنگونه که هستباید باشد مجسم می
 .کندی نباشد که معمار بدون شناخت، آنرا طراحی مییکودکان آن فضا

برجسته و آنچه بر شکل کلی فضاي ارگونومی کودکان از عناصري منحصر بفرد، 
رفتار  ،ص هندسیخا هايلشکگیرد. احساسات وي است، سرچشمه می ةانگیزند

 دهند تا مفاهیم گوناگون درو اجازه نمی دادهادراکی کودك را مورد توجه قرار 
هاي کودکان نشان می دهد که جزئیات تصوري کودکانه مدفون بماند. نقاشی 

 .بینندمی در تصوراتشان، فضا را چگونه ن،کودکا
اتاقشان چگونه دیده می شود، بحث  موال دوست دارند در مورد اینکهکودکان مع

 رنگ اتاق و دیوارها و مبلمان مناسب خود ةدر بار داشته وکنند. آنها اظهارات مهمی 
؛ و این گونه ري شودگیخواهند در مورد آنها تصمیممیکنند و را بیان می نظراتی
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اساس طراحی  ه،ی خواهند کرد. این فرضیاحان را قطعطر ۀکودکان فرضی است که
معماري و شاخص مخصوص به خود را بر  هايشکلخواهد بود که تصور کودکانه، 

: شبیه به ماهی است، سر و کندبیان میاین طور که کودك  چیزيمی انگیزد، مثل 
 .چشم دارد، مثل قایق است اما بدون پارو

تصور  بزرگ یهمچون جهان او،. آنجا براي ستوا خودمخصوص  قلمرو ،اتاق کودك
د، در رویاهاي خود فرو می کند، بازي میدهدر آنجا به موسیقی گوش می :شودمی

همواره در حال جنبش و جنبیدن است و دوست  اینچنیند و خوانرود، کتاب می
بنابراین محیط  ؛دارد کنجکاوي و کاوش را همراه با بازي در دنیاي خود انجام دهد

باشد و حس کنجکاوي او را بر انگیزد. از  شرافش باید مطابق با فعل و انفعال دروناط
، رنگارنگ، جاذب، پر مشغله و منظم، پر دبای ،کودکان برايها بهترین فضا ،این رو

براي به دست بی خطر باشد.  تراز همه مهمبخش و نشاط ولی با این حال آرامش
نظر گرفتن ، با در . از این رونیاز استي دقیق ریزبرنامه فقط به آوردن این شرایط،

در ایجاد محیطی مناسب و متناسب با حال و  توانمی ،فاکتورهاي ارگونومی زیر
 موفق شد.تأثیر گذار است،  شانهواي آنان و هر آنچه در رشد و تعالی

 :مشورت
ید او از با کودك خود صبحت کنید و فعالیت هاي مورد عالقه او را بیابید و توجه نمائ

چه چیزهائی لذت می برد. از صفات منحصر بفرد او به دقت مطلع شوید و بیابید که 
دوست دارد محیطش چگونه آراسته شود. کودکان باید کمک کنند تا محیط خود را 
بیا فرینند، بدین گونه آنها یاد می گیرند، مسئولیت پذیر بوده و براي به ثمر رساندن 

 .د کوشش نمایندکیفیت استعداد و جودي خو

 :اصول آنتروپومتري و ارگونومی شناختی
ي منطبق با شرایط کودکان به طور قطع به شناخت کافی از ویژگی هاي طراحی فضا

رشد آنان بستگی دارد. خصوصیات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد، 
مد هاي میز و صندلی، ک ةاساس برنامه ریزي فضا و طراحی براي آنان است. انداز

 ضروري …ها وها، شیردرها، دستشوئی ةاسباب بازي و نیز ارتفاع مناسب دستگیر
 سادگی به آنها متناسب باشد، کودکان هاي اندازه با آن عناصر و فضا اگر. است
 مبلمان، متنوع قطعات. کنند استفاده خود به مربوط وسایل و فضاها از توانندمی

آنان  ةکه با مقیاس و در حد و انداز . . .ها و هها، قفستابلو صندلی، و میز نیمکت،
 .گیرندخود میه اي بشود، اغلب براي هر بازي شکل ویژهساخته می

ی که کودکان از یچند منظوره طراحی شود و از آنجا نوعی،اتاق کودك باید به 
کنند، اتاقشان براي بسیاري از فعالیت ها در کنار استراحت و خواب استفاده می

ی براي یاز قبیل فضا ؛ندنکات و قلمروهاي خاص و مشخص خود را طلب میتقسیم
ی براي سرگرمی. فضاي بازي باید در کنار یمطالعه و بازي هاي مهیج و همچنین فضا



فضاي خواب و استراحت کودك و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود. تجهیزات 
 .است. …دك ومورد نیاز در فضاي بازي شامل: قفسه و صندلی، پارك کو

 :رنگ
از کاغذ باید براي دیوارها  ؛ بنابراینشکوه هستند با کودکان،هاي روشن به چشم رنگ

در د. ود و رنگ و بافت را به آنها اضافه نمرشاد استفاده ک هايدیواري رنگی یا رنگ
و ابرها و  کردهاي دیوار را مشخص و بر جسته ها و همچنین لبهحریمتوان ضمن می
  ودرا بر سقف اضافه نمستارگان 
توانید با به کار اما شما می ،هاي تابناك و درخشنده را دوست دارندرنگ ،کودکان

رنگی را نیز معین کنید.  هايدهمحدو ،هاي شاد و تابناك روي هر دیواربردن رنگ
انگیزند و آنان را به آفرینش و هاي شاد و شفاف و آزاد، تصور کودکانه را بر میرنگ

کترهاي ااستفاده از کار و ،روشن یدیوارهایدرضمن ایجاد کنند. ت تشویق میخالقی
 .تواند بسیار مفید باشدهاي کوچک میدیوارهاي اتاق رويکارتونی و مانند آن 

 
 ییروشنا
به عبارت دیگر اتاق هاي  بر کودکان اثر مثبت دارند. ،با نور طبیعی و شفاف يفضاها

د داشت. از این رو منفی در پی خواه اتیاثر ،تاریک با نور مصنوعی و نامناسب
 ،نوشتن ،و در خواندن بودهمهم  یاری در اتاق کودك بسینحوه و میزان روشنا انتخاب

محیطی آرام  برايفضا را  ،دارد. نور مناسب اثر به سزایی و ایجاد آرامش و تمرکز آنان
ان نور در شب در بررسی تأثیر میز ؛ بنابرایندکنمحصور می ،و مناسب جهت مطالعه

 .حائز اهمیت است نیز آنان ۀروحی

 چوبی با ارگونومی بدن استاندارد سازي طراحی مبلمان
ی توجه آن کاربرد به گذشته در که معاصري است علوم از ،ارگونومی قواعد و اصول

 کاره ب تجربه راه از فقط و ناخودآگاه طریق  ازرا  دانش این اگر چه ،دشمین
 بیشتري توجه مورد دنیا در علومی است که جمله از امروزه،اما  بردند،می

 و فیزیکی مختلف ارتباط هايزمینه در شماريبی تحقیقات و مطالعات. گیردقرارمی
 ،تحقیقات این ۀدامن و رسیده انجام به آن در موجود اجسام و محیط با بشر روحی

می ترکامل و ترسیعو بروز روز ... و پزشکی کشاورزي، احتیاجات صنعتی، به بنا
 است شده جهانی در سطح دانش این کیفی و کمی توسعه موجب و گردد

 ‹‹آن لغوي ۀترجم یونانی ریشه گرفته و نوموس و ارگوس لغت دو از ،ارگونومی.
 فاکتورهاي مهندسی را لغت این فارسی زبان در. باشدمی ››کار طبیعی قوانین
 علم این در ،آیدمی برآن  لغوي معنی از که نهگوهمان ؛ واندترجمه کرده نیز انسانی
 شرایط همچنین و است، و ماشین انسان بین مشترك مهندسی فاکتورهاي از سخن
 این. کار انجام ، به منظورروحی و فیزیکی هاي زمینه در افراد براي سازي بهینه
 و ایمنی رفاهی مسائل به جهتو با و افراد ۀبهین کاري شرایط گرفتن نظر در با قواعد

 در بهداشتی و اقتصادي ،فنی هايزمینه در آن کاربرد ۀدامن و دهشتوصیه  ،بهداشت
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 و مصوبات دیگر و استانداردها به توجه با دکه بای است موسسات سایر و کارخانجات
 گروه براي صورت احتیاج در است بدیهی. گردد استفاده سنتی و فرهنگی مسائل نیز
 ،استثنایی شرایط یا و فیزیکی ضایعات ،سنی شرایط به جهتو با افراد از ايدسته یا

 تطبیق براي که است علمی ارگونومی گیرد. صورت تواندمی الزم تغییرات از استفاده
 رعایت عدم .رودکار می به کاربران با کاري هايروش یا وظایف تناسب محیط، و

 تواندمی عارضه این. گرددمی عضالنی هاي اسکلتیآسیب موجب ،ارگونومی اصول
 ها،شانه گردن، پشت، مانند هاییاندام جمله از بدن هاياندام از روي بسیاري

-ارگونومی یکی از عوامل مهم طراحی براي کاهش خطا ؛ وبگذارد اثر پاها و هادست
 معیار رسمی درآمده و صورتبههاي انسانی است. بعضی از اطالعات دانش ارگونومی 

 هاي سازه و مبلمان بازار نیاز به توجه انجام ارگونومی است. باتشویق به  اهداف آنها
 ،مجرب طراحان ارگونومی توسط اصول بهتر شناخت با و ،نوین هايطرح به چوبی

طراحی  در. نمود ایجاد صنعت در را بزرگی تحول نوین مبلمان تولید با توانمی
 استفاده مکانیزم نوع ترینلکام و ترین پیشرفته از امکان حد تا باید ،هاي چوبیسازه
 حرکتی و جسمانی هايویژگی از ،طراحی از ارتقاي مرحله هر در باید طراح. شود

 طراحان شامل تخصصی هايکمیته با همکاري .داشته باشد آگاهی کامل انسان
 طراحی بهبود به تواندمی ،متخصصان سایر و ارتوپدي ساخت، مهندسان صنعتی،
ارگونومی درست  نظرهاي چوبی باید از نه تنها سازه .دبکنشایانی  کمک مبلمان

دکوراسیون راحت  هنگام تغییر جابجایی آن در وبوده  بلکه باید سبک ،دشونطراحی 
 توانیم مصرفمی ارگونومی، اساس بر مبلمان طراحی جدید هايتکنیک با .باشد

 مصرف بین بهتري ۀرابط و جلب کردهمبلمان صنایع براي را بیشتري کنندگان
 خارجی و داخلی بازار در صنایع این موفق حضور و کنندگان تولید و کنندگان

 .کنیم بینیپیش
باید تمامی ویژگی هاي فیزیکی یک فرد مورد  ،چوبی ةدرطراحی ارگونومیک یک ساز

 مطالعه قرار گیرد:
 اندازه بدن وشکل آن -
 تناسب اندام واستحکام بدنی  -
 وضعیت قرار گرفتن بدن -
 بیل بینایی، شنوایی والمسهحواس از ق -
 هاي وارده بر عضالت، مفاصل واعصابها وکرنشتنش -

 
 آنتروپومتري

هاي ابعادي در اصالح آنترو پومتري، به سنجش ابعاد فیزیکی بدن وکاربرد داده
پردازد واز آنجایی که یکی از دالیل فشار هاي هاي کار میشرایط فیزیکی ایستگاه

بر ر یا کارگدن کارهاي ابعادي بر با ویژگیطابق محل کاها، عدم توارده بر اندام
توان به طور موثري در طراحی تجهیزات، هاي آنتروپومتري را میباشد، دادهمی

هاي کار، ابزار آالت ومحصوالت به کار بست. الزم به یادآوري است که براي ایستگاه



، نظور تهیه گردیدهقبال براي این ممحاسبات آنتروپومتریک، اغلب از جداولی که 
هاي خاصی، داراي اندازه ۀشود. باید خاطر نشان کرد که مردم هر منطقاستفاده می

هاي الزم در محیط کار و ن اندازهیباشند که باید در تعیخود می ةآنتروپومتریک ویژ
متریک در پوهاي آنترو. متاسفانه در کشور ما هنوز دادهدر نظر گرفته شودابزار کار 
هاي آنتروپومتریک سایر به ناچار از داده ،براي طراحی یک محیط کار ست ودست نی

کارشناسان ارگونومی با توجه به اشتراکات  بیشترشود. بنابراین کشورها استفاده می
هاي آنتروپومتریک قومی و نژادي میان نژادهاي ایرانی و آلمانی (ایندوژرمن)، داده

 د. کننحقیقاتی کشورمان توصیه میده در کارهاي تاآلمانی را براي استف
 که هر گونه طراحی باید بر اساس آنها انجام گیرد ،ابعاد آنترو پومتریک بدن انسان

 ابعاد بر حسب سانتی متر ) –(اندازه هاي مربوط به کشور آلمان  
 

 ابعاد
 زنان مردان

حد 
 پایین

حد 
 متوسط

حد 
 باال

حد 
 پایین

حد 
 متوسط

حد 
 باال

 ایستاده: 
 درشت نی تفاعار-1

3/43 45/9 9/50 1/38 7/41 7/45 

 5/79 73 5/66 82 76 70 ارتفاع برآمدگی بند انگشت میانی-2

 5/107 100 5/92 117 5/109 102 ارتفاع آرنج-3

 140 132 124 156 5/146 137 ارتفاع شانه-4

 175 5/163 152 5/184 5/174 5/164 بلندي قد-5

 200 186 172 220 206 192 رحد دسترسی عملی در باالي س-6

 نشسته:
 حد دسترسی عملی به سمت جلو-7

116 5/124 133 5/107 117 5/136 

 5/63 58 5/52 64 60 56 زانو –طول کفل -8

 5/54 49 5/43 5/54 5/49 5/44 رکبی -طول کفل -9

 5/43 5/39 5/35 5/49 5/44 5/41 ارتفاع رکبی-10

 5/18 5/15 5/12 5/26 15 5/13 فضاي مورد نیاز براي رانها-11

 5/24 5/20 5/16 5/27 5/23 5/19 ارتفاع آرنج درحالت نشسته-12

 80 74 68 85 80 75 ارتفاع چشم در حالت نشسته-13

 93 5/86 80 5/97 92 5/86 ارتفا-14

 5/44 5/37 5/30 5/38 35 5/31 پهناي باسن-15

 5/44 40 5/35 5/50 5/46 5/42 آرنج -پهناي آرنج -16

 ابعاد دیگر:
 پهناي چنگش، قطر داخلی-17

2/4 8/4 6/5 4 3/4 6/4 

 5/6 8/5 1/5 8/6 2/6 5/5 فاصله بین مردمک دو چشم-18
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 ابعاد آنترو پومتریک مشخص شده در جدول باال (هالندر)

 بدن انسان در وضعیت آناتومیکی با سطوح راهنما

 
 



 مونه مبلمان اتاق نوجوانن
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 تخت خواب
 تخت خواب ارگونومیک

 در شودمی باعث و داده، امنیت و احساس راحتی بدن به که است اییج ،خوابتخت
 تجربه را آرامش و تسکین و باشیم داشته خون مناسبی گردش کشیده، دراز حالت
 ؛ کهاست مناسب متر سانتی 110تا 90 بین عرضی نفره یک هايتخت براي. کنیم

 برایش بهتر است ،کندمی حرکت و زندمی غلت زیاد ،در خواب یا هبود چاق فرد، اگر
 بین عرضی باید نیز نفره دو هايتخت .دشوانتخاب  متر سانتی 110 عرض با تختی
 براي جوان نفره یک تختخواب طول است بهتر .باشند داشته مترسانتی 150تا 135
-تخت ابعاد .باشد مترتیسان 190 متوسط، ۀجث با بزرگساالنی براي ،متر 2 قد بلند
 ارتفاع دیگر، مهم ۀنکت .دارد بستگی کودك قد و به سن هم نوزادان و کودکان هاي

 تا 35 بین باشد. ارتفاعی کوتاه خیلی یا بلند خیلی نباید تختخواب ؛است تختخواب
 و آن شدن از خارج و تخت به رفتن تا است تختخواب مناسب براي متر سانتی 40

 که شخصی اگر. باشد راحت شما براي هاو ملحفه روتختی کردن مرتب طور همین
 تا 50 تواند بینمی ارتفاع این ،است تحرك کم خواب، بخرد، در تختخواب خواهدمی
 تخت داشت: نظر مد را نکاتی بایدنیز  تختخواب چیدمان براي .باشد مترسانتی 55
  شدن خارج تا باشد مت دیوارس به ،سر قسمت که داد قرار ايبه گونه اتاق در باید را

 مرتفع که معموال نیز تخت باالیی قسمت .باشد راحت آن به شدن داخل واز تخت 
 تواند شود، می می بالش قسمت یا سر قسمت و همان است تختخواب بخش ترین
 کند.، با فردي است که از تخت استفاده میانتخاب که باشد دیوار به چسبیده یا جدا

 
 

 
 موازي با هایتانران نشینید،می آن ۀوقتی روي لب که است تختی سب،منا تختخواب

 روي زمین راحتی پا به کف و داشته باشد درجه زاویه 15 تا 10 حداکثر و افق سطح



 از بعضی .استاندارد ناهارخوري میز صندلی روي یک نشستن مثل دقیقا؛ بگیرد قرار
 جمع پا کامال نشینید،می آنها ۀلب روي وقتی دارند بنابراین کوتاهی ارتفاع هاتخت

 به رفتن زیرا هنگام ،نیستند مناسب هایی تخت چنین .آیدمی باال زانو و شودمی
 زیادي ارتفاع که هایی همتخت. شویدمی مشکل دچار ،روي آن از شدن بلند و تخت

 بود نخواهند مناسبی شود، انتخابمی آویزان ، پاآنها روي هنگام نشستن شته ودا
بهترین تشک، تشکی  .است الزامی این اصول رعایت هم کودکان تخت براي انتخاب.

 ه مدت کوتا البته استراحت .نروید فرو آن در خوابید،می روي آن وقتی که است
 براي اما کند نمی فرد ایجاد براي مشکلی مواج، و آبی یا هاي باديتشک روي

 وقتی با که طوري به باشد سفت باید تشک شبانه، و مدت هاي طوالنیاستراحت
 کودکان، ا براي فرو نرود. انگشت 4 از بیشتر کنید، می فشار وارد آن دست به

 است. آلایده ايهاي پنبهستفاده ازتشک

 تخت خواب کودك
گر تخت باید طوري قرار بگیرد که کودك هنگام بیدار شدن و قبل از خواب، نظاره -

. این کار به کودك احساس امنیت داشتنی باشداي خوشایند و دوستمنظره
 .ترین نکات در مورد کودکان استدهد و تامین امنیت یکی از مهممی

 هايشکلدار و از قرار دادن تخت کودك در کنج تاریک اتاق یا مقابل اشیاء سایه -
اي ترسناك توانند جلوهخاص که روي دیوار نصب شده و هنگام تاریکی می

 .یدوجود آورند، خودداري کنبه
بهترین جنس براي تخت کودکان چوب است، زیرا هم یک عنصر طبیعی است و  -

 شود.میتشعشعات الکتریکی مانع عبورهم 
ها هاي دو طبقه براي کودکان استفاده نکنید زیرا این تختتا حد امکان از تخت -

باال نزدیک  ۀکنند و هر دو کودك، هم کودکی که طبقانرژي مثبت را منزوي می
گیرد احساس ناآرامی و وابد و هم کودکی که در طبقه زیرین قرار میخسقف می

هایی که داراي قفسه در قسمت باال هستند نیز ناراحتی خواهد داشت. تخت
چنین تاثیري دارند؛ ضمن اینکه مکان خوبی براي تجمع گرد و خاك به شمار 

 آیندمی
 .تخت خواب کودك باید مقداري تاج داشته باشد -
 .پشت به در و پنجره قرار ندهید تخت کودك را -

 
 بهبود و زندگیة شیو بر ،مورد استفاده اشیاء تأثیر علم، بررسیاین  وظایف از یکی

 ارگونومی،  از جمله مختلف علوم از گیري بهره با هدفی چنین .استانسان  عملکرد
 ةرروزم هايفعالیتتا  کنندمی یاري را ما ،این علوم .شودمی حاصل ...و توانبخشی
 صورت در و فتهیا ، بهبوداست افراد روحی و جسمی سالمت ةکنند تأمین زندگی که

قبیل  این عوارض از که معلولیت ةپدید بروز از ،مزمن مشکالت و بیماري وجود
 کودکان به مسائل مربوط ،میان این در .به عمل آید پیشگیري است هابیماري
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 بیشتري اهمیت از کنندمی طی را تکامل رشد و دوران اینکه دلیل به ،ونوجوانان
 .برخورداراست

 و دالیل خاطر به جوان و پیر کنندگان که مصرف است مهم، این نکته ارزیابی هنگام
 نشان خود از معین به تولیدات نیز گوناگونی عالیق دارند، که متفاوتی هايایده
 با خود، از یباالی هايآگاهی با که صنایع، از بسیاري امروزه نتیجه در .دهندمی

 محصوالت و تولیدات. دارند قرار اساسی تغییر یک بطن در هستند، ارتباط در جامعه
 به بلکه عملکردشان، خاطر به نه تنها ارگونومی، اصول اساس بر شده طراحی جدید
 تقاضا کنندگان، روح مصرف با ارتباط و افراد احساسات ساختن آشکار توانایی خاطر

 . شوندمی

 :(پاتختی)تختخواب رکنا کابینت
هرکس  اتاق خواب در مهمی وسیلۀ کمکی پاتختی، همان یا تختخواب کنار کابینت

 ضروري خواب اتاق در هاکابینت نوع وجود این مسن، افراد براي باشد، که حتیمی
 کشوهاي وکابینت  این از ...و ساعت، دارو تلفن، گذاشتن براي توانندمی است، زیرا

 به آن انتخاب براي باید باشد، راحتپاتختی  از استفاده اینکه براي .استفاده کنند آن
 نمود: توجه موارد زیر

 مناسب: ةانداز
 داشته کافی فضاي ،استفاده مورد وسایل براي قراردادن باید پاتختی صفحۀ رویی

 .باشد مترسانتی 40و 50 ترتیب به آن سطح عرض و طول باید حداقل ، یعنیباشد
 زمان در ،آن روي وسایل بودن و دسترسی راحت به قابل رویت براي پاتختی ارتفاع

ستفادة ا براي .باشد مترسانتی 60تا آن حداکثر ارتفاع باید تخت، روي کشیدن دراز
 بتوان تا باشند دستگیره داشته با کشو یک و کمد یک حداقل میزها این بهینه، باید

 نیز نیاز وسایل مورد دارينگه براي اآنه از میزها، این سطح روي از استفاده بر عالوه
  .درک استفاده

 تکوینی ارزشیابی
 میزان ارزیابی آن هدف و شود می انجام کاري مرحله هر پایان در تکوینی ارزشیابی

 که باشد داشته توجه باید هنرآموز است. هنرجو توسط شده کسب مهارت و دانش
 شده کسب اطالعات سنجش آن هدف و نبوده نهایی ارزیابی مانند به تکوینی ارزیابی
 است. هنرجو توسط

 کسب را نصاب حد نمره مرحله هر در تکوینی ارزیابی از نتواند هنرجو که صورتی در
 حد به بتواند اینکه تا شود تکرار مجددا هنرجو همان براي آموزش فرایند باید نماید
 که است نرجویانیه از استفاده کار این براي شیوه بهترین یابد. دست انتظار مورد
 نموده کسب دیگران به نسبت بهتري امتیاز تکوینی ارزیابی در و شده ظاهر تر موفق



 پایین امتیاز که هنرجویانی با همراه را درس که بخواهید موفق هنرجویان از اند.
 این دهند. انجام مجددا هم کمک به را کار انجام فرایند و نموده مرور اند کرده کسب

 انگیزه افزایش باعث قبول قابل سطح به ضعیف هنرجویان رساندن بر عالوه کار
  برد. می باال را هنرجویان بین تعامل و شده برتر هنرجویان

 غیرفنی،ایمنی، هاي شایستگی قبیل از ها شایستگی سایر تکوینی ارزشیابی در
 به زیر لیست چک گیرد. قرار توجه مورد باید نیز نگرش و محیطی زیست توجهات

 هر ارزیابی لیست چک گردد. می پیشنهاد مرحله هر در تکوینی ارزیابی ورمنظ
 را او پیشرفت روند نهایت در و کرده بایگانی خودش به مربوط کارپوشه در را هنرجو

 دهید. قرار بررسی مورد
 

 تکوینی ارزیابی لیست چک
 پودمان: عنوان

 تاریخ ارزیابی: مرحله کار: نام و نام خانوادگی هنرجو:

 امتیاز فعالیت *امتیاز فعالیت
پرسش شفاهی یا کتبی 

  ایمنی نکات رعایت  از دانش هر مرحله

 در ونظم دقت سرعت،  مشارکت در بحث کالسی
  کار انجام

 محیطیزیست نکات رعایت  ارائه تحقیق
  کار محیط آراستگی و

 لیست چک تکمیل  فعالیت کارگاهی
  سرویس اطالعات

  
  توضیحات

 1پایین تر از حد انتظار:   2درحد انتظار :   3از حد انتظار :فراتر  *
 : انجام فعالیت مورد نظر با ویژگی خاص. مثال داشتن نوآوري در انجام فرایند 3امتیاز 
 : انجام کار مطابق دستورالعمل ارائه شده 2امتیاز 
 : عدم توانایی انجام کار یا عدم رعایت دستورالعمل مربوطه1امتیاز 
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 نهایی رزشیابیا

 نهایی ارزیابی لیست چک

 فعالیت طرح
 ها شاخص

باالتر از انتظار 
 نمره) 3(

 2قابل قبول (
 نمره)

غیر قابل قبول 
 امتیاز نمره) 1(

برش قطعات کمد 
لباس و لوازم 

 کودك و نوجوان

قطعات را کامل 
و گونیایی طبق 
 .نقشه برش بزند

بیش از نیمی از 
قطعات را برش 

 .بزند

قطعات را  به طور 
غلط و غیر 

گونیایی برش 
 بزند.

 

لبه چسبانی 
قطعات برش 
خورده  کمد 

لباس و لوازم 
 کودك و نوجوان

لبه چسبانی را 
کامل و پرداخت 
 شده انجام دهد.

لبه چسبانی 
تعدادي از قطعات 

 را انجام دهد.

لبه چسبانی 
اشتباه و غیر 

استاندارد انجام 
 دهد.

 

ساخت انواع 
ها در اتصال 

 صفحات چوبی

انواع اتصاالت در 
صفحات را انجام 

 دهد.

سوراخ زنی محل 
تعدادي از 

اتصاالت را انجام 
 دهد.

سوراخ زنی غلط و 
نادرست محل 

اتصاالت را انجام 
 دهد.

 

مونتاژ آزمایشی 
و رفع عیب کمد 

لباس و لوازم 
 کودك و نوجوان

ها ها و پیچیراق
را به طور کامل 

نصب کرده و 
 ب  کند.رفع عی

ها یراق ها و پیچ
 را نصب کند.

ها تعدادي از یراق
 را نصب کند.

 

بسته بندي 
قطعات کمد 

لباس و لوازم 
 کودك و نوجوان

همه قطعات 
ساخته شده را 

بدرستی وکامل 
 بسته بندي کند. 

نیمی از قطعات را 
 بسته بندي کند.

یراق آالت و 
تعدادي از قطعات 

را بسته بندي 
 .کند

 

 
 
 
 
 
 



 

 رزشیابی مبتنی بر شایستگیا
 :1نمونه 

ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا
بدلیل آنکه نمرات کسب شده در مراحل باالتر از حداقل قبولی مراحل است و 

) و همچنین نمره 2می باشد (مساوي و بزرگتر از  3میانگین مراحل یادگیري 
است نمره شایستگی همان نمره مراحل است. نمره  2نی نیز حداقل شایستگی غیر ف

نمره) باشد به روش  5(از  3این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو 
 زیر محاسبه می شود:

نمره واحدیادگیري   = 2 � میانگین  نمرات  شایستگی + 2 + 2 + 3 =
9
4

= 2.25�  2 ∗ 5 + 3 = 13 

 
 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3از  قبولی

 نمره هنرجو

 2 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 2 1 لبه چسبانی قطعات 2
 2 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 3 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
، ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 3 میانگین نمرات
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 :2نمونه 

ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا
ی مرحله است نمره کمتر از حداقل قبول  3کسب شده  بدلیل آنکه نمره مرحله

(از  0است . نمره این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو  2شایستگی 
 نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود: 5

نمره واحدیادگیري   = 2 ∗ 5 + 0 = 10 
هنرجو در این واحد یادگیري شایستگی الزم را کسب نکرده و نمره قبولی (حداقل 

 ) را بدست نیاورده است.12
 

 
 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 2 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 2 1 لبه چسبانی قطعات 2
 1 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 2 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ه از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، ـ استفاد2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 2 میانگین نمرات



 

 

 

 فصل سوم
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 تحریر کودك و نوجوان میزساخت  :سوم فصل
 محتوا رئوس :ومس فصل
 ساخت میز تحریر کودك و نوجوان شایستگی یادگیري: واحد

 
 یادگیري: پیامدهاي

 توانمندسازي اهداف کار مرحله کد شماره
 فعالیت ها/ فرصت

 ساخت یادگیري هاي
 یافته

1 1 
نقشه میزتحریر  پس از طراحی 

 کودك و نوجوان را رسم کند.

نمایش انواع نقشه ها و 
ریر با ترسیم نقشه میز تح

 .اتوکد

2 1 
لیست برش را بانرم افزار کات مستر 

 تهیه کند .
تهیه لیست برش با کات 

 .مستر

 قطعات میزتحریر را برش بزند 2 3
یزتحریر را با طعات مبرش ق

 .اره خط زن

4 3 
قطعات میز تحریر را لبه چسبان 

 کند.
تحریر نوارکاري قطعات میز

 .را با دستگاه لبه چسبان

 ت میز تحریر را بسازداتصاال 4 5
نمایش فیلم و ساخت 

 .تحریراتصاالت میز

6 5 
قطعات میز تحریر را به طور 

 آزمایشی مونتاژ کند.

یر را تحرمونتاژ قطعات میز
 .به طور آزمایشی

 

 بنديبستهقطعات میز تحریر را  5 7
 کند.

قطعات میز بندي بسته
 یر مطابق با نقشه مونتاژتحر

 

 يپیشنهاد تدریس شیوه
... انجام کار و پوستر و اسالید و فیلم از موثر استفاده - پاسخ و پرسش -گروهی بحث

 گروهی
  



 

 نکات کلیدي در تفهیم فعالیت ها
درجه تنظیم  90هنگام برش کاري تیغه اره دستگاه نسبت به میز آن با گونیاي   1

 شود.
 هاي دستگاه اطمینان حاصل کنید.از شل نبودن تیغه   2
 هاي تیز استفاده کنید.تیغه از   3
 هاي حفاظتی استفاده کنید.براي برشکاري از شابلون   4
دقت کنید که در هنگام شیار زنی، کنشکاف قطعات کامل و دقیق ایجاد می شود.   5

 (لبه چسبانی)
قرار دادن نوار اتویی هنگام لبه چسبانی در وسط ضخامت صفحات، به طوري که   6

 زدگی داشته باشد. از دو طرف بیرون
) و بعد 180رسیدن حرارت مخزن چسب دستگاه لبه چسبان به اندازه نرمال (   7

 لبه چسبانی صفحات

 ابزار مونتاژ
اگر  براي کار کردن با دریل شارژي، حتما به تنظیمات آن توجه داشته باشید:  1

بندید، دور آن دهید، دور دریل تند باشد و اگر با آن پیچ میکاري انجام میسوراخ
کند باشد تا پیچ مجال رزوه کردن داخل ام دي اف را داشته باشد و اتصال قابل 

 قبولی به وجود آورد.
 هاي مدادي، براي ایجاد خزینه قابل قبول.استفاه از مته خزینه  2
 اي.کار رفته در اتصاالت صفحهکاربرد مته هاي متناسب با قطر پیچ هاي به  3
م ارتفاع مته دستگاه سوراخ زن لوال، براي جلوگیري از سوراخ شدن کنترل تنظی  4

 صفحات (روي درها برآمدگی به وجود نیاید) .
 استفاده از تیغه هاي استاندارد در ماشین هاي فرز   5

 مشکالت یادگیري هنرجویان
عمود نگرفتن دریل هنگام سوراخ کاري، باعث زاویه دار شدن سوراخ و بیرون زدن   1
چ از قطعه کار می گردد؛ در ضمن هنگام بستن پیچ، باعث هرز چرخیدن سرپیچ پی

 گوشی شده و پیچ در جاي خود محکم نمی شود.
عدم توجه به تنظیمات دریل شارژي، که باعث هرز شدن یا بریدن پیچ در داخل   2

 کار خواهد شد.
ن قطعات و محکم و صحیح نگرفتن قطعه کار هنگام برش کاري، که باعث پس زد  3

 قالب کردن آنها می شود.
عدم توجه به عمق سوراخ هنگام سوراخ کاري که اگر عمق سوراخ کم باشد،   4

 بستن پیچ هاي بلند باعث می شود قطعه کار بترکد و شکاف بردارد.
داشتن اتو روي نوار هنگام لبه چسبانی، باعث تغییر رنگ و سوختن نوار زیاد نگه  5

 چسبد.کار نمینوار به لبۀ شود؛ در نتیجهمی
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 هاي ساخت یافتههاي احتمالی در اجراي فعالیتپرسش و پاسخ
 اصول ایمنی و حفاظتی در کارگاه

هنرآموزان باید قبل ازانجام هر کار، نکات ایمنی وحفاظت فردي را به هنرجویان 
 ترین نکات ایمنی عبارتند از:گوشزد کرده و خود نیز رعایت کنند. مهم

 تفاده از لباس کارو کفش ایمنی و مناسب واستاندارداس  1
 کار گیري و استفاده از لوازم و وسایلی که در جدول زیر نشان داده شده است.به  2
 توجه به عالئم هشداردهنده و راهنما در محیط کارگاه  3
  از ماسک تنفسی وگوشی ایمنی استفاده کنید.  4

 میزو صندلی     دانش افزایی:
هفتم  ةو تا مهر هها را پوشاندباید کامال کتف ، عالوه بر اینکهاع پشتی صندلیارتف

مطالعه، بهتر  هنگام. داشته باشد یکی مقعر و یکی محدب ،باید دو قوس ،گردن بیاید
درجه خم  20بیش از  ،چشم تا روي کتاب به حدي باشد که گردن ۀاست فاصل

توان از می براي این کار،د. آوررا باال  باید سطح میز مطالعهصورت، این  که در ؛نشود
از  د تا گردن بیشراستفاده ک مناسب یا یک سطح چوبی ،کتاب) ةرحل (نگه دارند

 .دنشوخم  حد
البته عموما این اتفاق  ، کهتاپ جدا باشدبهتر است از میز کامپیوتر یا لپ ،میز تحریر

 نیز اقتصادي از نظر ،دهدنمی اینکه فضاي اتاق این اجازه رازیرا عالوه بر  ،افتدنمی
براي مطالعه و  ي کهمیز بنابرایندو بار هزینه کنند. براي میز، توانند ها نمیخانواده

 .باشد ي داشتهتربزرگ ۀسطح روی باید ،شودمیکامپیوتر استفاده 
 ۀباید کف پایش کامل روي زمین قرار بگیرد و زاوی ،نشیندفرد روي صندلی می وقتی

درجه به سمت عقب  110تا  90بین  ،ران و بدن ۀدرجه و زاوی 90انو ساق پا و ز
اما تحقیقات جدید  ،درجه باشد 90تاکید داشتند که زاویه باید  ،باشد. در گذشته

دچار درجه قرار بگیرد، ممکن است  90 ۀکه اگر فردي خیلی در زاوی دهدمینشان 
ابلیت تنظیم دارد، بهتر ق ،. پس اگر پشتی صندلیشوداسپاسم عضالنی پشت و کمر 

 .درجه قرار بگیرد 110تا  90بین  ۀاست در فواصل زاوی
شود؛ بنابراین مدلی را باید تهیه هر فرد تعیین می ۀمیز تحریر با توجه به جث ةانداز

؛ هایش فشاري وارد نشودبه شانه و دست ،نشیندپشت آن می وقتی کودكد که رک
نشیند، بدون اینکه به بدنش فشار اضافی میمیز پشت کودك وقتی  به عبارت دیگر،

ی که مچ و آرنج در امتداد هم صورتبه ،هایش روي میز قرار بگیرندوارد شود، دست
 .درجه ایجاد کند 110حدود  ۀیک زاوی ،باشند و آرنج و بازو

ها به سمت پایین آویزان تر باشد، دستاز این استاندارد کوتاه ،اگر ارتفاع میز تحریر 
و  ،بلندتر باشد ارتفاعاگر هم از این و  ؛شودنتیجه سر و گردن کودك اذیت می و در

 .شودباعث درد کتف و شانه می ،باز هم در دراز مدت ،باالتر قرار بگیردشانه 
درجه قرار بگیرد. جنس  90 ۀباشد، زانو باید در زاوی اندازه که ارتفاع صندلی هر

و نه  دداخلش فرو برو رد استفاده کننده،ف باید خیلی نرم باشد کهه ن ،نشیمنگاه



 

باشد که وقتی با  طوريباید  ، بلکهکه ثابت در جاي خود باقی بماند ،خیلی سفت
متر فرو برود و بعد سانتی 2تا  1آید، وارد میصندلی رویۀ فشار مالیمی به  ،انگشت

اعی صندلی باید قابلیت ارتج ۀاش بازگردد. در واقع جنس رویهم به حالت اولیه
 .داشته باشد

 استاندارد، جه مشخصاتی دارند؟ صندلی و میز
 این حالت، بهترین. باشد استاندارد و کودك قد با متناسب باید صندلی ارتفاع  1

 آنرا کودك، قد برحسب بتوان تا باشد تغییر قابل صندلی ارتفاع و زیرپایی که است
 .کرد تنظیم

 بین مانعی گرفته، قرار زمین سطح روي پا کف که طوري باشد باید صندلی ارتفاع  2
 زمین، با تماس هنگام کودك پاهاي و باشد، نداشته وجود هاران و پا ساق پشت
 .دهد تشکیل درجه 90زوایۀ 

 صندلی به کامالً کودك پشت مطالعه، زمان که باشد ايگونه به باید صندلی  3
 .کند حفظ کامال را شانه هايتیغه زیر و مريک ناحیۀ و باشد چسبیده

 وارد فقرات ستون به زیادي فشار است، متحرك گاهشانتکیه که هاییصندلی  4
 .شودنمی توصیه آنها از استفاده و کنندمی

 توانمی مطالعه هنگام مناسب است، زیرا مطالعه براي داردسته هايصندلی  5
 .شود رفع هایتاندست ستگیخ تا داد قرار آن روي را هادست

 نباید ) روکش بدون فلزي یا چوبی صندلی( ابر پوشش بدون هايصندلی از  6
 احساس کودك نباید بدن اعضاي از یک هیچ مطالعه، هنگام کرد، زیرا استفاده
 .کند ناراحتی

 فاصلۀ با برابر آن، آلایده و است، بسیار مهم نیز صندلی نشیمنگاه طول و عمق  7
 .است کودك شدة خم زانوهاي تا لگن

 چه مشخصاتی دارد؟ استاندارد میز
 فاصله میز، زیرین سطح از کودك زانوهاي که باشد طوري باید تحریر میز ارتفاع  1

 زیرین سطح و ران بین فاصلۀ به توجه با آزادانه حرکت و جابجایی امکان و داشته
 .باشد داشته وجود میز

 میز، سطح بر عمود وضعیت در بازوها کهزمانی تا باشد اينهگو به باید میز ارتفاع  2
 میز رویی سطح محدودة در تقریبا هاآرنج دارند، قرار بدن طولی محور با محور هم
 .گیرد قرار

 .شود خم پایین طرف به درجه 20 از بیشتر نباید مطالعه، هنگام در گردن و سر  3
 میز روي را خود دست دو وقتی خواننده که شود انتخاب طوري باید مطالعه میز  4

 باشد. مترسانتی 40 کمتر او چشمان و کتاب فاصلۀ حداقل دهد،می قرار
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 بهتر بماند؛ ثابت وضعیت یک در بنشیند و میز پشت کودك نباید مدت طوالنی  5
 شده و نوعی بلند خود جاي از یک بار ساعت یک هر خواسته شود تا او از است

 فیزیکی(نرمش) انجام دهد. فعالیت
در این ؛ ولی شودهر روز به تعداد کسانی که از درد کمر شکایت دارند، اضافه می

کمتر کسی به عامل مهم آن یعنی عدم رعایت کامل استاندارد در انواع میز و  ،بین
 .توجه دارد ورد استفادههاي مصندلی

میز و صندلی  ةشود، تناسب اندازکه در کشور ما رعایت نمی متاسفانه یکی از مواردي
انگیز، با سن و قد افراد است. عدم رعایت این مهم و صرف زیبایی و ظاهري وسوسه

هاي سنگین درد، کاهش کارایی افراد و هزینهانواع مشکالت کمردرد، پادرد و گردن
  .دارد دنبال به زمان، طول در درمانی را

خوابیدن، نوع راه رفتن و نوع کفش انتخابی نیز در میان ما  ةنحو تن،به جز طرز نشس
هاي الزم به افراد براي اصالح کردن این سبک کامال استاندارد نیست. حتی آموزش

  .شودمی دیده کمتر هم از زندگی
تري دارند و که ستون فقرات نرم یاین مسئله در تمام سنین به خصوص در کودکان

و در افراد  ،ند از یک سوکنکمی را در مدرسه صرف یادگیري می ساعات نه چندان
بزرگسال که در محیط کار مدام با کامپیوتر در ارتباطند و زمان بیشتري صرف 

 .کنند، از سوي دیگر داراي اهمیت استنشستن می
 

 
فقرات، سطح تمرکز در صحیح میز و صندلی، ضمن سالمت ستون ةبا انتخاب انداز
 .یابدهاي آموزشی نیز افزایش میطمدارس و محی

کمري  ةباعث فشار روي ستون مهر ،هاي غیراستاندارددر واقع نشستن روي صندلی
 .شودها میو پشتی شده و در درازمدت سبب تخریب و آرتروز ستون مهره



 

طول نشیمنگاه صندلی مهم و باید متناسب با طول ران باشد، در غیر این صورت 
این با اصول گیرد که ده و فرد از پشتی صندلی فاصله میشدن زانو شباعث خم

  .استاندارد سازگار نیست
  .وجود زیرپایی در حین نشستن پشت میز ضروري است
شود. پس ها و عضالت کمر میراست نشستن بیش از حد باعث درد در ستون مهره

شتی ثابت نشیمنگاه و پ ۀکنید، باید زاویاگر مدت طوالنی از صندلی استفاده می
 .کمري وارد شود ةبماند تا کمترین فشار به ستون مهر

باعث  ،کننده در اتاق کودکانتحقیقات علمی نشان داده که وجود مواد و وسایل آلوده
هاي محیطی براي حذف آالینده» منزل«شود. کارشناسان ایجاد مشکالت تنفسی می

از هرگونه بیماري و  توانیبا رعایت آنها، مهایی دارند که توصیه ،در اتاق کودك
ا را به کار نهها خوب دقت کنید و آبه این نکته کودکان، جلوگیري نمود.حادثه براي 

 .برید

 کودك و نوجواناتاق فنگ شویی 
 خطرات احتمالی

د که او بتواند نشواز زمانی معنادار می ،دنکناغلب خطرهایی که کودك را تهدید می
کم راه برود. در این مقطع سنی، پدر و مادر باید مو ک کردهچهار دست و پا حرکت 

و روي پریزهاي برق را با پوشش  هداتمام وسایل الکتریکی را در ارتفاع باالتري قرار د
د. شومینه نیز از دیگر موارد خطرناك براي کودکان است که باید نمخصوص بپوشان

 .دنماینراه دسترسی به آنرا براي کودکان مسدود 
اقدام  ،قبل از تولد نوزاد شده است کهتوصیه  ،ن و نقاشی اتاق نوزادانبراي چیدما  -

طراحی و نقاشی نوزاد  همزمان با تولد نوزاد شروع شد، بایداگر به این کار شود، و 
تا کامال بوي رنگ از  ه شوددیگر مثال اتاق پدر و مادر خواباند یدر اتاق مدتی

 .دگردفضاي اتاق کودك خارج 
د که شوی استفاده یتا حد امکان از وسایل و اشیا ،ون اتاق کودكبراي دکوراسی   -

 .داناز مواد طبیعی درست شده
 .دنموهاي بدون حساسیت استفاده از پارچه , بایدبراي ملحفه و روتختی نوزاد  -
 تقویت حواس -
 ،د تا خیلی زودرکمک ک توان به کودکان، میهاي مناسببا استفاده از محرك   -

ها و وسایلی د. براي مثال عروسکند و بشناسنرا تشخیص ده هاشکلها و رنگ
هاي مالیم پخش شوند، حرکت کرده و موسیقیکه باالي تخت کودك آویخته می

کنند، براي مدت زیادي کودك را سرگرم کرده و باعث آرامش و نشاط او می
ك ها را نباید دقیقا باالي سر کودبازياین اسبابکه شود. فقط دقت کنید می

 .دهدعکس میبر ۀو نتیج کردهد، زیرا چشم کودك را اذیت رنصب ک
هایی که به شکل حیوانات هستند و جنس خز دارند، اگر هنگام بازياسباب  -

شوند. این نوع خواب روي صورت کودك بیفتند باعث خفگی و حتی مرگ او می
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گذاشته ایی جبلکه باید د، گیرباالي تخت و نزدیک او قرار  نبایدها بازياسباب
دکور اتاق کودك جاي مناسبی براي  ۀد؛ روي قفسشون هدید به راحتی شوند که
 .است هاعروسک این نوع قراردادن

هاي مختلف به کودکان معرفی کرد. کودکان توان از راهصداها و اصوات را می   -
تر و راحت رسیدههاي مالیم به آرامش بدخلق که خواب آرامی ندارند، با موزیک

هاي متحرك و موزیکالی که باالي تخت کودك نصب بازيخوابند. اسبابمی
د. اگر نتر خوابیدن کودك دارتاثیر زیادي بر زودتر و راحت ،د نیزنشومی

 .شود، کار کمی سخت میهستندها کوکی بازياسباب
کودکان از اینکه بتوانند کاري را به تنهایی انجام دهند احساس شادي و هیجان   -

د، به همین دلیل سعی کنید زمینه را براي تامین حس استقالل در کودك کننمی
 ،اي کنار تخت کودكتوانید با قرار دادن سکوهاي پلهفراهم کنید. براي مثال می

تواند حس استقالل را در او زنده کنید؛ کودك از اینکه حس کند زمان خواب می
 .کندحساس هیجان و غرور میها باال رفته و وارد تختش شود، اخودش از این پله

 
   آرامش را به کودکان هدیه دهید

، محلی و در طی روز هاتاق کودکان پس از نوزادي، باید موجب خواب آرام کودك شد
 ،مشترك است براي دو کودك،اتاق  اگر. ن او باشدلذت بردو بازي کردن  امن براي

باید  ،فضاهاي مشتركدو کودك عالوه بر هر د که رفراموش کنباید این نکته را 
قسمتی که  ؛دنخود را در آن اتاق داشته باش مخصوص به فضاي خصوصی و شخصی

 است.متعلق به خودشان  فقط
گرفته در قسمت شرقی اتاقش در نظر  ،فضاي بازي کودكشده است که توصیه 

کند و انرژي ست که خورشید هنگام صبح از آنجا طلوع میا ، زیرا شرق جاییشود
چنین بهتر است قسمت غربی اتاق آور است. همزا و نشاطانرژي ،این جهتموجود در 

دانید خورشید از طرف زیرا همانطور که میگرفت، کودك را براي خوابیدن در نظر 
آور است. این بخش و خوابآرامش ،کند و به این دلیل، انرژي موجودغرب غروب می

 .شودهاي سنی توصیه مینکته در مورد تمام گروه

 :نکته
بیشتر کودك، که  گیرد،طوري انجام  چیدمان اتاق بایدفعال است، بیش کودك،اگر 

 .در قسمت غربی اتاق به سر برد
 



 

 چیدمان و دکوراسیون
تر شود، بیشتر و هر چه کودك ار نظر فکري و فیزیکی رشد کند و بزرگ و بزرگ

دکوراسیون اتاق خود و  تواند نسبت به تغییر بخشی ازبیشتر حق انتخاب دارد. او می
 ،چیدمان موجود اتاق خود نظر دهد و در این موردو چنین در مورد تغییر رنگ هم

ۀ د؛ حتی اگر مطابق با سلیقگرددر اتاقش اعمال  کودك ۀباید تا حد امکان خواست
 .بخشدان اعتماد به نفس مینباشد. این کار به کودک والدین

شان مانند یک مکان خصوصی دارند اتاق شخصی کودکان نیز مانند بزرگساالن تمایل
و  زده شده،ابتدا در  ،انهنگام ورود به اتاق کودکشود که باشد، بنابراین توصیه می

د براي هبه او یاد می ،. مطمئن باشید که این کارگرفته شودبراي ورود از او اجازه 
 .اجازه بگیرد دیگران، ختماً ورود به اتاق و حریم خصوصی

 نمبلما
یک قالیچه نرم کنار باید  حتماً ،کفپوشی سخت و سفت دارد ،اتاق کودك اگر   -

د تا کودك هنگام پایین آمدن از تخت، قدم بر رتخت کودك روي زمین پهن ک
 .روز خود را شروع کند ،سطحی نرم و خوشایند بگذارد و با احساسی لطیف

ریکی دیگر در اتاق کودك ایل الکتاز قرار دادن تلویزیون و وسباید تا حد امکان    -
ست براي بازي و خواب ا جایی ،د، زیرا اتاق کودك همانطور که گفته شدکر پرهیز

او، پس تماشاي تلویزیون بهتر است در اتاق نشیمن در کنار اعضاي خانواده 
 .صورت بگیرد

 
  اتاق نوجوانان

باید با  ،انچیدمان اتاق یک نوجو .شودپس از پایان دوران کودکی، نوجوانی آغاز می
لحظات شادي، عصبانیت  باید بتواند مکانی که نوجوان ؛اش متفاوت باشداتاق کودکی

و خستگی خود را در آن بگذراند و در آن به آرامش برسد. اتاق یک نوجوان باید 
با  ، خانوادهکامال مطابق با سالیق و عالیق وي طراحی شود. ممکن است در این مورد

نباید فراموش کرد د، اما این نکته را نزیادي داشته باش ۀقنوجوان خود اختالف سلی
 نوجوان دیگر کودك نیست، پا به دوران بزرگسالی گذاشته و اتاق متعلق به اوست که

 .پس باید طوري چیدمان شود که او دوست دارد . . ..
سالیق و عالیق نوجوانان به سرعت در حال گذر است،  زیرا ،بودنگران نباید البته 

ساله بسیار متفاوت  17 -18ساله با یک نوجوان  13یک نوجوان  ۀي که سلیقطور
د. رهایش درگیر کچیدمان اتاق و خواسته ةرا با او دربار نباید خودبنابراین  باشد؛می

اصول  ةدربارو د، مونها آشنا را با اصول و نقش رنگ ناگفته نماند که باید  کودکان 
د تا او بتواند با درنظر گرفتن این ربا او صحبت ک اي و تاثیر انرژي در اتاقپایه

اتاق نوجوان باید از . تري در مورد چیدمان اتاقش بگیرداطالعات، تصمیم درست
هاي متعددي تشکیل شود از قبیل فضاي خواب، مطالعه، سرگرمی و فضایی بخش

 براي پذیرایی از دوستانش. 
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 C.N.Cماشین هاي 
ایی وجود دارد که به صورت رایانه اي قابل برنامه در کارخانجات صنعتی دستگاه ه

 اطالق می شود. C.N.Cریزي می باشند و به آنها ماشین هاي 
دستگاه هایی  Commputer Numerical Control (C.N.Cدستگاه هاي (

هستند که شیوه کنترلی آنها برخالف دستگاه هاي اونیورسال که دستی است، رایانه 
یک سیستم الکترونیکی قابل برنامه ریزي کنترل می گردد اي بوده و دستگاه توسط 

و براي ماشین کاري باید برنامه رایانه اي به دستگاه داد. امروزه دستگاه هاي 
C.N.C  جاي خود را در صنعت کامال باز کرده اند و با وجود گران بودن در بسیاري

لیت هاي خاص از کارگاه ها و کارخانه هاي تولیدي، به خاطر سرعت، دقت و قاب
خود، به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند و شیوه هاي کنترلی، روش هاي 
برنامه نویسی و روش هاي تراشه برداري آنها روز به روز و لحظه به لحظه در حال 

 پیشرفت می باشد.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ته پس از اختراع رایانه و راه یافتن آن به عرصه صنعت، به خاطر سرعت و دقت، رف
رفته جاي انسان را در طراحی، رسم، ماشین کاري، کنترل فرایند ها، مدیریت تولید 
و ... گرفته، زمینه ساز تحوالت چشم گیري در تولید قطعه هاي پیچیده در کمترین 
زمان شده است به طوري که امروزه بسیاري از مراحل ساخت یک قطعه توسط رایانه 

 انجام می شود.
یک قطعه پیچیده فقط کافی است طرح، نقشه و جنس قطعه مورد امروزه براي تولید 

نظر خود را به رایانه داده، قطعه آن را در حالی که ماشین کاري شد، از روي میز 
 بردارد. C.N.Cدستگاه 

هدف این است که با دادن اطالعات رایانه اي به  CAD/CAMدر شیوه هاي 
در جواب، قطعه مورد نظر را ساخته،  سیستم، از قبیل نقشه و یا ابعاد قطعه، سیستم

 یا مدل کرده و تحویل دهد.
داراي طیف وسیعی است،که ماشین هاي تراش، فرز، اسپارك  C.N.Cماشین هاي 

 اوروژن، وایرکات، سنتر عمودي و غیره از این دست می باشند.



 

تحولی در صنعت ایجاد کرد و سرعت و دقت  C.N.Cساخته شدن ماشین هاي 
طعات را بسیار افزایش داد، تا جایی که اکنون کارخانجات اتومبیل ساخته شدن ق

سازي ژاپن مراحل طراحی و تولید یک خودروي نمونه را تا یک ماه کاهش داده اند، 
یا کارخانجات قالب سازي تایوانی زمان تولید قالب سفارش داده شده را بسیار کوتاه 

ماه اعالم کرده بود  8ه کارخانه ایرانی کرده اندع به طور مثال: زمان تولید قالبی را ک
 روز را ارائه داده بودند. 45و براي ساخت همان قالب، مهندسان تایوانی زمان 

در ایران طیف وسیعی از ماشین هاي کنترل عددي وجود دارد که اعم آنها ساخت 
 آلمان می باشد، هم چنین کنترل هاي عددي متفاوتی نیز وجود دارد. 

مشاهدات، تعداد ماشین هاي کنترل عددي در ایران از آلمان بیشتر  بنابر حدسیات و
است. اعم این ماشین آالت نیز در اختیار شرکت هاي دولتی و نظامی می باشد. با 
توجه به این که در ایران نیز ماشین هاي کنترل عددي ساخته یا به عبارت صحیح 

ن گونه ماشین ها به تدریج تر مونتاژ می شود. و با توجه به قیمت مناسب آنها، ای
جاي خود را در صنایع و کارخانجات کوچک باز می کنند. گروه ماشین سازي تبریز 

 از جمله کارخانجات سازنده ماشین هاي کنترل عددي می باشد.
ماشین هاي کنترل عددي با توجه به نیاز و تقاضاي بازار و صد البته بضاعت علمی 

تی آنها نیز با توجه به نوع عملکرد و نوع فعلی بشر ساخته می شود. طیف حرک
محور حرکتی ساخته می شود. اما نوع عملکرد کلی و فرمان  9تا  5و  2ماشین، از 

پذیري آنها تقریبا مشابه همدیگر می باشد. زبان برنامه نویسی همه ماشین هاي 
است که البته بعضی از کنترل هاي فرمانگیر  G-Codingکنترل عددي به صورت 

اي زبان هاي خاص خود هستند. در ماشین هاي مختلف نیز تعاریف متفاوتی دار
 براي کدها در نظر گرفته می شود.

سابق بر این، نوشتن برنامه هاي ماشین هاي کنترل عددي محدود به نوشتن برنامه 
دستی و محاسبه مختصات نقاط حرکت بود. اما اکنون با بودن نرم افزارهاي بسیار 

نعتی و برنامه سازي امکان طراحی و ساخت قطعات بسیار قوي حجم سازي ص
 پیچیده صنعتی نیز فراهم آمده است.

 در صنایع چوب: C.N.Cقابلیت هاي ماشین هاي 
قابلیت انجام کارهاي مختلف شامل: برش، دور  C.N.Cبه عنوان مثال، یک ماشین 

و اعمال  کردن، شیار زنی، سوراخ کاري، فرز کاري، لبه چسبانی و سنباده زنی
د نمونه از آنها آورده شده مختلف مربوط به آن را دارد که در شکل هاي زیر چن

 است. 
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 cncتیغه هاي  شکل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : C.N.Cبخش هاي مختلف یک ماشین 
که قطعات کار در طول پروسه بر روي آن ثابت می مانند. ثابت ماندن  میز اصلی:
وي میز کار معموال با روش وکیوم می باشد؛ که می تواند مکانیکی، قطعات بر ر

 نیوماتیکی یا به روش دیگر باشد.

 انواع میزها:
میزهایی که قطعات کار با وکیوم یک طرفه یا به روش مکانیکی یا نیوماتیکی روي   1

 میز کار ثابت می شوند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دو طرف روي میز ثابت می شوند. هر میزهایی که قطعات کار با سیستم وکیوم   2

دو شیلنگ دارد و یکی براي وکیوم روي ساکنین پد  mm100ساکشن بد با ارتفاع 
و دیگري براي وکیوم زیر ساکنین پد. براي تعویض قطعه کار، فقط وکیوم رویی غیر 
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فعال می شود. وکیوم زیر ساکنین پد براي ثابت نگه داشتن ساکنین پد به روي میز 
  چنان فعال می ماند. کار هم

 :C.N.Cترتیب نوشتن یک برنامه 
 به ترتیب زیر عمل می شود: C.N.Cجهت نوشتن یک برنامه 

 تعیین شماره برنامه  1 
 نوشتن کدهاي گروه کنسل کننده ها  2
 نوشتن کدهاي گروه انتقال دهنده ها 3
 نوشتن کدهاي گروه کنترل کننده سرعت ها  4
 ه انتخاب ابزارهانوشتن کدهاي گرو  5
 نوشتن برنامه عملیاتی  6

 عوامل موثر در تعیین و انتخاب سرعت
به عوامل زیر  C.N.Cانتخاب سرعت هاي برشی و سرعت پیشروي در ماشین هاي 

 بستگی دارد:
 جنس قطعه کار  1
 جنس ابزار  2
 هندسه ابزار  3
 عملیات ماشین کاري  4
 صافی سطوح قطعه انتخاب شده  5

 در صنعت چوب C.N.Cنولوژي تجهیزات تک
کامپیوترها در کنترل بسیاري از ماشین ها دخیل می باشند. قالب گیرها، پروفیل زن 
ها، ماشین رنده کاري حالت دهنده ها، سمباده زن ها و فرزها فهرست مختصري از 
انواع این ماشین ها هستند در حقیقت بعضی از اولین ماشین آالت کامپیوتري در 

ت چوب از صنعت فلزکاري به عاریت گرفته شده اند هرچند به خاطر آلودگی صنع
هاي ناشی از خاك اره و سایر مسائل کاربردي بهتر بود که ماشین آالت کامپیوتري 

این است  C.N.Cمربوط به صنایع چوب توسعه داده می شدند. منظور از دستگاه 
) و چند محور X-Y-Zی (ابزارهاي کنترل عددي کامپیوتري که در سه محور اصل

) در  C.N.Cفرعی انجام کار می کنند می باشد که از مهم ترین ماشین هاي (
 صنعت چوب فرز می باشد.

در اشکال زیر  C.N.Cبه عنوان مثال نمونه اي از کارهاي انجام شده، توسط فرز 
 نشان داده شده است.

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آن افزاريبا نماي سیستم نرم C.N.Cدستگاه 

 

 

 

 

 

 
 تنظیم شده بر روي فیکسچر C.N.Cابزار زدن با دستگاه 
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 C.N.Cکاري بر روي چوب با کنده

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد.نمونه کار ابزار خورده کامل که آماده مونتاژ می
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 C.N.Cبا  نمونه درب ابزار خورده ساخته شده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPACTکاري چهار محور مدل دستگاه فرز و سوراخ        SPINکاري پنج محور مدلدستگاه فرز و سوراخ

 C.N.Cسیستم مختصات در ماشین هاي 
(عرض ماشین) و  Y(طول ماشین)،  Xداراي سه محور اصلی  C.N.Cماشین هاي 

Z ین هاي (قابلیت باال و پایین رفتن هد) است. ماشC.N.C  با توجه به کاربردشان
چوب ماسیو ممکن است، داراي محور مخصوصا جهت کاربرد در صنعت 

معروف است به صورت چرخشی  Cچهارمی نیز باشند. محور چهارم که به محور 
را امکان پذیر می سازد. و زاویه دار شدن تیغه از  Zاست و چرخش ابزار حول محور 

) را باعث می شود. هم X) به افقی (راستاي محور Yحالت عمودي (راستاي محور 



 

چنین ابزار در حالت زاویه دار بودن قابلیت چرخش به دور خود را نیز دارا می باشد 
 یونیورسال ابزار گویند. که به آن قابلیت 

 
 
 
 
 
 

 
 ماشین zچرخش و زاویه پذیري ابزار نسبت به محور  قابلیتو   cمحور 

می توان ابزار را بر روي مصنوعات چوبی جهت عملیات به طور کلی به سه طریق 
 ماشین کاري کنترل نمود که عبارتند از:

 کنترل نقطه به نقطه -
 کنترل مستقیم -
 کنترل پیوسته -
 

در کنترل نقطه به نقطه ابزار، عملیات فقط در نقاط تعریف شده انجام می شود و در 
جام نمی دهد. مانند عملیات مسیر بین دو نقطه ابزار کاري را بر روي قطعه کار ان

سوراخ کاري که فقط نقاط تعریف شده تحت عمل ماشین کاري قرار می گیرد و در 
 فاصله بین دو نقطه هیچ عملی انجام نمی شود.

در کنترل مستقیم ابزار موازي با محورهاي متعامد حرکت می کنند و طول مسیر نیز 
براي فرز کاري و برش پانل براي ماشین کاري تعریف شده است. از این کنترل 

استفاده می شود؛ زیرا عالوه بر نقاط ابتدا و انتها، در طول مسیر نیز عملیات ماشین 
 کاري بر روي نقطه کار انجام می شود.

در کنترل پیوسته، ابزار در دو یا چند محور همزمان حرکت می کند و می تواند 
مانند عملیات لبه چسبانی به  سطوح شیب دار و منحنی دار نیز ماشین کاري نماید؛

صورت قوس که در ضخامت منحنی کنترل هد دستگاه به صورت همزمان در دو 
 انجام می شود. Yو  Xمحور 

هر چه تعداد محورهاي ماشین بیشتر باشد قدرت مانور و سرعت انجام کار بیشتر می 
 شود، و ماشین قادراست کارهاي پیچیده تري را انجام دهد.
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 بر دقت و تکرار پذیري ماشین عوامل موثر
 این عوامل عبارتند از:

 نحوه طراحی و ساخت و مونتاژ ماشین -
چگونگی نصب و راه اندازي ماشین با توجه به میزان دما، رطوبت، میدان هاي  -

 الکتریکی و گرد و غبار محیط پیرامون ماشین 
به عمر  نحوه سرویس و نگهداري ماشین و کنترل قطعات و اجزاي ماشین با توجه -

 مفید هر قطعه
چگونگی به کار گیري و استفاده از ماشین و تنظیم سرعت ها و نحوه بستن قطعه  -

 کار روي ماشین
 

باید در نظر داشت، شرکت سازنده  C.N.Cعامل دیگري که در انتخاب ماشین هاي 
ماشین و میزان قابلیت اعتماد به آن در زمینه تولید و خدمات پس از فروش این نوع 

 ین هاست.ماش
از آنجا که قیمت خرید این ماشین ها نسبت به سایر ماشین هاي صنایع چوب بسیار 
باالست، قبل از انتخاب ماشین باید در مورد توانایی ها و قابلیت هاي ماشین تحقیق 

 شود و خدمات پس از فروش و نحوه گارانتی آنها بررسی گردد.

 C.N.Cطراحی ماشین کاري و اپراتوري ماشین هاي 
کاربر ماشین هاي کنترل عددي باید توانایی وارد کردن اطالعات به پردازشگر  -

 ماشین را داشته باشد.
 ترتیب و توالی انتخاب ابزار و ماشین کاري به روي چوب را بداند. -
ابزارهاي ماشین را بشناسد و براي هر عمل بهترین ابزار را انتخاب کند و سرعت  -

و عمق ماشین کاري را به نحو احسن تعیین چرخش اسپیندل و میزان پیش روي 
 نماید.

نقاط صفر و مرجع ماشین را بشناسد و متناسب با ابعاد و نوع قطعه کار، این نقاط  -
 را تعریف کند.

، برنامه ماشین کاري را بنویسد و به ماشین ارسال C.N.Cبه کمک نرم افزارهاي  -
 نماید.

) simulationبه صورت مدل ( پس از وارد نمودن داده ها به پردازشگر ماشین، -
 اجرا شود و نقاط ضعف و خطاهاي آن گرفته شود.

) و بدون قطعه کار برنامه، اجرا شود، آن Dry Runیک بار به صورت آزمایشی ( -
 گاه با قرار دادن قطعه کار شروع به کار و اجراي برنامه نماید.

واع مواد خام را تجربه کار با ماشین هاي عمومی صنایع چوب را داشته و خواص ان -
 بشناسد.

 
 



 

 C.N.Cاجزاي ماشین 
 عبارتند از: C.N.Cبرخی از اجزاي اصلی ماشین هاي 

 C.N.Cماشین هاي ): machine control unitواحد کنترل ماشین ( -الف
 توسط کامپیوتر کنترل می شوند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحد پردازش و کنترل ماشین

ترل کننده عملیات ماشین کاري، تمامی واحد کنترل ماشین به عنوان فرمانده و کن
حرکات ماشین را تحت نظر دارد و با دریافت اطالعات و داده هاي آنالوگ سنسورها 

) آن ها را پردازش کرده و 1، 0از طریق ورودي ها، پس از تبدیل به کدهاي باینري (
 سپس با اقدام به ارسال سیگنال هایی به بخش ها و واحدهاي مختلف، دستور توقف

 و یا حرکت ابزار را صادر می کند.
به کنترل دستی مجهز  C.N.Cکنترل دستی فرایندهاي ماشین کاري: ماشین هاي 

بزار هستند که توسط آن می توان اعمال مختلفی مانند تنظیم سرعت هد، تعویضی ا
 .و جابجایی هد را انجام داد 

 

 
 
 
 
 
 

رکاربرد از جمله توقف اضطراري ، کنترل دستی ماشین که بر روي آن کلیدهاي ضروري و پ
 استپ و استارت و نیز کلید تعویض ابزار تعبیه شده است.
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کنترل دستی ماشین که برروي آن کلید هاي ضروري و پر کاربرد از جمله توقف 
 اظطراري و استپ استارت ونیز کلید تعویض ابزار تعبیه شده است.

اتیکی در ماشین هاي نیرو محرکه هاي پنوم سیستم محرکه و موتورها: -ب
C.N.C  صنایع چوب، کاربرد زیادي دارد و البته گاهی کاربردهاي آن به جابجایی و

قفل کنسول ها و تامین نیروي بخش هایی از ماشین هاي کنترل عددي که دقت 
 کمتري دارند محدود می شود.

از نیرو محرکه هاي هیدرولیکی نیز به دلیل وجود نشتی و سرعت عمل پایین و 
زینه هاي زیاد، کمتر استفاده می شود و دامنه کاربرد آنها نیز به حرکت هاي کم ه

دامنه و سنگین، مانند میز ماشین محدود می گردد. کاربرد موتورهاي الکتریکی براي 
 تامین نیروي مکانیکی در ماشین هاي کنترل عددي روز به روز افزایش می یابد.

 ه سه گروه عمده تقسیم می شود:ب C.N.Cموتورهاي الکتریکی ماشین هاي 
 (جریان مستقیم) DCموتورهاي  -
 (جریان متناوب) ACموتورهاي  -

 
گشتاور و قدرت کم دارند و ساختمان آنها ساده و کم حجم موتورهاي پله اي: 

است. به ازاي هر پالس الکتریکی در ورودي موتور، چرخشی به اندازه زاویه گام 
گام در موتورهاي مختلف تفاوت دارد و دامنه مشخصی ایجاد می گردد. این زاویه 

 درجه ) را در بر می گیرد. 90و  45، 15، 5/7، 5، 5/2، 2، 8/1وسیعی از زوایا (
از این موتورها در مدارهاي کنترلی بسته استفاده می شود و سرو موتورها : 

خروجی هاي آن توسط حس گرها (سنسور) مرتبا کنترل می شود. گزارش کار 
تور توسط سنسورهاي مربوطه به صورت پالس هاي الکتریکی باعث خروجی مو

 تصحیح عملکرد موتور می شود.
جهت کنترل عملیات ماشین  : C.N.Cج) وسایل اندازه گیر در ماشین هاي 

کاري باید پارامترهاي موقعیت، سرعت و نیرو اندازه گیري شوند. وسایل اندازه گیري 
دوران  زاویه اي موتور را به یک پالس  کمیت فیزیکی را به یک کمیت عددي و

) اندازه گیري encoderتبدیل می کنند. پارامتر سرعت و موقعیت توسط انکودرها (
 ) سنجیده می گردد.cells loadمی شود و مقدار نیرو توسط سلول هاي بار (

مبدل هاي اندازه گیري (انکودرها) از نظر ساختمان داخلی به دو صورت نوري و یا 
ننده، طراحی  و ساخته می شوند و از نظر نوع جابجایی به دو صورت خطی و لمس ک

 دورانی اند.
براي .بر روي آن قرار می دهند سطح صافی است که قطعه کار را میز ماشین: -د

 نگه داشتن قطعات بر روي آن از ساکشن استفاده می کنند.
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

کیوم میز به وسیله مکش به سطح میز که قطعه کار با فعال شدن و C.N.Cهاي سطح ماشین
 چسبد.می

هد دستگاه در واقع همان واحد ماشین کاري دستگاه است عملیاتی  دستگاه: هد
). 8-35مانند برش، لبه چسبانی، سوراخ زنی و شیار زنی را انجام می دهد ( شکل 

هد دستگاه با سرعت هاي قابل تنظیم حرکت می کند تا عملیات ماشین کاري را بر 
روي قطعه انجام دهد. تعداد ابزارهاي نصب شده بر روي آن با توجه به نوع ماشین 

 متفاوت است و شامل مته ها، اره و فرز می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با ابزارهایی که بر روي آن تعبیه شده او قادر به انجام فرایندهاي ماشین  C.N.Cهاي هد ماشین
 و شیارزنی است.کاري کاري مختلفی مانند: برشکاري، سوراخ

مخزنی در نظر  C.N.Cبراي ماشین هاي  مخزن ابزار و تعویض کننده ابزار: -و
گرفته اند که در آن تعداد ابزار با توجه به نوع و کاربرد ماشین قرار گرفته است. 

) این 32-4و  31-4مخزن ابزار به دو صورت خطی و یا دایره اي است (شکل هاي 
به هد قرار گرفته، به طوري که با حرکت هد در مخزن در فاصله معینی نسبت 

امتداد دستگاه مخزن و ابزار نیز حرکت می کند. حرکت مخزن جهت کاهش فاصله 
با هد در هنگام تعویض ابزار است تا هد دستگاه در هنگام نیاز به ابزار خارجی و 

 جهت تعویض آن فاصله اي طوالنی را طی نکند 
 

 117  



 
                                                                                   

                                                                                                                                     118 

 ساخت میز تحریر کودك و نوجوان 

 

 

 

 

 

 
 انتقال ضایعات

ال و ذرات ایجاد شده در هنگام کار توسط سیستم مکنده مکش و جمع آوري پوش
 می گردد.

 آسانسور
را به آسانسور مجهز کرد تا  C.N.Cبراي افزایش راندمان دستگاه می توان ماشین 

 کار انتقال پانل بر روي میز به صورت مکانیزه انجام شود.

 سیستم وکیوم
ت خاصی دارد. زیرا ثابت کردن قطعه قسمت وکیوم اهمی C.N.Cدر دستگاه هاي 

بر روي میز توسط مکش انجام می پذیرد. هم چنین حرکت گونیا و مکش گرد و 
 غبار نیز توسط نیروي نیوماتیک انچام می پذیرد.

 ایمنی ماشین
دیوار حفاظتی پیرامون دستگاه: این دیوارها از فنس ساخته می شوند و به غیر از   1

 طرف دستگاه نصب می شوند.قمست جلوي ماشین در سه 
 C.N.Cکفپوش ایمنی: این کف پوش مهم ترین و عمومی ترین قمست ماشین   2

است. در هنگام فعال بودن هد دستگاه در صورتی که اپراتور و یا شخص دیگري به 
ناحیه ایمنی نزدیک شوند سنسورهاي کف پوش فعال شده و دستگاه متوقف 

 گردد.می
 
 
 

مخزن ابزار به صورت خطی که ابزار در 
 آن فاصله مشخصی از یکدیگر قرار دارند.

اي که به یک مخزن ابزار به صورت دایره
اي جهت چرخش دقیق مخزن سروموتور پله

 باشد.مجهز می



 

 پرس وکیوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عملکرد پرس وکیوم چوب
 چنین در. باشد ماده از خالی که شودمی گفته فضایی به خالء یا) Vacuum(وکیوم
 ،این ؛ندارند وجود نیز هستند فشار ایجاد عامل که هوا هايمولکول ، حتیحالتی
 دراگرچه . شودمی تعریف فضا این در مطلق، صفر فشار. است خالء آل ایده تعریف

 مولکول تعدادي به هرحال زیرا نیست پذیر امکان محیطی چنین به رسیدن ,عمل
 و نیست واقعیت از دور ،پایین بسیار بسیار فشارهاي به رسیدن اما. دارد، وجود گاز

 قدرت با هایی محیط توانندمی که اند شده تولید وکیومی فراوانی هايسیستم امروزه
 .کنند ایجاد پایین بسیار حجم، واحد بر مولکول تفکیک

 ؛ وشودمی گفته خالء حالت هوا، اتمسفر فشار از تر پایین فشارهاي به ،اصطالح در
 ،وصف این با. ) گرفته شده استEmpty(خالی ۀکلم التین معادل از ،وکیوم ۀکلم

 .دانست وکیوم هايسیستم ةحوز توانمی را مطلق صفر و اتمسفر فشار مابین فشار
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملکرد پرس وکیوم چوب

 عملکرد پمپ وکیوم اتصال ماشین
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 اتصاالت ها، تله شیرها، ها،فشارسنج ها،پمپ از متشکل ايمجموعه ،خأل سیستم یک
 .است یکدیگر به آنها ةکنند متصل هاي لوله و) ها فلنج( دایمی غیر و دایمی

 :شودمی تقسیم دسته چند به ،گاز فشار به بسته خأل
 بار میلی 1 تا اتمسفر فشار از کم، خألالف)

 بار میلی 10E-3 تا بار لیمی 1 از: متوسط خألب)
 بار میلی 10E-7 تا بار میلی 10E-3 از: زیاد خألج)
 بار میلی 10E-14 تا بار میلی 10E-7 از: زیاد خیلی خألد)

 بر ظرف، یک در گاز طریق از که سطحی واحد بر نیرو از است عبارت ،گاز فشار
 جنبشی نرژيا طریق از گاز هايمولکول حقیقت در. شودمی وارد آن داخلی سطح

 ،باشد باالتر دما چه هر ؛ ودکنمی وارد (ضربه)نیرو یا ظرف سطح به ها، مولکول
 وارد بیشتري نیروي ،ظرف ةدیوار به و کرده حرکت بیشتري سرعت با ها مولکول

 .نمایندمی
 بر هامولکول برخورد تعداد با است متناسب گاز فشار گازها، جنبشی تئوري اساس بر

 :داریم و ؛زمان حدوا در سطح واحد
2P=1/3mnc 

 در این رابطه:  که
 m حسب بر مولکول جرم gr )آواگادرو عدد به مولکولی جرم نسبت(، 
 c  :حسب بر ها مولکول متوسط سرعت cm/sec و 
 n  :مولکولی دانسیته )N/V (تعداد حسب بر مولکولی متوسط سرعت دوم ۀریش یا 

  مکعب مترسانتی بر
 صورتبه نیز مولکولی جنبش و شودمی ناشی مولکولی جنبش از زگا فشار که آنجا از

 صفر به نزدیک دماهاي در باید را پایین بسیار فشارهاي دارد، رابطه دما با مستقیم
 .نمود تجربه مطلق

الزم . شودمی استفاده خاصی انتقال و گیري اندازه پمپاژ، هايروش از خأل رده هر در
 تا اتمسفر ةمحدود( کم خأل با ,صنعت در خأل ردهايکارب بیشتر به توضیح است که

 فرمینگ، کردن، خشک فرآیندهاي در بیشتر ،کم خأل .گیردمی صورت) بار میلی 1
 کاره ب شیمیایی فرآیندهاي و فیلتراسیون مواد، انتقال مایعات، پمپاژ تقطیر، تغلیظ،

 تکنولوژي و ینشان الیه، و کنندمی عمل متوسطخأل  در خأل، هاي کوره؛ رودمی
 ةمحدود در ،ذرات ةدهند شتابدر ضمن . شودمی ایجاد زیاد خأل ةمحدود در ،فیلم
 همجوشی در ،زیاد مافوق هايخأل ، وکندمی عمل زیاد خیلی و زیاد خأل بین

 ةحوز هر که داشت توجه باید. دارد کاربرد ذرات ةدهند شتاب هايحلقه و ايهسته
باید  فشار، رفتن پایین با بنابراین و است رخوردارب ايویژه تکنولوژي از وکیوم

 .برد کاره ب تريپیچیده تمهیدات
وجود ي ایزوله شده امحفطه ،ه هاي پرس وکیومااست که در دستگ ، چنیناساس کار

در  ،هگانیز می گویند . این دستکه اصطالحا به آن سینی یا میز دستگاه وکیوم  دارد
 ،هاکه خروجی این درز و درزهاي ریز است سوراخ تعدادينقاط زیرین خود داراي 



 

غن در گردش در آب در گردش و یا رو صورتبهباشد که متصل به پمپ وکیوم می
یک هد تعبیه شده که در قسمت  ،روي دستگاه پرس وکیوم. بازار موجود هستند

 جلوگیري برايرین آن زی ۀبدن کهتعدادي المنت تابشی حرارتی قرار دارد  ،زیرین آن
 ۀو دکم ،هد بسته . پس از اینکه دِرشودعایق کاري می ،اتالف گرما و انرژي از

و همچنین میزان گرما تنظیم زده شد، عملیات وکیوم کاري  براي آغاز ،استارت
، و پس از ایجاد خأل کردههواي داخل محفظه  ۀپمپ وکیوم شروع به تخلیگردید، 

بر اساس کیلوگرم یا پوند بر اینچ  ،رافتد . فشار اتمسففشار اتمسفر روي قطعه می
 ۀمتوسط در ارتفاع سطح دریا براي یک قطع صورتبه ، کهشودمربع اندازه گیري می

وزن بسیار زیادي  ،خود ۀکیلوگرم است که به نوب 6500حدود در  ،متر مربع 1
و  شدهمساوي بر تمام سطح تقسیم  صورتبه ،و جالب تر اینکه این وزن باشد؛می

براي عمل پرس  ،گیرد. این میزان فشارهاي قطعه کار را میرزها و سوراختمام د
مناسب و حتی زیاد نیز ، اف ، خم چوب و پرس روکش روي چوبديروکش روي ام

 . باشدمی

 :طرز کار پرس وکیوم 
 سنباده کاري  -
 عملیات چسب زنی قطعه کار با پیسوله  -
 پرس وکیوم چوبقرار دادن قطعه کار روي سینی یا میز دستگاه   -
 ) روي تمام سطح میز… و  کشیدن روکش ( مصنوعی , طبیعی ، پارچه یا چرم  -
 هاپایین کشیدن فریم سطح میز و قفل کلمپ  -
 تنظیم هد دستگاه روي سینی مد نظر  -
 توسط میزتنظیم دماي میز و عملیات وکیوم کاري   -

ناسند که برخی از این شمیهاي متعددي دستگاه پرس وکیوم را در بازار ایران با نام
، (PVC)نام ها عبارتند از: دستگاه پرس ممبران، دستگاه روکش پی وي سی 

 براي روکش کردن انواع قطعات ،و ... . از این دستگاه MDF دستگاه روکش زنی
MDF با روکش PVC   شود. کاربردهاي دستگاه پرس وکیوم یا پرس میاستفاده

  :ممبران عبارتند از
 توسط دستگاه سی ان سی  ،در رهاي کابینت پس از تراشِروکش کردن د  -
پس از برش با دستگاه سی ان  MDF روکش کردن انواع قطعات ساخته شده از   -

خواب، یک ست تختدیک میز کامپیوتر، یک  ةقطعات تشکیل دهند ،سی مانند
 کمد ساخته شده از ام دي اف یا غیره

 ز ساخت در از ام دي اف خام، پس اروکش کردن درهایی از جنس ام دي اف   -
  MDF روکش کردن قطعات خام  -
  MDF روکش کردن هر نوع محصول ساخته شده از  -
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 صورتبهروش کار دستگاه هاي پرس وکیوم یا روکش پی وي سی، به طور خالصه 

  :زیر است

 چسب مخصوص  کار، با سطح قطعهآغشته کردن    -
 کارقطعه روي سطح  ،نازك چوب ۀالییا  PVC ۀکشیدن الی  -
 داخل دستگاه  ،روکش کار به  همراه قرار دادن قطعه  -
 در دستگاه  ایجاد خأل ، به کمکگرم کردن و چسباندن الیه  -
  :روکش هاي مورد استفاده در این دستگاه ها عبارتند از  -
  PVC روکش از جنس  -
 روکش چرمی   -
 روکش کاغذي   -
 چوبی كروکش ناز  -

 
 در بازار موجودند. و دومیز صورت تک میزبه در ابعاد مختلف وها این دستگاه 

به شرح زیر  موجود  MDF از دستگاه پرس وکیوم یا روکش ايمشخصات نمونه
  ت:اس
 ستگاه: دستگاه پرس وکیوم تک میزنام د  -
 متر) سانتی 140سانتی متر (یا  110متر عرض: سانتی 250ابعاد میز کار: طول:   -
  XD-63 :نوع پمپ  -
وج قطعات در دستگاه: حرکت روي میز کار به داخل یا خارج روش ورود و خر  -

 محفظه 
 لیتر  20: ظرفیت تخلیه پمپ خأل  -
 مگاپاسکال  0,095:  فشار خأل  -
 میلی متر  70حداکثر ارتفاع قطعه قابل روکش شدن:   -
 میلی متر 0,01دقت تکرار مجدد دستگاه:   -
 کیلو وات  16,5مصرف برق دستگاه:   -
 کیلوگرم  1600وزن دستگاه:   -
 150ارتفاع:  ،سانتی متر 170متر عرض: سانتی 560ابعاد دستگاه: طول:   -

 متر سانتی
هاي استفاده: تولید کابینت، تولید سیسمونی، تولید در، تولید ست خواب، حوزهـ 

  ... تولید مبلمان اداري، دکوراسیون و
 
 
 



 

 
  :توضیحات

  (Veneer) ش چوبیهاي روکو الیه PVC ۀقابلیت روکش کردن با الی  -
  سیلیکا ۀداراي صفح  -
 ژل ضد پارگی   -
مجهز به سیستم گرمایش مادون قرمز و تحت کنترل کامپیوتر با قابلیت روکش   -

 دقیقه  3کردن ظرف 
 .تنظیم خودکار فشار توسط سیستم  -

 کار با پرس وکیوم: ةمراحل و نحو
بدون  کارطعهق باید توجه داشت که سطح ،پرس وکیومقطعات با  روکش کردن در

بنابراین سنباده  بچسبد؛صفحه  رويبه راحتی باشد تا روکش، هرگونه برجستگی ریز 
کردن قطعات، مهم ترین عملیاتی است که قبل لز روکش کاري باید انجام داد؛ ضمن 

روي کار، باید سطح قطعه کار را، هاي نو پوشال اینکه براي از بین بردن خاك سنباده
 باد گرفت.

و به کمک  توسط پیستولهاست، که چسب چسب زنی  ،دي درپرس وکیومبع ۀمرحل
یا  که فرز کاري شده و رااز قطعات  هاییقسمتروي قطعات پاشیده شود. نفشار باد، 
 ،تا روکش بیشتري پاشید چسبباید  ،شده است پوشش دادهمصنوعی  با قطعاتی

 بهتر به سطح بچسبد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6الی  4قطعات را به مدت حدود  ،شکل زیر د مانندزنی، بای چسبعملیات از  پس
تا رطوبت روي قطعات کامال خشک شود.  نمودداري در محیط کارگاه نگه ساعت

 زیر پرس تبله نکند. ،این است که روکش علت این کار،
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در شکل زیر نشان داده شده  ،پرس وکیومبا چسب مورد استفاده در روکش کاري، 
 باشد.مایع و شیري رنگ می ،باین چس ؛است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

چیدمان قطعات  ةنحو ،. شکل زیراستچیدمان قطعات روي سینی پرس  ،بعد ۀمرحل
که در شکل زیر دیده  یهاي قرمز رنگروي ساپورت ،قطعاتدر واقع دهد. را نشان می

 نیز ها از ساپورت چوبیتوان به جاي این ساپورتگیرند البته میمی شود قرار می
 استفاده کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گیري قطعه ة قرارهاي پشت و روي ساپورت و همچنین نحونمونه ،هاي زیرشکل
 دهد.چوب روي ساپورت را نشان می

 
 
 
 
 
 



 

مانند آنرا توان دوباره می ،یا مشکلی داشته باشده خوب روکش نشد ايقطعه وقتی
معیوب پرس شده را  ۀقطع روکش کردن ةنحو ،شکل زیر قطعات روکش کرد. ۀبقی

 دهد.نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستقرکنار پرس  در ايرول روکش را نشان می دهد که روي میله ،در شکل زیر
فلزي روي  یا فریم قاب، روي سینی قرار داده شدند، باید قطعات وقتیشده است. 

 .دکشیروي سینیمانند شکل زیر زد، و روکش را سینی را باال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هایی که توسط گیره و آنرا قاب فلزي را روي سینی پرس قرار داد ، بایدبعد ۀمرحل در
کامال  ،تا روکش روي سینیکرد ق محکم  ند،در چهار طرف سینی قرار داده شده ا

 محکم شود.
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روشن هاي دکمهو همچنین برد تنظیمات و  ،پرس وکیومیک شکل زیر نماي کامل 
این هد پرس وکیوم، روي ریل قرار داده شده  دهد.نشان می و خاموش کردن پرس را

هاي وکیوم شود. پرسو زیر آن، سینی دستگاه است که قطعات روي آن قراردارد می
هاي دو سینی، شیوة در بازار موجود است. در پرس صورت  یک سینی یا دو سینیبه

از طرف دیگر  باشد، وکار چنین است که از یک طرف دستگاه در حال وکیوم می
هایی که کارگران می توانند سینی بعدي را آماده کنند. هد دستگاه از طریق ریل

شود، و سپس هد دستگاه دستگاه روي آن سوار است روي سینی ها انتقال داده می
 کنند تا کار وکیوم کردن را انجام دهد.را روشن می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،در این پرس دهد. دماکردن نشان می وکیوم را هنگام داخل پرس وکیوم  ،زیر شکل
. زمان ۀ سانتی گراد متغیر استدرج 260 تا  220بسته به روکش مورد استفاده از 

پرس معموال باشد، که میمتغییر  دمانوع روکش و  ،بسته به نوع دستگاه نیزوکیوم 
بعد از کامل شدن وکیوم، دستگاه را خاموش کنند. بر اساس تجربه عمل می کاران

شود تا دماي روکش و قطعه به دقیقه به قطعات فرصت داده می 2رده و مدت ک
 دماي تعادل محیط برسد و شکل نهایی روکش ثابت بماند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از تمام شدن زمان وکیوم، باید هد دستگاه را از روي سینی خارج کرد، و  مطابق 
به وسیله کاتر برش  هاي اضافی را از  اطرف قطعات روکش شده شکل زیر، روکش

 داد.



 

 
 
 
 
 
 
 

هایی را که قبالً روي قطعات ایجاد شده بوده و در مرحلۀآخر باید شیارها و جاي پیچ
  اکنون با روکش پوشیده شده، به وسیلۀ کاتر باز کرد.

 دهد.شکل زیر، قطعات روکش شده و بدون روکش را نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهد.روکش را نشان میشکل زیر، قطعات روکش شده و بدون 
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 تکوینی ارزشیابی
 میزان ارزیابی آن هدف و شود می انجام کاري مرحله هر پایان در تکوینی ارزشیابی

 که باشد داشته توجه باید هنرآموز است. هنرجو توسط شده کسب مهارت و دانش
 شده کسب طالعاتا سنجش آن هدف و نبوده نهایی ارزیابی مانند به تکوینی ارزیابی
 است. هنرجو توسط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 چک لیست ارزیابی تکوینی
 عنوان پودمان:

 مرحله کار: نام و نام خانوادگی هنر جو:
تاریخ 

 ارزیابی:
 امتیاز فعالیت *امتیاز فعالیت

پرسش شفاهی یا کتبی از دانش هر 
 مرحله

  رعایت نکات ایمنی 

  مشارکت در بحث کالسی
 سرعت، دقت ونظم در انجام

 کار
 

  ارائه تحقیق
رعایت نکات زیست 

محیطی و آراستگی محیط 
 کار

 

  فعالیت کارگاهی
تکمیل چک لیست 

 اطالعات سرویس
 

   میانگین امتیازات

  توضیحات
 1پایین تر از حد انتظار:   2درحد انتظار :   3فراتر از حد انتظار : *

 داشتن نوآوري در انجام : انجام فعالیت مورد نظر با ویژگی خاص. مثال 3امتیاز 
 فرایند
 : انجام کار مطابق دستورالعمل ارائه شده 2امتیاز 
 : عدم توانایی انجام کار یا عدم رعایت دستورالعمل مربوطه1امتیاز 



 

 کسب را نصاب حد نمره مرحله هر در تکوینی ارزیابی از نتواند هنرجو که صورتی در
 حد به بتواند اینکه تا شود تکرار مجددا هنرجو همان براي آموزش فرایند دبای نماید
 که است هنرجویانی از استفاده کار این براي شیوه بهترین یابد. دست انتظار مورد
 نموده کسب دیگران به نسبت بهتري امتیاز تکوینی ارزیابی در و شده ظاهر تر موفق

 پایین امتیاز که هنرجویانی با همراه را درس که بخواهید موفق هنرجویان از اند.
 این دهند. انجام مجددا هم کمک به را کار انجام فرایند و نموده مرور اند کرده کسب

 انگیزه افزایش باعث قبول قابل سطح به ضعیف هنرجویان رساندن بر عالوه کار
  برد. می باال را هنرجویان بین تعامل و شده برتر هنرجویان

 غیرفنی،ایمنی، هاي شایستگی قبیل از ها شایستگی سایر وینیتک ارزشیابی در
 به زیر لیست چک گیرد. قرار توجه مورد باید نیز نگرش و محیطی زیست توجهات

 هر ارزیابی لیست چک گردد. می پیشنهاد مرحله هر در تکوینی ارزیابی منظور
 را او پیشرفت روند نهایت در و کرده بایگانی خودش به مربوط کارپوشه در را هنرجو

  دهید. قرار بررسی مورد
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 چک لیست ارزیابی نهایی

 طرح فعالیت
 شاخص ها

 باالتر از انتظار 
 نمره) 3(

 قابل قبول 
 نمره) 2(

 غیر قابل قبول
 امتیاز نمره) 1( 

برش قطعات  
میزتحریر و صندلی 

 کودك و نوجوان

قطعات را کامل و  
گونیایی طبق نقشه 

 .برش بزند

ی از بیش از نیم
 .قطعات را برش بزند

 قطعات را  به طور 
 غلط و غیر گونیایی

 .برش بزند.

 

لبه چسبانی  
قطعات برش خورده  
میزتحریر و صندلی 

 کودك و نوجوان

لبه چسبانی را 
کامل و پرداخت 
 شده انجام دهد.

لبه چسبانی تعدادي  
قطعات را انجام  از 

 دهد.

 اشتباه  لبه چسبانی 
نجام و غیر استاندارد ا

 دهد.

 

 ساخت انواع اتصال  
 ها در صفحات  
 چوبی میزتحریر و  
 صندلی کودك و  
 نوجوان 

انواع اتصاالت در 
صفحات را انجام 

 دهد.

سوراخ زنی محل  
از اتصاالت را  تعدادي

 انجام دهد.

سوراخ زنی غلط و 
نادرست محل 

 اتصاالت را انجام دهد.

 

مونتاز آزمایشی و 
رفع عیب میزتحریر 

 صندلی کودك و  و
 .نوجوان 

ها را ها و پیچیراق
به طور کامل نصب 
کرده و رفع عیب  

 کند.

ها را یراق ها و پیچ
 نصب کند.

ها را تعدادي از یراق
 نصب کند.

 



 

 نهایی ارزشیابی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرح فعالیت
 شاخص ها

 باالتر از انتظار
 نمره) 3( 

 قابل قبول
 نمره) 2( 

 غیر قابل قبول 
 امتیاز ه)نمر 1(

بسته بندي 
قطعات میزتحریر 
و صندلی کودك 

 و نوجوان

همه قطعات  
ساخته شده را 

وکامل  بدرستی
  بسته بندي کند.

 نیمی از قطعات 
 را بسته بندي 
 .کند 

یراق آالت و تعدادي  
 از قطعات را بسته

 بندي کند

 

رعایت نکات 
 ایمنی

    

  ----------------- -------------  جمع نمره

شایستگی انجام 
 کار

 خیر بله
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 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
 :1نمونه 

ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا
بدلیل آنکه نمرات کسب شده در مراحل باالتر از حداقل قبولی مراحل است و 

) و همچنین نمره 2ي و بزرگتر از می باشد (مساو 3میانگین مراحل یادگیري 
است نمره شایستگی همان نمره مراحل است. نمره  2شایستگی غیر فنی نیز حداقل 

نمره) باشد به روش  5(از  4این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو 
 زیر محاسبه می شود:

نمره واحدیادگیري   = 3 ∗ 5 + 2 = 17 

 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3ز قبولی ا

 نمره هنرجو

 2 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 3 1 لبه چسبانی قطعات 2
 3 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 3 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 3 میانگین نمرات



 

 
 

 :2نمونه 
ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا

مرحله است نمره کمتر از حداقل قبولی   3کسب شده  بدلیل آنکه نمره مرحله
(از  3است . نمره این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو  1شایستگی 

 نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود: 5
نمره واحدیادگیري   = 2 ∗ 5 + 1 = 11 
هنرجو در این واحد یادگیري شایستگی الزم را کسب نکرده و نمره قبولی (حداقل 

 ) را بدست نیاورده است.12
 

 
 

حداقل نمره  مرحله کار یفرد
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 3 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 2 1 لبه چسبانی قطعات 2
 2 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 1 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، ـ استفاده 2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 2 میانگین نمرات

 133  



 
                                                                                   

                                                                                                                                     134 

 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان 

  

  فصل چهارم

 

 

 گهواره و تخت خواب کودك و نوجوان

 



 

 گهواره وتختخواب کودك نوجوان  چهارم: فصل
 محتوا رئوس ارم:چه فصل
 گهواره وتختخواب کودك نوجوان ساخت یادگیري: واحد

 
 پیامد هاي یاد گیري:  ساخت گهوارة کودك

 هاي فعالیت ها/ فرصت توانمندسازي اهداف کد مرحله کار شماره
 یافته ساخت یادگیري

1 1 
 ةابعاد و اندازپس از طراحی 

تهیه  کودك گهوارةاستاندارد 
 .کند

و بروشور ابعاد و بررسی کاتالوگ 
 کودك گهوارةاستاندارد  اندازة

با اتوکد  کودك گهوارة نقشۀ 1 2
 ترسیم کند .

 کودك گهوارة هاينقشهترسیم 

 گهوارةاجرایی  هاينقشه 1 3
 کند. کودك ترسیم

 گهوارةاجرایی  هاينقشهترسیم 
 کودك با اتوکد

4 2 
برش لیست لیست مواد و 

کودك  (کات مستر )گهوارة
 کند. تهیه

تهیه لیست مواد و کات مستر 
 کودك گهوارة

را  کودك گهوارةانواع شابلون  3 5
 بسازد.

 کودك گهوارةهاي ساخت شابلون

6 3 
را  کودك گهوارةقطعات 

مطابق اندازة هاي نقشۀ برش 
 دهد.

انجام عملیات برشکاري قطعات 
 کودك با اره گرد خط زن گهوارة

انواع پروفیلهاي مورد نیاز  3 7
 را تهیه کند. کودك گهوارة

هاي مورد نیاز انواع پروفیل ۀتهی
 کودك و نمایش فیلم گهوارة

 گهوارةلبه چسبانی قطعات  4 8
 را انجام دهد. کودك

نمایش فیلم و لبه چسبانی قطعات 
 کودك با دستگاه گهوارة

 گهوارةاتصاالت مورد نیاز با  4 9
 را بسازد. کودك

 ارةگهوساخت اتصاالت مورد نیاز 
 کودك

10 4 
قطعات گهوارة کودك را 

عالمت گذاري و سوراخ کاري 
 کند.

عالمت گذاري و سوراخ کاري 
 قطعات گهوارة کودك
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 هاي فعالیت ها/ فرصت توانمندسازي اهداف کد مرحله کار شماره
 یافته ساخت یادگیري

 گهوارةمحل شیار قطعات  4 11
 را تعیین کند. کودك

 کودك گهوارةشیار زنی قطعات 

12 5 
انواع یراق آالت مورد استفاده 

را به کار  کودك گهوارةدر 
 بگیرد.

گیري یراق آالت مورد به کار
 کودك گهوارةاستفاده در 

کودك  گهوارةقطعات  6 13
 کند. کدگذاري

 کودك گهوارةکدگذاري قطعات 

 ونهایی گهوارةمونتاژ آزمایشی  7 14
 را انجام دهد. کودك

 و نهایی گهوارةمونتاژ آزمایشی 
 کودك

 
 پیامدهاي یادگیري: ساخت تخت کودك نوجوان

 شماره
کد مرحله 

 هاي فعالیت ها/ فرصت توانمندسازي هدافا کار
 یافته ساخت یادگیري

1 1 
اجرایی  پس از طراحی نقشۀ

 را تختخواب کودك و نوجوان
 کند. طراحی و ترسیم

نمایش فیلم و اسالید و کاتالوگ و 
 .واقعی انواع نقشه ۀنمون

2 2 
لیست برش تختخواب کودك 

را با نرم افزار کات  و نوجوان
 مستر تهیه کند.

لیست  ۀاستخراج اندازه ها و تهی
 .برش

قطعات تختخواب کودك و  2 3
 دهد. رشرا ب نوجوان

نمایش فیلم و برش قطعات با ماشین 
 .اره گرد خط زن

قطعات تختخواب کودك و  2 4
 کند نوجوان لبه چسبانی

 .لبه چسبانی قطعات

تختخواب مختلف، اتصاالت با  2 5
 را بسازد . کودك و نوجوان

صاالت و نمایش فیلم ساخت ات
 .تخصصی

کشوي تختخواب کودك و  2 6
 را بسازد. نوجوان

 .ساخت و مونتاژ کشوي تختخواب

7 3 
انواع یراق آالت تختخواب 

 نصب را کودك و نوجوان
 کند.

انواع یراق آالت و  دنمایش اسالی
نصب یراق آالت  مخصوص تختخواب 

 کودك و نوجوان



 

 شماره
کد مرحله 

 هاي فعالیت ها/ فرصت توانمندسازي هدافا کار
 یافته ساخت یادگیري

قطعات تختخواب کودك و  4 8
 را مونتاژ کند. ننوجوا

 مونتاژ آزمایشی قطعات و رفع عیب
 ومونتاژ نهایی

 
 شیوه تدریس پیشنهادي

 استفاده موثر از فیلم و اسالید و پوستر و...  -پرسش و پاسخ -بحث گروهی
 توصیه اجرایی فعالیت ساخت یافته
 نکات کلیدي در تفهیم فعالیت ها

 مشکالت یادگیري هنرجویان
 هاي ساخت یافتهمالی در اجراي فعالیتهاي احتپرسش و پاسخ
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 افزایی  دانش
 اتاق کودك

 تا چندماهگینوزادان ؟ والدیندر اتاق خودش یا در اتاق  ؛قرار است کجا بخوابد ،زادنو
چقدر براي یک تخت دیگر جا دارد؟ براي  ،فضاي اتاقا آی؟ والدین بخوابندپیش  باید

قرار است روي این  چه زمانی؟ کودك تا شودمیهزینه  دیگر، چقدر خرید تخت
 ۀبازار متنوع و پرهزین ورود به که قبل از هستندتخت بخوابد؟ و... اینها سواالتی 

نوع  ةکنندتعیینها . پاسخ به هرکدام از این سوالدانست، باید جوابش را تخت نوزاد
. بازارهاي سیسمونی پر هستند از مادرانی خریداري شودتختی است که قرار است 

دست  بهخرید وسایل نوزادي ندارند و خودشان را  ۀاي در زمینکه تجربه
که گاهی سودشان را به معرفی محصول خوب ترجیح سپارند میفروشندگانی 

وسایل خریداري شده به عنوان باعث شود که بخشی از  ،دهند. شاید همینمی
بعد از مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست داده و مادر را از خریدشان  ،سیسمونی

پشیمان کند. قطعا هرچه قیمت آن وسیله بیشتر باشد، این پشیمانی بیشتر است. 
ترین وسایل سیسمونی است. اگر تنوع طرح و رنگ تخت نوزاد هم یکی از گرانقیمت

 رد:توان به سه دسته تقسیم کار بگذاریم، تخت نوزاد را میها را کنتخت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي نوزاد و نوجوانتخت
شوند؛ یک میتقسیم دو دسته ، به هاي جاگیر و بزرگی هستند که خوداینها تخت

دیگر که به تخت  ۀو دست است، دسته مخصوص دوران نوزادي تا سه یا چهار سالگی
چنین تختی،  در صورت خرید .سالگی یا حتی بیشتر 10تا نوجوان معروفند  -نوزاد

معموال همراه کمد، دراور  ،هاد. این تختاحتما باید اتاق مجزایی به نوزاد اختصاص د
فراهم رسند که ترکیب مناسبی براي چیدمان اتاق نوزاد و بوفه به فروش می

http://www.chidaneh.com/ideabooks/interior-spaces/kids-room


 

 ،و در این میانبسیار متنوع هستند  ،هااین تخت ةهاي تولیدکنند. شرکتکنندمی
 .نیز فعالیت وسیعی دارندهاي خارجی شرکت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از متر قرار دارد که مانعسانتی 70 ارتفاع با هاییمیله، هاي نوزاديدو طرف تخت
تا  ،رودو باال و پایین می بودهها متحرك شود. یک طرف این میلهافتادن کودك می

هاي متنوع و ش از حد خم نشود. طرحبی ،مادر براي گذاشتن و برداشتن کودك
تبدیل  ترین محصوالت سیسمونیها آنها را به پرفروشهاي جذاب این تخترنگ

  کرده است.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي بود که باید نوزاد قبل از یک سالگی در اتاق خود بخوابد، در شرایط به گونهاگر 
، سال 4 از پس صورت وجود فضاي کافی و همچنین خرید مجدد تخت براي کودك
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این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت گزینه است؛ البته  بهترین ، تخت این
 نیز بود.سرویس کمد و دراور  عوض کردنِ تخت، باید به فکر تعویض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شان طول و عرض :رنددا نوزادي صرفا هايتخت با یمک بسیار تفاوت ها،تخت این
پوشانده شده  ،با یک کمد کوچک آنهااست اما بخش پایینی نوزاد  بیشتر از تخت

 بعد از چند سال آن را توانجایی دارد و میت جابهقابلی ،است. این کمد کوچک
طوري  قسمت،د. معموال این رتري براي کودك درست کو تخت بزرگ شتبردا

 هاي قسمت. میلهکرداستفاده  پاتختی همکه بعدها به عنوان  شودمیطراحی 
یک تخت معمولی نوجوان به از تخت جدا شده و  ،همراه این بخش اضافی نیزنوزادي 
 شود.می تبدیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

دارید و اگر  کودك در نظر گرفت،فضاي مناسبی براي  ،جداگانه یدر اتاقتوان می اگر
 ۀاین تخت گزینتمایلی وجود ندارد، هاي آینده تخت نوجوان در سال براي خرید

 -براي تخت نوزاد انتخاب طرح و رنگنباید فراموش کرد که ؛ البته باشدمیمناسبی 
د که هم مناسب نوزاد باشد شوانتخاب  باید چیزي در واقعکار آسانی نیست.  نوجوان
 کار آسانی نیست. ،و این هماهنگ . . .نوجوان با روحیات و هم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه کنید: زیر به نکات  ،هاتختاین نوع  خریدن هنگام
 و 5نباید کمتر از  ،ید. این فاصلهنمایهاي محافظ آنرا بررسی بین میله ۀفاصلحتماً 
دست یا سر بچه بین آنها گیر  ، در غیر این صورتمتر باشدسانتی 10 از بیشتر

 کند.می
 هاي آنرا با دقت بررسی کنید که شکستگی یا ترك نداشته باشد.ها و تختهمیله

 باید مخفی باشد تا دست کودك را زخمی نکند. ،تخت هايپیچ و مهره
براي جابجا کردن آن، ي ساده باشد که خودتان قدرباید به  ،باز کردن و بستن تخت

 راحتی بتوانید اقدام کنید.به

 هاي بازيانواع تخت و پارك
 قسمت باالیی ، کهندهست دوکاره یهایکه تخت ،پیداست همان طور که از این نام

 .مخصوص بازي کودك آن،و قسمت پایینی  ،دوران نوزادي مناسباست  ین تختآ
اي یا توري هستند که به همین دلیل ایمنی بیشتري براي ها معموال پارچهاین تخت

 از ند. بعضیباشمیجایی راحتی جمع شده و قابل جابهدر ضمن به ؛نوزاد دارند
و  گرفتهه روي تخت قرار اي دارند ک، سینی تعویض جداگانههاتختهاي این مدل

موزیکال بوده و آویز  نیزهاي دیگرش و بعضی مدل ؛راحتی قابل استفاده استبه
و بوده  سبکتقریباً ها شان است. از آنجایی که این تختباالي تخت نوزاد همراه
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قرار داد تا خانه  ی ازهر جای ،در طول روز توانمی ند،  آنها رادارجایی جابه یتقابل
از بیرون  نیز، پایین تخت . زمین بازيِمنزل رسیدگی کند به کارهايودك، مادر ک

ها را . این تختوالدین استزیر نظر همواره  کودك دلیل، همین هقابل دیدن است؛ ب
 د.اقرار د والدین نیزاتاق  درون توانمی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یا  ختیار نیست،در افضاي زیادي  کودك،اگر براي قرار دادن یک تخت جداگانه براي 
، تمایلی وجود ندارد، و اگر تصمیم به آن است که خریدن سرویس کامل نوزاد براي

 کودگ،فضاي بازي  نیاز است کهیا اگر  ،تخت خود بخوابد کودك، در سفر نیز روي
 نباید فراموش کرد کهخوبی است؛  ۀ بسیارمحدود و ایمن باشد، این تخت گزین

، راضی بازي کردن در یک فضاي محدود و محصوربه  کودك، به راحتیممکن است 
 .نشود

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به این نکات توجه کنید: ،تخت و پارك براي خرید
 حتما بررسی کنید. ،کارآیی نظررا از هاي مختلف آنقابلیت  -
 جمع شدن آنرا یاد بگیرید. ةونح  -
 .جا شودتان اتومبیلصندوق عقب  تختی را انتخاب کنید که در  -
از شان را و جنس پارچه یا توري هداها اهمیت ده پایداري و مقاومت این تختب  -

 بررسی کنید. نظر مرغوبیت
 

 مادرتخت  هاي کنارو تخت گهواره
که در اتاق  بابتو فقط از این  است،بسیار زیادي  هايونهتنوع و گ گروه، داراياین 

هایی کوچک تخت ،هارهشباهت دارند.گهوا هم هترند بمادر قرار گرفته و کوچک
از  ،هاکند. این دسته از تختشان به خوابیدن نوزاد کمک میکردن هستند که حرکت

اند. شان را با سربلندي پشت سر گذاشتهآزمون کارآیی و قدیم مورد استفاده بوده
شان در تنظیم ارتفاع ،هاي نسل قبلهاي امروزي نسبت به گهوارهمزیت گهوارهتنها 

د و چه روي تخت نچه روي زمین نشسته باش بارت دیگر، والدینبه عاست. 
ها اتوماتیک د. بعضی از این گهوارهنمایند ارتفاع گهواره را تنظیم نتوانن، میشاخود

هاي شرکت از تکان بدهد. بعضی کسی آنها رایعنی حتی الزم نیست  هستند،
خودشان هم تولید هاي هایی با طرح سرویس، گهوارهنیز تخت نوزاد ةتولیدکنند

 کنند.می
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تمایلی هم براي صرف و  ه شود،خواباندکنار والدین نوزاد  تصمیم بر آن است کهاگر 
؛ البته بسیار مناسبی است. ۀگهواره گزین : منظور خرید تخت وجود ندارد،زیاد ۀهزین

کارایی دارد  تا یک سالشش ماه  فقط به مدتها گهواره نباید فراموش کرد که اغلب
 به ،خرید گهواره در صورت د.بوبعد از آن باید به فکر تخت دیگري براي نوزاد  و

 :زیر توجه داشته باشیدنکات 
 را حتما بررسی کنید.استحکام آن  -
 باشید. تشک و لحاف مناسب ۀبه فکر تهی  -
 شود.مین دادن، صداي اضافی از گهواره شنیدهتکان  مطمئن شوید که پس از  -

 
گهواره باید طوري کنار تخت والدین قرار گیرد، که چیزي مانع از تکان  :توجه

 خوردن آن نشود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راحتی زیر به ،بخوابد و در طول شب نزدیک والدین ،نوزادتصمیم بر آن است که اگر 
 خوبی ۀ بسیارها گزیند، این تختنکن به سرعت برطرفنیازهایش را  تا د باشنظر 

بسیار کوچک تولید  نیز اغلب ها این تخت نباید فراموش کرد که؛ البته هستند
را مجبور  لدیناودهند و شان را از دست میشوند و در نتیجه خیلی زود کارآییمی
چنین  در صورت تمایل به خرید د.نان تهیه کنشتخت دیگري براي فرزندتا کنند می

 :به خاطر بسپارید، این نکات را  ،تختی
قابلیت تنظیم ارتفاع  ؛ و اگر از نوعی است کهتنظیم ارتفاع آنرا حتما بررسی کنید -

 باشد. والدینارتفاع تخت بخرید که همرا ندارد، حتما تختی 
اي داشته باشند باید زبانه ،شوندبه تخت مادر قفل می به دلیل این کهها این تخت -

 بانۀ تخت، مطمئن شوید.از وجود ز تا بین تخت مادر و نوزاد فاصله نیفتد.
 10و بیشتر از  5هاي محافظ را بررسی کنید که کمتر از بین میله ۀفاصل -

 متر نباشد.سانتی
 باید به فکر تشک و لحافی مناسب باشید.نیز ها براي این تخت -

 
 نکات فنی مونتاژ در و کشو

 فعالیت براي هنرجویان:
 جاکتابی کودك و نوجوان بنديبسته

هاي حباب دار اکتابی، براي حفاظت و محکم کردن قطعات از نایلونبندي جدر بسته
بندي همۀ محصوالت چوبی بزرگ که شود. در واقع براي بستهو تسمه استفاده می

گیرند تا از ایجاد رسند، از این لوازم کمک میصورت مونتاژ شده به فروش میبه
 ضربه به محصول، جلوگیري شود.
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نقش  ، هموارهبین المللی است عد ملی ومهم در ب موارداز  بنديبستهاز آنجایی که 
کلیدي خود را دارد. بنگاه هاي اقتصادي براي تقویت قدرت رقابت خود در بازارهاي 

توجه دارند واز طراحی،  بنديبستهاست که به موضوع ا خارجی، ساله داخلی و
براي افزایش سهم بازار  ، مناسب بنديبستهلوازم به کار بردن  ها وگرافیک، رنگ

به عنوان یک  تواندمیمناسب  بنديبستهگیرند. یک خود در مقایسه با رقبا بهره می
 فقط در بندي نهبستهکه . با توجه به ایننقش خود را ایفا کند ،خاموش ةفروشند

در مورد  تصمیم گیري ،گیردامور بازاریابی نیز قرار می ۀدر حیط کهقلمرو تولید 
 باشد.بازارها می مشترك مدیران تولید و ۀوظیف ،انجام آن ةنحو

 خوب براي یک کاالي جدید، مستلزم تصمیم گیري در موارد زیادي است بنديبسته
منظور از  ؛است بنديبستهاولین کار در جهت انجام این مهم، ایجاد یک تصور از  که
چگونه باید باشد یا براي کاال چه  نديببستهاین است که ببینیم  »بنديبستهتصور «

اندازه، شکل،  مانند، بنديبستهسایر عناصر  ةکاري را باید انجام دهد؟ تصمیم در بار
محل تجاري، دومین کاري است که باید انجام شود. این  آن، رنگ و ۀمواد اولی



 

با ، باید به شکلی مناسب عناصر، براي حمایت از جایگاه وخط مشی بازاریابی کاال
توزیع کاال نیز  همچنین باید با تبلیغات، قیمت و بنديبستهدیگر تلفیق شوند. یک

 سازگاري کامل داشته باشد.

 در ایران: بنديبسته ۀتاریخچ
ات مراود ۀباز سابق، از دیرموقعیت استراتژیکی که در منطقه دارد از نظرکشور ایران 

 و پارچه، ادویه ملهاي حااروانک صورتبهمحصوالت خود را  ها وتجاري داشته و کاال
 اغلب درها این کاال .است کردهمیمصنوعات دستی به دیگر ممالک ارسال 

که  شده،ی) جاسازي میهاي مکعبصندوق(چوبی (گونی) وايهاي کیسهبنديبسته
 .ندامناسب بوده ،براي مسیرهاي طوالنی

 بنديبستهتعاریف 
بعد از تولید تا  ۀخود را از مرحل روني دهاکاالکه  ايیعنی محفظه بنديبسته  -

 د.کنبه فروش کمک می و کردهحفظ  ، در سالمت کاملمصرف ۀمرحل
انتقال کاال تسهیل ایجاد  در محافظت و اي که حاوي کاالیی باشد وبه هرمحفظه  -

 گویند.می بنديبسته ،نماید
تباط برقرار کرده بین آنها ار، رساندپیام تولید کننده را به خریدار می بندي،بسته  -

 د.کنواطالع رسانی می
 

 :بنديبستهاهمیت 
رقابت  همچنین و ،پیشرفت روز افزون صنایع مختلف در کشور ودر سطح جهان با

و  ،براي کسب بازار هدف و رضایت مشتریان بالقوه ي گوناگونهاچشمگیر شرکت
ه عنوان ب بنديبستهنقش  ،هاي مختلف با خصوصیات متنوع محصوالتارائه مارك

به  در این خصوص، در حال پیش رفتنزیرا جهان  ؛گرددیک معرف کاال مشخص می
محصوالت  ،هاي مختلف و متناوبدر فروشگاه در واقع .استف سرویس لسوي س

این  جلب توجه کرده و ، بسیارژهیخصوصیات و هاي متفاوت ومشابه با مارك
به حداقل  را گان نهایینندمصرف ک گان وبندي است که ارتباط بین فروشندبسته

 ده است.انممکن رس
ها در انسان زیرا ،دهدزنده انجام می فروشندةرا بهتر از  گیفروشند بندي،بستهگاهی 

. گاه بوده وروانی متفاوتی  داراي خصوصیات عاطفی، رفتاري و ،هاي متفاوتموقعیت
همیشه اطالعات  ،بندي مناسباما بسته ،اندحوصلهبی افسرده، بی تجربه، خسته و

اهمیت  ،. به هر حالدهدانتقال میکاملی را در مورد محصول به مصرف کننده 
تولید هر کاال،  يو در انتهانیست،  کاال، کمتر از تولید آن بنديبسته داري ونگه

 147  



 
                                                                                   

                                                                                                                                     148 

 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان 

داري آن تارسیدن به دست مصرف کننده نگه حفظ و ةبندي عامل تعیین کنندبسته
 باشد.رین و بزرگترین مروج تبلیغ محصوالت یک شرکت میبهت تر،بوده و از آن مهم

 :بنديبستهمزایاي 
مکانیکی به  و حفاظت کاال در برابر عوامل شیمیایی، فیزیکی داري وامکان نگه -

 مدت طوالنی
 نظم بیشتر  چیدمان و ۀشکل مهندسی بهتر، در نتیج -
 کارایی بهتر وسهولت در مصرف -
ب دیدگی براي حفظ از عوامل مختلف نقل آسان وکاهش احتمال آسی حمل و -

 محیطی
امکان شمارش بسیار سریع و  در واقع به علتکاهش احتمال سرقت و دستبرد،  -

از  ،با توجه به تشابه که مخصوص هر محصول است و، اتوماتیک صورتبهدقیق 
 د.شوسرقت محصول جلوگیري می جعل و

 ترت توزیع راح -
 فروش بیشتر -
توزیع  مناسب و بنديبستهئه محصوالت در یک سیستم با ارا ؛ زیراتقلیل ضایعات -

 شود.از ضایعات ناشی از محصوالت مختلف جلوگیري می ،تا حدودي ،به موقع
ازطریق ارائه  ،مناسب بنديبسته زیرا ؛کمک به خرید آگاهانه توسط مصرف کننده -

تواند به خریدار در می بنديبستههاي دقیق توسط برچسب اطالعات کافی و
 کمک نماید. ،خاب محصولتان

 صرفه جویی -
 کمک به افزایش سطح درامد واشتغال -
 حفظ محیط زیست -
 

 :بنديبستهمعایب 
عیب  توان، میناچیز است ولی در یک کالم ،آن نسبت به مزایاي بنديبستهمعایب 

در صورت عدم  نیز، از طرفی و کاال دانست؛تولید  ۀرا در افزایش هزین بنديبسته
 بنديبستهترین عیب آلودگی محیط زیست مهم ،یه در محیط زیستتجز بازیافت و

و  دارينگه ناشی ازتولید  ۀافزایش هزین آید. ناگفته نماند که دربارةبه حساب می
منجر به کاهش هزینه  نیز ملیجغیر ت يبراي بسیاري از کاالها ،نقل حمل و

 گردد.می

 : بنديبستهاهداف 
 مصرف کننده محافظت از محصول و -
 ایجاد اطمینان از کاال -
  مصرف کننده آسان شدن حمل و نقل توسط -



 

 بنديبستهج شده روي ؛ زیرا مطالب دراي براي ایجاد ارتباط با مشتريوسیله -
 دهد.انتقال میرا به مصرف کننده  یودفترچه راهنماي محصول اطالعات مهم

 مجدد ةداشتن ارزش استفاد -
 تقسیم بازار -
 صولتجلی هویت خاص براي یک مح -
 بالقوههاي بهره برداري بیشتر از بازار -
 

 مناسب: بنديبستهخصوصیات یک 
 ده وچشمگیر باشدکرجلب توجه  -
اطالعات شامل نام  (باید واضح وروشن باشد بنديبستهاطالعات مندرج روي  -

 ۀنقط ،تراز همه مهم و، استفاده ةنحو ،وزن ،قیمت  ،ترکیبات محصول ،سازنده
 قوت ویژگی محصول).

 بصري مناسب براي مصرف کننده جاد تصورات ذهنی وای -
 بنديبستهبرقراري ارتباط مناسب با محتواي داخل  -
 مقرون به صرفه باشد -
 دوام بوده تا در برابر شرایط ناهنجار حمل و نقل مقاوم باشدبا -
 

 :بنديبستهجایگاه طراحی در  نقش و
اثر طراحی  و ،است بنديبستهراهنماي داخل  ۀدفترچ شامل برچسب و بندي،بسته
 ،عالوه بر آن خود طراحی نیز ؛همواره متاثر از نیازمندي هاي جامعه است درآن،

را  بنديبستهنیازهاي مورد درخواست در  ها وۀ تقاضانقش بسیار موثري در کلی
باال رفتن  عالوه بر افزایش فروش سبب سالمت کاال و ،طراحی خواهد داشت؛ بنابراین

نشانگر نگرش  ،که ظاهر هر بسته ییاز آنجا .شودرد نیاز میقابلیت هاي مو ۀکلی
ترین تاثیر این نگرش قوي ظاهر، اولین و آن کاالست، بنابراینسازنده نسبت به تولید 

 شود.خود باعث می ةرا در بینند
بندي، باید عواملی از قبیل فرهنگ یک طراح زبردست، عالوه بر جذابیت طرح بسته

سن و سال خریدار، سالمت روحی وجسمی، سلیقه و اخالق، اجتماعی، ارگونومی، 
تر درآمد مصرف داري، چگونگی وکیفیت محصول واز همه مهممحل فروش و نگه

کنندگان را در انتخاب شکل و رنگ بسته در نظر بگیرد. همچنین، طراح باید طراحی 
آن منطقه  را با در نطر گرفتن بازار هدف انجام دهد ضمن اینکه سلیقۀ مصرف کنندة

یا حومه را مد نظر داشته، و براي ورود به بازارهاي مختلف، شکل مورد نظر فروشنده 
 بندي لحاظ نماید. را نیز در بسته

هاي تبلیغاتی آن، با ها و تصاویري که نوشتهبندي، باید از رنگدر طراحی بسته
 انتخاب نام فرهنگ بومی آن بازار مطابقت دارد، استفاده شود. از طرفی، اهمیت

بندي نیست، زیرا نام مناسب بیانگر محتواي بسته مناسب، کمتر ازطرح و رنگ بسته
 ماند.بوده و ضمن ایجاد کشش و تاثیر روانی، در ذهن خریدار باقی می
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 محصوالت با استفاده از پالت چوبی بنديبسته
 ،نایلون شامل ، کهمختلفی امکان پذیر استو مواد با وسایل  ،محصوالت بنديبسته

براي  .شودمی چوبی پالت ۀجعب و پالت چوبی گونی، توري، هاي کیسه کارتن،
محصوالت در ابعاد کوچک از نایلون وکیسه هاي توري، در ابعاد متوسط  بنديبسته

غالبا از پالت چوبی و جعبه  ،و در ابعاد بزرگ و انتقاالت سنگین ،از گونی و کارتن
 پالت چوبی استفاده می کنند.

 ؛ کهگرددمی بر قبل هاسال به ،محصوالت بنديبسته براي پالت چوبیاستفاده از 
 چوبی پالت از ،بزرگ ابعاد در محصوالت ةشد سازماندهی و مرتب حمل براي معموال

باعث سهولت  ،. این امرگردندمی استفاده چوبی پالت از شده ساخته هاي جعبه و
 د. شحمل و نقل می

پالت چوبی  داخلهاي کوچکتر را کارتن تر،تر و ایمنبراي انتقال راحتمعموال 
 اي برخوردارویژهحساسیت از که محصوالت  نیز در مواردي ؛کنندمی بنديبسته

کامال پوشیده  ،پالت چوبیشود. در واقع بندي استفاده میاز همین نوع بسته ،هستند
 و مقاوم است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبتا ارزان قیمت ، زیرابسیار رایج است ،بنديبستهدر  پالت چوبیاستفاده از امروزه 
که محصوالت خود نیز هایی ارخانهسبک و مقرون به صرفه است. ک باشد.و سبک می

امکان بازگشت  دانندمی ، با توجه به اینکهرا به خارج از کشور ارسال می کنند
 زیرا کنند می استفاده چوبی پالت با بنديبسته از، اما باز هم وجود ندارد بنديبسته

 حتی بنابراین. بندي استترین ویژگی این نوع بستهمقرون به صرفه بودن، مهم
د و مناسب کارآم ،بزرگ بسیار ابعاد با هايبنديبسته در چوبی پالت از ستفادها

 .باشدمی
 
 

http://woodenpallet.ir/
http://woodenpallet.ir/
http://woodenpallet.ir/
http://woodenpallet.ir/
http://woodenpallet.ir/
http://woodenpallet.ir/


 

 بنديبستهبري و ساخت کارتن اندازه
هاي مختلف، از کارخانه، کارتن سازي خریداري شده و توسط ها در اندازهکارتن

 گردد.می بريهاي مخصوص به ابعاد مورد نیاز هر محصوالت تولیدي، اندازهدستگاه
 
 
 
 
 
 
 
 

بندي، بزرگ بوده و داراي دو غلتک است هاي مخصوص ساخت کارتن بستهدستگاه
هایی بسته شده تا ها، تیغهکه کارتن باید از وسط آنها عبور کند. روي این غلتک

هنگام عبور کارتن از بین دو غلتک، کارتنرا برش دهند. همچنین روي همین 
دیگر نصب شده، که فقط باعث له شدن کارتن در ها، یک سري تیغۀ کند غلتک

 هاي الزم خواهد شد.قسمت
بندي هر محصول، قابل تنظیم هاي روي غلتک؛ طبق اندازة کارتنِ بستهاین تیغه

 باشند.می
 
 
 
 
 
 
 

در شکل زیر، دستگاه دیگري نشان داده شده که روي غلتک بزرگ آن، آرم (مهر) 
گاه، بغل غلتک بزرگ، از باال، غلتک کوچکی شرکت حک شده است. در این دست

شود و توسط این غلتک کوچک به وجود دارد که رنگ مهر، داخل آن ریخته می
شود تا آرم ها از زیر غلتک بزرگ عبور داده میکند. کارتنغلتک بزرگ برخورد می

  ها حک شود.مورد نظر شرکت، بر روي کارتن
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دهد. این دستگاه، ستگاه برش کارتن را نشان میشکل زیر، نمونۀ دیگري از د
بري در این بندي است.براي برش و اندازهمخصوص ساخت کارتن هاي کوچک بسته

شود. براي ساخت این نوع شابلون، پس از دستگاه، از یک نوع شابلون استفاده می
رد نظر بندي موتهیۀ یک صفحۀ چندالیه یا نئوپان در اندازة الزم، نقشۀ کارتن بسته

شود. در هاي فلزي، کوبیده میکنند؛ سپس روي نقشه، تیغهرا روي آن ترسیم می
هایی بندي که نیاز به برش دارد، تیغۀ تیز، و قسمتهایی از کارتن بستهواقع قسمت

هاي زیر توجه شود. (به شکلکه باید خم شود، تیغۀ کند(بدون لبۀ تیز) کوبیده می
 کنید).

 
 

 
 
 
 

هاي کند. غلتکتن، روي این شابلون قرار گرفته و از زیر دستگاه عبور میمقواي کار
هاي هاي تیز، باعث برش قسمتدستگاه، روي این شابلون فشار وارد کرده و تیغه

هایی از قطعات فلزي که روي شابلون کوبیده شده شود؛ در ضمن قسمتالزم می
رتن از روي دستگاه، گردند. پس از عبور مقواي کاباعث خم شدن کارتن می

هاي اضافی و برش داده شده از هم جدا، و مانند شکل زیر، توسط کارگر، به قسمت
 شود.بندي تبدیل میجعبۀ بسته

 تکوینی ارزشیابی
 میزان ارزیابی آن هدف و شود می انجام کاري مرحله هر پایان در تکوینی ارزشیابی

 که باشد داشته توجه باید هنرآموز است. هنرجو توسط شده کسب مهارت و دانش
 شده کسب اطالعات سنجش آن هدف و نبوده نهایی ارزیابی مانند به تکوینی ارزیابی
 است. هنرجو توسط

 کسب را نصاب حد نمره مرحله هر در تکوینی ارزیابی از نتواند هنرجو که صورتی در
 حد به تواندب اینکه تا شود تکرار مجددا هنرجو همان براي آموزش فرایند باید نماید
 که است هنرجویانی از استفاده کار این براي شیوه بهترین یابد. دست انتظار مورد
 نموده کسب دیگران به نسبت بهتري امتیاز تکوینی ارزیابی در و شده ظاهر تر موفق

 پایین امتیاز که هنرجویانی با همراه را درس که بخواهید موفق هنرجویان از اند.
 این دهند. انجام مجددا هم کمک به را کار انجام فرایند و مودهن مرور اند کرده کسب

 انگیزه افزایش باعث قبول قابل سطح به ضعیف هنرجویان رساندن بر عالوه کار
  برد. می باال را هنرجویان بین تعامل و شده برتر هنرجویان



 

 ایمنی، غیرفنی، هاي شایستگی قبیل از ها شایستگی سایر تکوینی ارزشیابی در
 به زیر لیست چک گیرد. قرار توجه مورد باید نیز نگرش و محیطی زیست وجهاتت

 هر ارزیابی لیست چک گردد.می پیشنهاد مرحله هر در تکوینی ارزیابی منظور
 را او پیشرفت روند نهایت در و کرده بایگانی خودش به مربوط کارپوشه در را هنرجو

 دهید. قرارسی برر مورد
 

 ینیتکو ارزیابی لیست چک
 پودمان: عنوان

 تاریخ ارزیابی: مرحله کار: نام و نام خانوادگی هنر جو:
 امتیاز فعالیت *امتیاز فعالیت

پرسش شفاهی یا 
کتبی از دانش هر 

 مرحله
 

 .ایمنی نکات رعایت
 

مشارکت در بحث 
 در ونظم دقت سرعت،  کالسی

  .کار انجام

  ارائه تحقیق
 زیست نکات رعایت

 محیط یآراستگ و محیطی
 کار

 

 لیست چک تکمیل  فعالیت کارگاهی
  .سرویس اطالعات

  میانگین امتیازات
  توضیحات

 .1پایین تر از حد انتظار:   2درحد انتظار :   3از حد انتظار :فراتر  *
 .: انجام فعالیت مورد نظر با ویژگی خاص. مثال داشتن نوآوري در انجام فرایند 3امتیاز 
 .کار مطابق دستورالعمل ارائه شده: انجام  2امتیاز 
 .: عدم توانایی انجام کار یا عدم رعایت دستورالعمل مربوطه1امتیاز 
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 نهایی ارزشیابی
 

 نهایی ارزیابی لیست چک

 طرح فعالیت
 ها شاخص

 باالتر از انتظار 
 نمره) 3(

 قابل قبول
 نمره) 2( 

 غیر قابل قبول
 امتیاز نمره) 1( 

برش قطعات 
 کودكگهواره 

قطعات را کامل و 
گونیایی طبق 

 نقشه برش بزند

بیش از نیمی از 
قطعات را برش 

 بزند.

قطعات را  به طور غلط و 
  غیر گونیایی برش بزند.

لبه چسبانی 
قطعات برش 

خورده  
 گهواره کودك

لبه چسبانی را 
کامل و پرداخت 
 .شده انجام دهد

لبه چسبانی 
تعدادي از قطعات 

 را انجام دهد.

چسبانی اشتباه و غیر لبه 
 استاندارد انجام دهد.

 

ساخت انواع 
ها در اتصال

صفحات 
چوبی گهواره 

 کودك

انواع اتصاالت در 
صفحات را انجام 

 دهد.

سوراخ زنی محل 
تعدادي از 

اتصاالت را انجام 
 دهد.

سوراخ زنی نادرست محل 
 اتصاالت را انجام دهد.

 

مونتاز 
آزمایشی و 

رفع عیب 
 گهواره کودك

ها ها و پیچاقیر
را به طور کامل 

نصب کرده و 
 رفع عیب  کند.

ها و پیچها را یراق
 نصب کند.

ها را تعدادي از یراق
 نصب کند.

 

بندي بسته
قطعات گهواره 

 کودك

همه قطعات 
ساخته شده را 

کامل و بدرستی 
  بندي کند.تهبس

نیمی از قطعات را 
 بسته بندي کند.

یراق آالت و تعدادي از 
 را بسته بندي کندقطعات 

 

  ------------ -----------------  
 خیر بله 

 
 
 
 



 

 نهایی ارزیابی لیست چک

 فعالیت طرح
 ها شاخص

 باالتر از انتظار 
 نمره) 3(

 قابل قبول 
 نمره) 2(

 غیر قابل قبول 
 امتیاز نمره) 1(

برش قطعات 
تختخواب کودك و 

 نوجوان

قطعات را کامل و 
گونیایی طبق 

 برش بزند نقشه

بیش از نیمی از 
قطعات را برش 

 بزند.

قطعات را  به طور غلط و 
  غیر گونیایی برش بزند.

لبه چسبانی قطعات 
برش خورده 

تختخواب کودك و 
 نوجوان

لبه چسبانی را 
کامل و پرداخت 
 شده انجام دهد.

لبه چسبانی 
تعدادي از 

قطعات را انجام 
 دهد.

لبه چسبانی اشتباه و 
د انجام غیر استاندار

  دهد.

ساخت انواع 
ها در صفحات اتصال

چوبی تختخواب 
 کودك و نوجوان

انواع اتصاالت در 
صفحات را انجام 

 دهد.

سوراخ زنی 
محل تعدادي از 
اتصاالت را انجام 

 دهد.

سوراخ زنی غلط و 
نادرست محل اتصاالت 

  را انجام دهد.

مونتاز آزمایشی و 
رفع عیب تختخواب 

 کودك و نوجوان

ها را ها و پیچیراق
به طور کامل 

نصب کرده و رفع 
 عیب  کند.

ها یراق ها و پیچ
 را نصب کند.

ها را تعدادي از یراق
  نصب کند.

بندي قطعات بسته
تختخواب کودك و 

 نوجوان

همه قطعات 
ساخته شده را 

بدرستی وکامل 
 بسته بندي کند. 

نیمی از قطعات 
را بسته بندي 

 کند.

 یراق آالت و تعدادي از
قطعات را بسته بندي 

  کند

 ---------- -----------
-- -----------------  

 خیر بله 
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 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
 :1نمونه 

ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا
حل است و بدلیل آنکه نمرات کسب شده در مراحل باالتر از حداقل قبولی مرا

) و همچنین نمره 2می باشد (مساوي و بزرگتر از  3میانگین مراحل یادگیري 
است نمره شایستگی همان نمره مراحل است. نمره  2شایستگی غیر فنی نیز حداقل 

نمره) باشد به روش  5(از  4این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو 
 زیر محاسبه می شود:

نمره واحدیادگیري   = 3 ∗ 5 + 5 = 20 

 
 
 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 2 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 3 1 لبه چسبانی قطعات 2
 3 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 3 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 زاتـ مدیریت مواد و تجهی1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 3 میانگین نمرات



 

 :2نمونه 
ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا

کمتر از حداقل قبولی مرحله است نمره   3کسب شده  نکه نمره مرحلهبدلیل آ
(از  3است . نمره این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو  1شایستگی 

 نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود: 5
نمره واحدیادگیري   = 1 ∗ 5 + 5 = 10 

نمره قبولی (حداقل هنرجو در این واحد یادگیري شایستگی الزم را کسب نکرده و 
 ) را بدست نیاورده است.12

 

 
 

حداقل نمره  مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 1 1 کاري بر اساس نقشه فنیبرش 1
 2 1 لبه چسبانی قطعات 2
 1 2 شیارزنی و سوراخ کاري 3
 1 2 مونتاژ و بسته بندي 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 ی و نگرش:زیست محیط

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 گوشی و کفش ایمنی
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 1 میانگین نمرات
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 چیدمان اتاق کودك و نوجوان

 
  

  فصل پنجم

 

 

 چیدمان اتاق کودك و نوجوان

 



 

 و نوجوان چیدمان اتاق کودك نجم:پ فصل
 محتوا رئوس پنجم: فصل
 kitchen drawبا نرم افزار  چیدمان اتاق کودك و نوجوان یادگیري: واحد

 
 

 شیوه تدریس پیشنهادي
 استفاده موثر از فیلم و اسالید و پوستر و...  -پرسش و پاسخ -بحث گروهی

 توصیه اجرایی فعالیت ساخت یافته
 یم فعالیت هانکات کلیدي در تفه

 مشکالت یادگیري هنرجویان
 هاي ساخت یافتههاي احتمالی در اجراي فالیتپرسش و پاسخ

 دانش افزایی
 در اتاق کودك هاي چیدمان عروسک و اسباب بازيایده

، دهی اتاق کودكدر نظم والدین راتوانند داراي کشوهایی باشند که ها میویترین
 .کمک کنند بسیار
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 ها در اتاق کودكهایی براي عروسکترینها و ویقفسه
با طرحی  ،کف تا سقف از یک قفسه یا ویترین ،رسدکه به ذهن می اياولین ایده

 قرار گرفته وپر از طرح و رنگ کودك  از اتاقِ ايگوشه باشد که درمیکودك پسند 
هاي روشن و شاد رنگ ،هااین قفسه در خود جاي داده است. اغلبها را عروسک

 .دنکنرند که کودك را جذب خود میدا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 هاي زیبادیوار براي عروسک ۀهایی بر سین)شلفطبقه (
، به نداردو عمال جایی براي گذاشتن قفسه  شتهفضایی کوچک دا ،اگر اتاق کودك

داشته باشند،  یتوانند کاربرد هاي متفاوتمی ،هاي دیواريشلف .شلف ها فکر کنید
توانید به شما میو به عنوان کتابخانه استفاده کند، مکن است از آنها شخصی م
 .بهره ببریداز آنها ها عروسک ندةدارعنوان نگه

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هاي دیواري در اتاق کودکان می توانند کاربرد هاي متفاوت داشته باشندشلف

 هاي کودکان شماها میزبان عروسکتخت
عنصر  هیچ دیگر هم بیشتر بود، ك، از ویترین و شلفهاي کوداد عروسکعدتاگر 
از خود لوازم و  ، بلکهبه دکوراسیون داخلی اتاق اضافه نکنید و)یاتدکورگري (آرایه

روي  ،ها را مرتب و منظمعروسک توانمثال می کمک بگیرید؛مبلمان داخل اتاق 
  .دادکنار هم قرار و تخت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ا مرتب و منظم روي تخت کنار هم قرار بدهیدتوانید عروسک ها رمی
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 دهدهاي باالي تخت نجاتتان میقفسه
زیبا نصب کنید تا از آنها براي سر و  يهایی با ظاهرقفسه ،هاخوابدر باالي تخت

 .کودك هم، استفاده شودهاي کوچولوي دوست داشتنی سامان دادن به عروسک
 
 

 

 
 
 
 
 

 .با ظاهر زیبا نصب کنیدهایی ها قفسهدر باالي تختخواب
 

 هازیر پنجره براي عروسک هايکنسول
هایی هاي دیواري و یا شلفمی توان کنسول ،هاي اتاق خواب کودكزیر پنجره

دور تا  توانمیرا ها ، اصال این شلفگذاشتد و روي آنها عروسک رسرتاسري نصب ک
دور تا دور اتاق  زیباهاي نواري از عروسککه چه اشکالی دارد  نصب کرد؛دور اتاق 

 .خواب کودك باشد
 

. 

 

 
 
 
 
 
 

 
.درنصب ک هاي دیواري یا شلفتوان کنسولمی ،هاي اتاق خواب کودكزیر پنجره  



 

 
 هاي نشسته روي صندلی عروسک

هاي عروسک ی ازیک بار،هر  بهتر استد، داروجود صندلی  ،اگر در اتاق کودك
فراهم ها داري عروسکبراي نگه ییهم جا ،با این کار کودك، روي آن گذاشته شود.

. گذاشتن رسدبه نظر میفضایی پویا و فعال  ،و هم اتاق خواب کودك شده،
القا  به کودك ،کسی در اتاق حس بودنِ که شودباعث می ،ها روي صندلیعروسک

سعی  بنابراین باید ؛معناي خاصی دارند ،ها براي کودکانعروسک اینکهشود، ضمن 
 .سک ها با کودك در تعامل باشندعرو کهد کر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .که کودك، احساس تنهایی نکندشود باعث می ،گذاشتن عروسک روي صندلی

 ها براي دکوراسیون اتاق کودكعروسک ۀخان
خانه « شود که به آنهاهایی دیده می، قفسههادر محصوالت بعضی از شرکت

 رفته و شاملر باالي تخت قرار گمعموال د ها،خانهاین  گویند.می »هاعروسک
براي نگه داري و محافظت از عروسک مختلفی هستند که هاي مختلف در دار قفسه

 روند.به کار میها 
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 .شودهاي مختلف در دار استفاده میاز قفسه ،ها در باالي تختداري و محافظت از عروسکبراي نگه

 و اتاق نوجوان  نوزاداتاق کودك،  دکوراسیون جدیدترین
هاي معموالً چگونگی تزیین اتاق کودك و چیدمان وسایل در آن، یکی از سرگرمی

بسیار جالبی براي خواست هاي عاطفی خانواده  ۀعرص که آیدبه شمار میخانم خانه 
 ،ته اي که باید براي ایجاد آرامش در اتاق کودك در نظر گرفتترین نکمی باشد. مهم
انعطاف الزم با این رشد باید وسایل اتاقش نیز تدریجی کودك،  رشد بااین است که 

 را داشته باشند
بنابراین وسایلی که براي  ؛روز و هر هفته رشد می کندتقریباً هر کودك،  کودك قد

اشتباهی که گاهی  داشته باشند. با قد کودك الزم رااف انعط شود، بایداو تهیه می
بر اساس سلیقه و عالیق وسایل را  این است که ،شوندها مرتکب میهبعضی از خانواد
و یا اینکه  ستند،هکنند که فقط براي مدت کوتاهی قابل استفاده خود تهیه می

کنند که با ابعاد فیزیکی او تناسبی ندارد. کودك را به استفاده از وسایلی مجبور می
گیري شخصیت و تربیت کودك در شکل ةد که وسایل مورد استفادکراما باید دقت 

 .الزم را به کار برددقت  ،و باید در انتخاب آنها شتهتأثیر به سزایی دا ،او
قابل انعطاف  ،آن ةباید بسته به استفاده کنند کودكاتاق  ةندازبه طور کلی فرم و ا

و قۀ پدر ن است که اتاق بچه مطابق با سلیها ایباشد. معموالً مشکل اصلی خانواده
 شود. مادر آماده می

، کودك هاي مختاف یک خانه، و بخصوص اتاقمتضاد در اتاقگوناگون و هاي رنگ
 کودكبراي  گاهی اوقاتممکن است  باشد،میکه با سلیقۀ پدر خانواده هماهنگ 

این را نیز باید در نظر داشت که اما  جذاب و دوست داشتنی به نظر برسد؛خیلی 
هایی دیگر که به او آرامش و ممکن است موقعیتی پیش بیاید و کودك به رنگ

دهد، نیاز پیدا کند. دانستن و رعایت این مسایل، مستلزم آن است شادابی بیشتر می

http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/
http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/
http://www.akairan.com/koodak/nozad1/201422041041.html


 

ه مادران، در این زمینه آموزش ببینند و با بخش شخصیت و روحیات کودك خود ک
 در سنین مختلف، آشنا شوند.

اتاق  دکوراسیون تزئین اتاق کودك باید مهیج و فانتزي باشد. اولین چیزي که باید در
باید مطابق با سن و  ،، این است که این تزئیناتقرار دادتوجه  موردباید کودك 

 13 يساله تان را مثل اتاق دختر 3 ينباید اتاق فرزند ؛انجام گیرد کودکان ۀروحی
ر این نیست که هر سال با باال رفتن سن فرزند تزئین د. البته منظورساله تزئین ک

را با توجه به گروه سنی  کودکان اتاق او را به هم بزنید. منظور این بود که باید اتاق
 .درک گري( دکوراسیون)آرایهآنها 

  اتاق کودك دکوراسیون یدترینجد
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 بچه اتاق چیدمان
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 دکوراسیون اتاق کودك
بر نوع و چگونگی دکوراسیون اتاق کودك تاثیرگذار است. در  ،مومی افرادفرهنگ ع
بر اساس آنچه براي کودکان جالب و  فقط نباید، وراسیون اتاق کودكاصل دک

نیز هنگام را موارد دیگري در این خصوص باید بلکه  ،خوشایند است شکل بگیرد
کودك که با سرعت  مواردي از قبیل نیازهاي سال هاي بعد؛ طراحی در نظر گرفت

 .و . . .  دو کودك است یک یا یا اینکه اتاق متعلق به ،در حال رشد است
در دکوراسیون اتاق کودك، عالوه بر توجه و رسیدگی به نیازهاي اولیه از قبیل 

براي  ؛ بنابرایندکرخوردن و خوابیدن، باید به نیازهاي مهم درونی او نیز توجه 
است  چنین پیشنهاد شدهودك نیز مانند دیگر فضاها، اتاق ک این طراحی دکوراسیون

کرده و هوشمندانه تصمیم  وارسی به دقترا فضا ، باید که قبل از هرگونه اقدامی
یک اصل مهم و  ،تطبیق پذیري و منعطف بودن در اتاق کودكدر واقع  .گرفت

یر که با نیازهاي متغ طوري انجام گیردباید ، اتاق این زیرا طراحی ،اساسی است
 ويکودك در حال رشد هماهنگ بوده و در هر شرایطی بتواند پاسخگوي نیازهاي 

از اهمیت زیادي  ،باشد. سهل و آسان بودن نظافت و مراقبت از دکوراسیون اتاق نیز
 برخوردار است.

 داشته باشد: وجودهمزمان  زیر به طور باید موارد مهم ،اتاق کودكدر 
براي زمان هایی که کودك به خلوت و (کنجی دنج و امن و البته خصوصی   -

 )،تنهایی نیاز دارد
 فضاي بازي ایمن  -
 فضایی براي انجام تکالیف مدرسه و ساخت کاردستی  -
 .فضایی راحت و آرام براي خوابیدن  -
 
 

 175  

http://www.akairan.com/khanehdari/decor1/120910025641.html


 
                                                                                   

                                                                                                                                     176 

 ساخت جاکتابی کودك و نوجوان 

 از کجا باید شروع کرد؟
درست است کـه   ؛ وهاي موجود در خانه تفاوت دارداتاق کودك با دیگر فضاها و اتاق

ی در تمام فضاها مانند سرویس بهداشتی یا آشپزخانه مهم است، اما این موضوع ایمن
ــودك  ــاق کــ ــیون اتــ ــوع در دکوراســ ــد موضــ ــت  را بایــ ــرار داددر اولویــ  .قــ

، بسـیار مفیـد   هاي جاستین و کلین براي ایمن سازي اتـاق کـودك  ایدهدر این باره، 
 است: 
آسیب می بیند؛  به راحتی الي درز در گیر می کند و ،انگشتان کوچک کودکانـ 

با نوار پالستیکی محافظ باید بنابراین براي پیشگیري از این اتفاق، الي درز در را 
 د.رپر ک

اطمینان حاصل کنید که چفت تمامی پنجره ها محکم و سالم است. همچنین _ 
تمام پریزهاي قابل دسترس کودك را باید با پوشش هاي مخصوص کودك 

 بپوشانید.
حدي باز شوند که  مجهز کرد، تا بهقفل مخصوص کودك  بهباید را ها پنجرهـ 

 آفرین نباشند.خطر ،براي کودك
هاي الزم طراحی و ساخته ایمن و با حفاظ ،گرچه استانداردا ،طبقههاي دوتخت  -

سال  8ها براي دکوراسیون اتاق کودکان زیر می شوند، اما استفاده از این تخت
 .شودتوصیه نمی

 از آتش در قالب شومینه استفاده نکنید. ،کودك اتاقبراي گرم کردن   -
 

مجهز کنید تا از داغ شدن  رادیاتور وجود دارد، آنرا به ترموستات کودك،اگر در اتاق 
بیش از حد آن جلوگیري شود. اگر این کار ممکن نیست، حتما براي رادیاتورها از 

 ید.نمایهاي دکوراتیو استفاده حفاظ
پوش اصلی (انواع پارکت یا کاشی ها) انداخته می کفهاي کوچکی که روي قالیچه  -

ر خوردن قالیچه زیر پاي کودك و شوند، حتما باید ترمز فرش داشته باشد تا از س
 زمین خوردن او جلوگیري شود.

زیرا کودك در اثر باال رفتن از  ،ها در ارتفاع پایین خودداري کنیداز نصب طبقه  -
 بیند.و آسیب می پرت شده ،طبقات نصب شده روي دیوار

 
 اتاق مشترك

بنابراین اگر  ؛نیاز دارندبراي خود ، هر چند کوچک، کودکان به یک فضاي خصوصی
زمینه را براي باید یک اتاق براي دو کودك به اشتراك گذاشته شود، حتما  قرار است

 د.نمومهیا  مناسب ورتفکیک فضا به ط
فکیک اتاق به دو فضاي براي ت مناسبهاي کمک گرفتن از رنگ، یکی از راه

البته پرده نیز گزینۀ بسیار خوبی است، به شرط اینکه از سقف تا زمین مجزاست. 
 ادامه داشته باشد. در این صورت کودکان، استقالل بیشتري احساس خواهند کرد.



 

قفسه کتاب، پارتیشن  دیگري مانند  توان از عناصر مختلفمی ،براي تفکیک اتاق
 ،هنري آثار ،تابلوهاو اویختن  سقف به هاییقالببا نصب کردن د. راستفاده ک نیز…و
 توان به دواز آنها، به راحتی میي زیبا باز اسباب و عروسک تعدادي همچنین و

 .شده دست یافت تفکیک ي کامالفضا

 تغییر دکوراسیون
اگر دکوراسیون اتاق کودك را از نوع تم دار (موضوعی) در نظر گرفته اید، اعمال 

این  ،دشوار خواهد بود؛ اما اگر هنگام طراحی ،رات بعدي در دکوراسیون آن اتاقتغیی
را تغییر دهید و براي زمینه بیشتر که در آینده باید آنمد نظر داشته باشید موضوع را 

 هاي خنثی استفاده کنید، تغییرات بعدي براي شما آسان تر خواهد بود.از رنگ
؛ به یک میز تحریر براي کودك تبدیل شود ها بعدتواند سالمی ،یک میز بازي

به خرید وسایل اتاق کودك  ،این رو همواره با نگاهی به آینده و هوشمندانهبنابر
 بتوانید صرفه جویی کنید. ،اقتصادي و هم زمانی نظربپردازید تا هم از 

استفاده از دیمر، در به روز  و تغییر در طراحی نورپردازي خانه ،تعویض رنگ دیوارها
 بسیار موثر است. ،کردن دکوراسیون اتاق کودك

 
 رنگ

 کودکانسبب تحریک حواس  ،ها براي اتاق کودكانتخاب هوشمندانه و با دقت رنگ
از جمله رنگ هاي  ،شود. درست است که رنگ هاي مالیم مانند صورتی و آبیمی

نگ رایج و مناسب براي دکوراسیون اتاق کودك محسوب می شوند، اما استفاده از ر
براي خلق هیجان و جذابیت بیشتر در اتاق کودك مناسب تر  ،هاي خاص و تند

 است.
نظرخواهی کرد، اما از خود کودك  باید حتماهمان طور که پیش از این گفته شد، 

اتاقی سرد و تاریک براي  ده،انتخاب ش هايرنگ باید مطمئن شد که در نهایت
 د.ورکودك به وجود نیا

 به کارگیريها استفاده کنید و سپس  گاز طیف مالیم رن ،ندکوراسیو ۀبراي زمین
 و تند هايرنگ با …ها، تابلوهاي نقاشی واشیاء و عناصر دیگر از قبیل اسباب بازي

 .یدنمای پرتحرك و جذاب آنرا و هیدبخش جان اتاق دکوراسیون به ،زنده
 زیرا ،است خوب بسیار ايایده کودك اتاق دکوراسیون در موقتی هايرنگ از استفاده

گ ها تا حد زیادي رن این. باشدمی تغییر حال در روز به روز کودك ۀسلیق
دکوراسیون اتاق کودك را منعطف می کند و می توان با تغییر شرایط، رنگ 

 دکوراسیون اتاق را نیز به راحتی تغییر داد.
به د که شوانتخاب  بایدرنگی  ؛به جنس آن نیز دقت کنید ،هنگام انتخاب رنگ

 د.گردبرطرف  ،ها به آسانی از روي آنو انواع لک هراحتی تمیز شد
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 نکات کاربردي براي طراحی و چیدمان اتاق خواب
اصول طراحی چیدمان اتاق خواب بر اساس فنگ شویی، بخشی مهم از راهبرد ایجاد 

ن اتاق سپري ایدر  ،عمر خود رااز زیرا ما حدود یک سوم  ،ثروت براي ماست
 .کنیممی

مغز هم  ،و همزمان با آن ،کنیماستراحت و تجدید قوا میکه  استدر این اتاق 
ی که اطالع کند و البته فرایندهاي مختلف ناخودآگاهرویدادهاي روزمره را مروز می

 .نماییماز طریق خواب دیدن تجربه می ،را زیادي از آنها نداریم
ب بر اساس فنگ شویی، عالوه بر استفاده از نکات مهم براي طراحی اتاق خوا

هاي مختلف اتاق خواب براي تقویت جنبهنیز توانید از جدول فنگ شویی (باگوا) می
 .یدبهره ببرتان خود براي رسیدن به اهداف مهم زندگی

 
  :اول ۀنکت

متر سانتی 5تا  3باید  را گیرد)قرار می باالي تختخواب (قسمتی که باالي سر کلگی
 .، جریان آزاد هوا یا انرژي استکارف اصلی از این هد د؛از دیوار فاصله دا

 5تا  3مشابه  ۀ، باید فاصلگیردقرار میدر کنار دیوار  نیزخواب تختبغل اگر 
از مقیاس چینی که به  ،(این اندازهدر نظر گرفت متر را بین تخت و دیوار سانتی
 ).دست آمده استه ب ،هاي یین و یانگ تقسیم شدهقسمت

 
 :دوم ۀنکت

، به سمت در باشد بایدهرگز ن ،)گیردقرار می هاپایین تخت ( قسمتی که پا کلگی 
 خواهد شد.سبب کم شدن آرامش هنگام خواب  ،هاي خانهانرژي سایر قسمت زیرا

 
  :سوم ۀنکت

هنگام دراز کشیدن  اگرخواب قرار ندهید (روبروي تختهرگز آینه یا میز آینه دار را 
قرار گرفته  تراما اگر آینه خیلی باال ؛)بیندمیدر آن  خود راتصویر  ،روي تختخواب

 هدرتوانید آینه را به جاي دیگري منتقل کمیدر واقع کند، میمشکلی ایجاد ن ،باشد
 .بپوشانید آنرا با پارچه ،یا هر شب قبل از خوابیدن

 
 :چهارم ۀنکت

تاق قرار ا ۀاریب در گوش صورتبه ،از مبلمان موجود در اتاق خواب سمتیاگر ق 
اتاق را با موجودي زنده پر کنید تا از انباشت انرژي مرده  ۀگوش همان، گرفته

 .جلوگیري شود
 

  :پنجم ۀنکت
هاي تیز مبلمانی که مستقیماً روبروي موقعیت خواب شما براي نرم کردن گوشه

 .از گیاهان استفاده کنید ،هستند



 

 
 :ششم ۀنکت

جریان انرژي مثبت را  کهدارند  ی بلندیدرها ،هاي مدرنها در ساختماناتاق بیشتر 
 :ترین راه براي اصالح آن عبارات است ازکنند، سادهخنثی می

 ارتفاع در کم کردن 
تهیه کنید و با چسب به قسمت باالي چارچوب متصل  عرض در برابر یقطعه چوب

شبیه چارچوب  ،ترکیب حاصل .شود را رنگ کنید تا همرنگ محیط اطرافآن نموده،
 .صلی در خواهد بودا
 

 :هفتم ۀنکت
براي خالص شدن  د.تمایز قایل ش، باید جمع کردنمنظم و  ،بین انباشتگی بی نظم 

نگه  بایداز دست چیزهایی که دیگر نیازي به آنها ندارید و مرتب کردن چیزهایی که 
تمیز و منظم  ،کنیدکه چیزها را در آن انبار می زمان صرف کنید. فضاییدارید، 

 .داریدنگه
 

 :هشتم ۀنکت
شاید بتوانید  ؛فضاي زیر تختخواب را تمیز و خالی نگه دارید ،توانیدتا جایی که می 

 .در یک کمد دیواري قرار دهید ،داشتیدکه معموالً زیر تختخواب نگه می را چیزهایی
 

  :نهم ۀنکت
تن داشیا نگه آ :خیلی جدي از خود بپرسید .کمد دیواري را مرتب کنید ،یکبار یسال

هایی که اضافه عقالنی است؟ تمام لباس مرا نپوشیده الباسی که حداقل دوازده ماه آن
یا به افراد نیازمند بدهید و فضا را براي یک کمد جدید و ریخته هستند را بیرون 

 .تر آماده کنیدجذاب
 

 :دهم ۀنکت
اتاق خواب  ؛خودداري کنید ،از قرار دادن میز تحریر یا فضاي اداري در اتاق خواب 

اتاق  ۀاگر گوش. کار و استراحت آمیخته باکامالً شخصی باشد نه فضایی  یفضای دبای
آنرا از فضاي اتاق  ،دارید با استفاده از یک صفحه یا پارتیشن ، میزتحریر است،خواب

 .خواب جدا کنید
 

 :یازدهم ۀنکت
 ،و تابلو ردهکنقاط مختلف اتاق خواب را شناسایی  ،با استفاده از جدول فنگ شویی 

تصویر قاب گرفته  :قرار دهیددر آنها تصاویر یا وسایل تزئینی را با توجه به جدول 
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 »روابط«و تصویر یکی از اعضاي خانواده در قسمت  »ثروت«آب در قسمت  ةشد
 باشد.اتاق خواب مناسبی براي تواند دکور می

 
 :دوازدهم ۀنکت

که اولین حسی که به شما دست  !اه کنیدنگ به اتاق خواب ، با دقتاتاق از جلوي درِ 
آرامش بخشی براي خواب است؟ آیا  کنید که اتاقِدهد چیست؟ آیا احساس میمی

القا به شما  ،رامش نیاز استآکه براي را ، فضاي کافی و هر حسی ، امنیتراحتی
تغییراتی در آن دهید تا احساس خوبی به شما دست  ،اینگونه نیست ؟ اگرکندمی

 .دهد

 تکوینی زشیابیار
 میزان ارزیابی آن هدف و شود می انجام کاري مرحله هر پایان در تکوینی ارزشیابی

 که باشد داشته توجه باید هنرآموز است. هنرجو توسط شده کسب مهارت و دانش
 شده کسب اطالعات سنجش آن هدف و نبوده نهایی ارزیابی مانند به تکوینی ارزیابی
 است. هنرجو توسط

 کسب را نصاب حد نمره مرحله هر در تکوینی ارزیابی از نتواند هنرجو که صورتی در
 حد به بتواند اینکه تا شود تکرار مجددا هنرجو همان براي آموزش فرایند باید نماید
 که است هنرجویانی از استفاده کار این براي شیوه بهترین یابد. دست انتظار مورد
 نموده کسب دیگران به نسبت بهتري امتیاز تکوینی ارزیابی در و شده ظاهر تر موفق

 پایین امتیاز که هنرجویانی با همراه را درس که بخواهید موفق هنرجویان از اند.
 این دهند. انجام مجددا هم کمک به را کار انجام فرایند و نموده مرور اند کرده کسب

 نگیزها افزایش باعث قبول قابل سطح به ضعیف هنرجویان رساندن بر عالوه کار
  برد. می باال را هنرجویان بین تعامل و شده برتر هنرجویان

 غیرفنی،ایمنی، هاي شایستگی قبیل از ها شایستگی سایر تکوینی ارزشیابی در
 به زیر لیست چک گیرد. قرار توجه مورد باید نیز نگرش و محیطی زیست توجهات

 هر ارزیابی ستلی چک گردد. می پیشنهاد مرحله هر در تکوینی ارزیابی منظور
 را او پیشرفت روند نهایت در و کرده بایگانی خودش به مربوط کارپوشه در را هنرجو

 دهید. قرار بررسی مورد
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تکوینی ارزیابی لیست چک
 پودمان: عنوان

 تاریخ ارزیابی: مرحله کار:       نام و نام خانوادگی هنر جو:    
 امتیاز فعالیت *امتیاز فعالیت

ش شفاهی یا کتبی پرس
 از دانش هر مرحله

  ایمنی نکات رعایت 

مشارکت در بحث 
 کالسی

 انجام در ونظم دقت سرعت، 
 کار

 

 محیطی زیست نکات رعایت  ارائه تحقیق
 کار محیط آراستگی و

 

 اطالعات لیست چک تکمیل  فعالیت کارگاهی
 سرویس

 

  میانگین امتیازات
  توضیحات

 1پایین تر از حد انتظار:   2درحد انتظار :   3:از حد انتظار فراتر  *
 : انجام فعالیت مورد نظر با ویژگی خاص. مثال داشتن نوآوري در انجام فرایند  3امتیاز 
 : انجام کار مطابق دستورالعمل ارائه شده 2امتیاز 
 : عدم توانایی انجام کار یا عدم رعایت دستورالعمل مربوطه1امتیاز 

 
 نهایی رزشیابیا
 

 نهایی ارزیابی لیست چک
 ها شاخص فعالیت طرح

 انتظار از باالتر
 نمره) 3(

 قبول قابل
 نمره) 2(

 قبول قابل غیر
 نمره) 1(

 امتیاز

ترسیم پالن اتاق 
 کودك

ترسیم کامل پالن با اجزاي 
 داخلی

  ترسیم ناقص پالن ترسیم کامل فقط پالن 

انتخاب مبلمان 
 مناسب

اتاق کامل مبلمان  انتخاب
  کودك

انتخاب قسمتی از 
 مبلمان کودك

  عدم انتخاب مناسب

رنگ و نور انتخاب 
 پردازي مناسب 

انتخاب رنگ ونورپردازي 
 اتاق کودك 

عدم استفاده از نور  اتنخاب رنگ اتاق کودم 
 ورنگ در اتاق کودك

 

 چیدمان صحیح
چیدمان کامل وصحیح 

 مبلمان با نرم افزار

قسمتی از چیدمان 
مبلمان کودك با نرم 

 افزار

عدم استفاده صحیح 
از نرم افزار وچیدمان 

 نامناسب
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 ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
 :1نمونه 

ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا
بدلیل آنکه نمرات کسب شده در مراحل باالتر از حداقل قبولی مراحل است و 

) و همچنین نمره 2می باشد (مساوي و بزرگتر از  3ي میانگین مراحل یادگیر
است نمره شایستگی همان نمره مراحل است. نمره  2شایستگی غیر فنی نیز حداقل 

نمره) باشد به روش زیر  5(از 5این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو 
 محاسبه می شود:

نمره واحدیادگیري   = 2 ∗ 5 + 5 = 15 

 
 
 

اقل نمره حد مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 2 2 ترسیم پالن اتاق کودك 1
 2 1 انتخاب مبلمان مناسب 2
 3 1 رنگ و نور پردازي مناسبنتخاب ا 3
 2 2 چیدمان صحیح 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 یگوشی و کفش ایمن
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 2 میانگین نمرات



 

 :2نمونه 
ت وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است. نمرا

کمتر از حداقل قبولی مرحله است نمره   3کسب شده  بدلیل آنکه نمره مرحله
(از  3است . نمره این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو  1شایستگی 

 نمره) باشد به روش زیر محاسبه می شود: 5
نمره واحدیادگیري   = 1 ∗ 5 + 5 = 10 
هنرجو در این واحد یادگیري شایستگی الزم را کسب نکرده و نمره قبولی (حداقل 

 ) را بدست نیاورده است.12
 

 
 

اقل نمره حد مرحله کار ردیف
 3قبولی از 

 نمره هنرجو

 1 2 ترسیم پالن اتاق کودك 1
 2 1 انتخاب مبلمان مناسب 2
 2 1 رنگ و نور پردازي مناسبانتخاب  3
 1 2 چیدمان صحیح 4

هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 زیست محیطی و نگرش:

 ـ مدیریت مواد و تجهیزات1
ـ استفاده از لباس کار، کاله، ماسک، عینک، 2

 یگوشی و کفش ایمن
ـ خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با 3

 هامکنده
 جویی و مطابقت با نقشهـ صرفه4

2 2 

 1 میانگین نمرات
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 :ها پیوست 
در اشکال زیر انواع مختلفی از اتاق کودك ونوجوان ، همچنین تصاویر مربوط به 

 ایمنی را مشاهده می کنید.
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 ارزشیابی

 ارزشیابی کار:
 نوبت: :تاریخ ارزشیابی   ملّی ةشمار   نام و نام خانوادگی

     استاندارد عملکرد کار: L2 سطح صالحیت: ايسازنده مبلمان صفحه حرفه : 71150292  کد حرفه:

اي برش و لبه هبا استفاده از ماشین
چسبان و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با 

 اي را بسازد.صفحهجا کتابی استاندارد ملی 

 G2-5 گروه کاري/شغل: جا کتابی کودكتولید  وظیفه :  01 کد وظیفه: 
 0103 کد کار:

 مهارت  سطح شایستگی: جاکتابی کودكساخت  کار:
 71150292 ار:ککد ملی 

 کار مرا حل ردیف

 شرایط عملکرد
(ابزار،مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان و ...)
 نمره استاندارد (شاخص ها/داوري/نمره دهی) نتایج ممکن

1 

برشکاري قطعات 
براساس جاکتابی 

نقشه کار با توجه 
 به نوع مواد اولیه

 -ابزار: اره گرد دورکن
 برفارسی

 مواد: صفحات فشرده
 صنایع چوب مکان: کارگاه 

 دقیقه 30زمان: 

 برش کامل قطعات. -
 برش ناقص قطعات. -
 برش نادرست قطعات. -

  3 برش گونیایی و دقیق طبق استاندارد

  2 برش گونیایی و دقیق فقط بدنه ها یا قطعات دیگر

  1 برش غیر گونیایی و خارج از اندازه قطعات

2 
لبه چسبانی 
قطعات برش 

 خورده

 ابزار: اره گرد دورکن 
 و اتویی PVCواد: نوار م

صنایع مکان: کارگاه 
 چوب

 دقیقه 30زمان: 

 برش کامل قطعات. -
 برش ناقص قطعات. -
 برش نادرست قطعات. -

  3 لبه چسبانی کامل و تمیز قطعات جاکتابی

  2 تعدادي از قطعات جاکتابیلبه چسبانی 

لبه چسبانی کم و زیاد و غیر یکنواخت قطعات 
 جاکتابی

1  

3 
کنشکاف زدن 

جاکتابی بدنه 
 براي پشت بند

 ابزار: اره گرد دورکن 
 مواد: صفحات فشرده
صنایع مکان: کارگاه 

 چوب
 

 دقیقه 15زمان: 

 کنشکاف زدن بدنه -
 کنشکاف زدن ناقص بدنه.. -
 رست بدنهکنشکاف زدن ناد -

  3 کنشکاف صحیح از نظر عمق و عرض هر دوبدنه

  2 کنشکاف یک بدنه

  1 کنشکاف اشتباه بدنه ها از نظر عمق و عرض

4 
سوراخ کاري 

 جاي پیچ و الیت

 ابزار: اره گرد دورکن
 مواد: صفحات فشرده

 صنایع چوبمکان: کارگاه 
 

 دقیقه 30زمان: 

 سوراخکاري کامل قطعات  -
 کاره قطعاتسوراخ کاري نیمه -
 سوراخکاري اشتباه قطعات  -

  3 هاصحیح از نظر قطر. محل سوراخسوراخ کاري کامل و 

  2 ها یا فقط الیت هاسوراخ کاري محل پیچ

سوراخ کاري جا به جا و اشتباه از نظر قطر و عمق 
 ها سوراخ

1  

 مونتاز جاکتابی 5

 ابزار: اره گرد دورکن
 مواد: صفحات فشرده

 صنایع چوبمکان: کارگاه 
 

 دقیقه45زمان: 

 مونتاژ کامل -
 ونتاژ نیمه کارهم -
 مونتاژ نادرست قطعات. -

  3 جاکتابیمونتاژ کامل و گونیایی 

  2 مونتاز نیمه تمام جاکتابی

  1 جابه جاي قطعات و غیر گونیایی جاکتابیمونتاز 

هاي غیر فنی، ایمنی، شایستگی
بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

 نگرش

مدیریت مواد و تجهیزات  -1
N 66 

تفاده از لباس کار و اس -2
کفش ایمنی، کاله، عینک، 

 گوشی و ماسک
خروج ضایعات مواد از  -3

محیط کارگاه با استفاده از 
 مکنده

 دقت در کار -4

 عملکرد قابل قبول 
 عملکرد غیر قابل قبول

پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی، کاله و استفاده از 
 عینک، گوشی و ماسک 

2  

  1 شی ایمنیاستفاده از عینک و گو

 ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
     بله       
  خیر     

  



 
 
  
 
 
 

 یادداشت هنرآموز:  
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  در شایستگی بر مبتنی تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 اي حرفه و فنی هايآموزش
 اشاره   1

 از نظر صرف دارد، عهده به مهمی نقش انسانی سرمایه توسعه فرایند در یابیشارز
 انجام رسمی آموزشی هاي برنامه از خارج اینکه یا شود نجاما هنرستان در که این
 کاربرده به زندگی طول در حاصل تجارب ارزیابی براي یا شغل حین در یا و دگیر

 به که افراد براي هم ،است العمر مادام یادگیري مهم اجزاء جمله از یابیشارز شود.
 احتیاج زندگی مختلف مراحل در معتبر گواهینامه اهداي و یابیشارز براي روشی
 پذیري تحرك هاي برنامه ارتقاء پی در که موزيآ مهارت مؤسسات براي هم و دارند

 خود درازمدت اي حرفه و فنی آموزش هاي سیاست بتوانند تا هستند خود ارزشیابی
  .بخشند تحقق را
 نظام در ارزشیابی تحول به زیادي توجه المللی بین هاي توصیه و باالدستی اسناد در

 است: شده آموزشی

 رهبر طرف از ابالغی پرورش و آموزش در تحول ایجاد کلی هاي سیاست
 1392 -انقالب معظم

 و قوت نقاط شناسایی براي آموزاندانش ارزشیابی هاي شیوه بنیادین تحول -
 .آموزان دانش خالقیت و استعدادها پرورش و ضعف

 پرورش و آموزش در بنیادین تحول سند
 استانداردهاي براساس محور نتیجه ارزشیابی نظام اجراي و احیطر ـ2/19 راهکار -

 ارتقاي در محور فرآیند ارزشیابی رویکرد و تحصیلی هايدوره از گذر براي ملی
 در محور) نتیجه و محور (فرآیند تلفیقی رویکرد و ابتدایی دوره تحصیلی هايپایه

 .تحصیلی هايپایه سایر
 

 یرانا ملی درسی برنامه در ارزشیابی
  کنونی موقعیت از جانبه همه و روشن تصویري مستمر صورتبه -

 هاظرفیت با متناسب آن اصالح چگونگی و بعدي موقعیت با او فاصله، آموزدانش
 کند. می ارائه وي هاينیاز و

 خود بر تأکید با را آموز دانش مداوم رشد و مدیریتی خود گري، انتخاب زمینه -
-می آن تحقق ساز زمینه را هاروش سایر از گیريرهبه و کند می فراهم ارزیابی

 داند.
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 موقعیت بهبود براي فرصتی را گیريیاد هايکاستی انسانی، کرامت حفظ ضمن -
 داند.می آموزدانش

  آموزشی نظام اصالح و بهبود براي فرصتی را گیريیاد هايکاستی -
 داند.می

 
 )2015(یونسکو اي حرفه و فنی تربیت و آموزش نامه توصیه

 باید یادگیرندگان، هايپیشرفت به مربوط اطالعات از استفاده و ایجاد براي -
 یاددهی هايفرایند ارزشیابی شوند. طراحی مناسب و موثر سنجش هاي سیستم

 ویژه به نفعان، ذي همه همکاري با باید تکوینی، سنجش جمله از یادگیري، و
 و سرپرستان نظر، مورد ياحرفه هايزمنیه نمایندگان مربیان، و ها معلم

 روش از استفاده با باید را یادگیرندگان کلی عملکرد شوند. انجام یادگیرندگان
 هم توسط ارزیابی لزوم، صورت در و ارزیابی خود قبیل از سنجش، مختلف هاي
  داد. قرار ارزیابی و سنجش مورد هاگروه

 
 یونسکو( ايفهحر و فنی هايآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه

2012( 
 و شناختن رسمیت به ها، آن تجمیع و آموزش هاي پذیرمسیر انعطاف پشتیبانی -

 هاي سیستم استقرار، سازي شفاف طریق از فردي هاي یادگیري از انتقال
 شناسایی ارزیابی، و سنجش براي معتبر اقدامات محور، پیامد اي حرفه صالحیت

 تبادل المللی، بین سطح در جمله از اي حرفه هاي صالحیت دهی اعتبار و
 تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاري و متقابل اعتماد توسعه و اطالعات
 سیستم هاي قسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین هاي مکانیسم
 ايحرفه صالحیت

 
  



 
 
  
 
 
 

 تعاریف  2
  شایستگی:

  گویند. را استاندارد اساس بر کار انجام توانایی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هايشایستگی بندي سطح انواع از یکی که است سطوحی داراي شایستگی
 باشد: می زیر موارد شامل که باشدمی ايمرحله چهار صورت به ايحرفه

 است. آمده اخالق) و ایمان نگرشی(شامل اهداف و عمل) و تفکر مهارتی(شامل
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 شایستگی به سطوح اهداف یادگیري الگوهاي نگاشت سطوح  3
 سطوح همراه به عملکردي و یادگیري اهداف در شده بیان سطوح به توجه با

 در کشورها سایر تجارب به توجه با دارد. وجود متفاوتی نگاشت الگوي هاشایستگی
 1 شکل در شده داده نشان 1 الگوي داخلی تجارب و ايحرفه و فنی هايآموزش
 گردد.می توصیه



 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوي   -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاري

سازمانبندي

تبلور

تقلید

اجراي مستقل

دقت

هماهنگی
 حرکات

عادي شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان (نگرش)جزء شایستگی- تفکر و عمل  ( مهارت)جزء شایستگی- علم ( دانش)

          

آفریدن
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 Task-کاري تکلیف
 باشد.می مفید و مشخص خروجی و پیامد با کار یک واحد کوچکترین کاري تکلیف

 نظر در تصمیم یا خدمت محصول، صورت به تواند می کاري تکلیف یک پیامد -
 شود. گرفته

  بود. خواهد کردن واگذار قابل که است کار از قسمتی کاري، تکلیف یک - 
 باشد. می انتها و شروع نقطه داراي کاري تکلیف یک -
 است. مشاهده و گیري اندازه قابل کاري تکلیف یک -
 شود. انجام دیگر کارهاي از مستقل تواند می کاري تکلیف یک -
 باشد. می(Step) کار لهمرح چند یا دو داراي کاري تکلیف هر -
می قرار 125 الی 75 محدوده در معموالً حرفه یا شغل هر در کاري تکالیف تعداد -

 گیرد.
 در توانایی کسب شود. می یاد موارد از برخی در نیز "کار" نام با کاري تکلیف از

 گردد.می شایستگی موجب استاندارد اساس بر کار انجام

 Step-کار مرحله
 مراحل گویند. می "کار مرحله" را کاري تکلیف یک انجام براي زمال هاي فعالیت

 چند یا سه از کاري تکلیف هر معموالً است. کار انجام مشروح رویه یک کار انجام
  است. شده تشکیل کار مرحله
 دار خانه حرفه:

 حیاط نگهداري وظیفه:
 زدن چمن کار:

  زن چمن نمودن روشن کار: مرحله

 (Performance Standard)عملکرد استاندارد
 آن است. استوار عملکرد استاندارد براساس کار دنیاي اي حرفه هاي شایستگی

 را شغل یا حرفه یک در کار یک انجام براي قبول قابل و شده شناخته سطح
 کار، انجام شرایط عملکرد استاندارد در معموالً نامند.می کار آن عملکرد استاندارد
 در ارزشیابی هايبرگ نمون به شود(رجوع می آورده ارزیابی معیار و عملکرد
 است: شده آورده عملکرد استاندارد از هایینمونه ادامه در مقاله). انتهاي
 حرفه در"سیاالت و ها پمپ بررسی"کار انجام جهت عملکرد استاندارد : 1 نمونه

 طبق هاپمپ که طوري به لیست چک طبق سیاالت و ها پمپ بررسی مکاترونیک:
 باشد. سازنده مشخصات طبق روغن سطح و لزجت و کارکرده شخصاتم

 با الکتریکی هاينقشه و مدارها رسم"کار انجام جهت عملکرد استاندارد : 2 نمونه
 ماهر: کار برق حرفه در"رایانه
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 نحوي به برداري فرمت در و کشی نقشه افزار نرم با فرمان مدارهاي هاي نقشه رسم
 IEC استاندارد با آن در رفته کار به مئعال و بوده موجود دستی نقشه با مطابق که

 باشد. مطابق
 در"تراشکاري اولیه عملیات اجراي"کار انجام جهت عملکرد استاندارد : 3 نمونه
 عمومی: کار ماشین حرفه

 از استفاده با تراشی) پیشانی -تراشی پله -(روتراشی تراشکاري اولیه عملیات اجراي
 0/1 تلرانس با ابعادي دقت با کار قطعه که صورتی به تراش ايابزاره و تراش ماشین
mm± سطح پرداخت و Ra 1/6 شود حاصل  

 
 عمل): و تفکر (شامل (skills) مهارت
 اعمال بین هماهنگی عبارتی به یا و ها آن بین هماهنگی ایجاد و عضالت توانائی

 عنوان به نیز ختیشنا حوزه باالئی سطوح از البته گویند. مهارت را حرکتی روان
مهارت هاي روان حرکتی داراي ویژگی هایی هستند که در  شود. می یاد مهارت

 مرحلۀ شش حداکثر و سه حداقل کاري تکلیف هر درشکل زیر مشاهده می شود.
 هر انجام که نحوي به است مهارت و دانش شامل مرحله هر که دارد وجود کاري

 نظر مد را مهارت کردن عملیاتی مذکور تعریف و است دانش کاربرد مستلزم مهارت
 شده تشکیل مهارت چندین از تواندمی کاري) شایستگی(تکلیف هر بنابراین دارد.
 باشد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ویژگی هاي مهارت (بخش روان حرکتی) -  2شکل 
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 علم): (شامل (knowledge) دانش

 قدرت ذهنی، هاي مهارت رشد دانش، کسب قبیل از عقالنی –ذهنی هاي توانائی به
 گویند. دانش را تحلیل تجزیه

 باور) و اخالق (شامل (Attitude) نگرش
 و عالئق ارزش، عاطفی، و احساسی جنبه به که شود می گفته هایی توانائی به نگرش
 توانائی نوع این از مثالی عالقه با توأم فعال مشارکت توانائی شود. می مربوط نگرش
 است. عملی و هنیذ مهارت نوعی واقع در نگرش است.

  صالحیت و شایستگی استاندارد با ارزشیابی رابطه

 ايحرفه
 آنها براساس و باشد مرتبط حرفه شایستگی استانداردهاي با مستقیماً باید یابیشارز

 براي امر این شود). اقتباس آموزشی استانداردهاي از که آن (نه شود تدوین
 تواند می ارزشیابی فردي، نظر از.باشد می ضروري فرد توانایی میزان دقیق یابیشارز

 خاصی شغل و حرفه وارد تا کند می کمک افراد به شود. گواهینامه صدور به منجر
 ثبت براي را روشی دائمی یادگیري شرایط در و نمایند پیشرفت آن در و شوند

 دست به متفاوت هاي زمان و مختلف شرایط در افراد هاي شایستگی و هاتوانایی
 براي ریزي برنامه و ارتقاء استخدام، در تواند می یابیشارز کارفرمایان نظر از دهد.

 و یابیشارز موزيآ مهارت مؤسسات نظر از شود. برده کار به داخلی هاي آموزش
 برابر در شده آموخته هاي دانش و ها مهارت کیفیت تعیین براي روشی سنجش،

 افراد، به گواهینامه اعطاي با است. حرفه یک در نیاز مورد واقعی هاي شایستگی
 و افراد به را خود آموزشی هاي برنامه توانند می اي حرفه و فنی ي ها هنرستان

 سه توان می آموزش دنیاي به کار دنیاي از حرکت مسیر در نمایند. ارائه کارفرمایان
 ).3 داد(شکل قرار توجه مورد را استاندارد نوع
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 آموزش و ارزشیابی حرفه، شایستگی هاي ندارداستا توالی-  3شکل

  ايحرفه هايصالحیت سطوح اساس بر ملی ايحرفه هايصالحیت نظام
 است. نظام این هاي ویژگی از عمودي و افقی پذیري تحرك است. شده گذاريپایه
 قبلی صالحیت سطح مدرك باید صالحیت، از سطح یک در ارزشیابی به ورود براي

 تجربه به گذاري ارزش جهت باشد. شده کسب نیاز مورد تجربی زمان همراه به
 سطح با (اما گذشته عملکرد استاندارد بر مبتنی آغازین سنجش شده، کسب

 تشخیصی ارزشیابی از باالتر سطح به ورود براي و گیرد می صورت باالتر) شایستگی
 دیگر حرف یا و حرفه یک داخل در افقی تحرك هنگام در گیرد. می صورت

 شود. می واقع قبول مورد است شده احراز که مشترك هاي شایستگی
 4استانداردهاي عملکرد مبناي تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 

 نمونه اي از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.
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 ب
اي از استاندارد ارزشیابی حرفه براي یک شایستگینمونه  – 4شکل 
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 در تربیتی و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بر حاکم اصول

  اي حرفه و فنی آموزش
  عملکرد استاندارد باید گیري اندازه (یعنی ییروا حداقل واجد باید یابیشارز

 ینا بتواند (یعنی باشد پایایی و کند) گیري اندازه را شده انتخاب ايحرفه
 خاص دستگاه یا و مکان یک به ناوابسته و یکنواخت صورت به را استانداردها

 براساس – شود می درست منطقه سطح در یابیشارز ابزار اگر کند). ارزشیابی
 اعتبار داراي نیز نتایج و -امتحان سئواالت بانک یا و ملی یا و محلی استانداردهاي

 ،منطقه آموزان هنر و سنجش ملی مراکز کارشناسان است ضروري باشند. وسیع
 ابزارهاي اگر باشند. دیده را یابیشارز طراحی و مدیریت زمینه در کافی هاي آموزش

 توسط کار این است الزم شوند، تدوین متمرکز صورت به شده استاندارد یابیشارز
 اندکرده تدوین را حرفه استانداردهاي که افرادي کمک با و ارزشیابی متخصصان

 منفی اثرات داراي ملی هايآزمون اعتبار و ییروا مقدار در خطا یرد.پذ صورت
 ايحرفه و فنی شاخه در تربیتی و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بود. خواهد بسیاري

 ايحرفه صالحیت و هاشایستگی سطوح به دستیابی و هاشایستگی تحقق بر ناظر
 باشد:می زیر شرح به ایران ملی

  موقعیت در هاشایستگی از گیري بهره در هاوشر و ابزارها تنوع  1
 عمومی و ايحرفه هايشایستگی و تحصیلی پیشرفت سنجش جهت روش و ابزارها
 بود. خواهد متنوع

مالك کسب شایستگی هاي حرفه اي استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
 عملکرد حرفه تکلیف کاري.

  قضاوت براي متنوع و کافی شواهد
رزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از ا

دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی کسب مدرك براساس صالحیت 
 خواهد بود.

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از هنرجویان
ــت ــتفاده از واقعی ــ  اس ــیابی حرف ــه ارزش ــار و تجرب ــاي ک ــاي دنی ــیابی  ه ــه ارزش  ه ب

 کاري و ارزشیابی.گروه
 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر

درصد قضاوت توسط هنرجو  20الی  10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه  
 انجام خواهد پذیرفت. 

 تکالیف کاري همراه با سطح بندي شایستگی هاي حرفه اي و عمومی.
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  آور اضطراب شرایط از دهاستفا عدم  5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 .منصفانه باشد
 )4همتا (ارزیابی سنجش در والدین و آموزاندانش سایر مشارکت  6

آموزان براي سنجش قضاوتی در فرآیندهاي ساخت، طراحی، استفاده ازگروه دانش
 .راتوريتعمیر، نصب، تحلیل، اپ

  ارزشیابی در معلم و مدرسه نقش حفظ  7
 شود. می انجام هنرآموز از تیمی توسط کاري گروه نهایی ارزشیابی

  محوري فرآیند و محور نتیجه  8
-می تلقی یادگیري -یاددهی فرآیند نتیجه عنوان به کاري تکالیف عملکرد استاندارد

 شوند. ارزشیابی زي)(کارآمو کار دنیاي در باید نتایج از برخی شود.
 به کار گیري ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

  مساله حل و کارگروهی  9
اجراي فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت هاي جدید جهت حل مساله 

 در زندگی.
  یادگیري – یاددهی فرآیند از ناپذیر جدایی بخش بعنوان ارزشیابی  10

 اتفاق عملکرد استاندارد بر مبتنی ارزشیابی از قبل تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
 افتاد. خواهد

  سنجش در عملکردي تکالیف  11
 حرفه ارزشیابی استاندارد در موجود شرایط و واقعیات بر مبتنی سنجش و ارزشیابی

 خواهدبود.
 صالحیت اخذ جهت شایستگی کلیه کسب 12

 در که گردد می اي حرفه الحیتص مدرك دریافت شایسته هنرجو یک که زمانی
 زمانی پودمان در و باشد. کرده دریافت شایستگی گواهینامه ها پودمان تمامی

 با را کار انجام شایستگی کارها، تمامی در که کند می دریافت شایستگی گواهینامه
 باشند. داشته عملکرد استاندارد به توجه

  

به طور کلی  .ن انجام می شود از این نوع استزیابی هاي همتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان ژوژماار -1
  شود.روایی به صورت ارزیابی همتا انجام می حفظ براي ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر 
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-آموزش رد زمان به توجه با ارزشیابی و سنجش هايروش

 اي:حرفه و فنی ايه
ــنجش - ــازین: س ــراي آغ ــابی ب ــین ورودي ارزی ــالحیت تعی ــه ص ــام اي حرف   انج

  شود.می
 گیرد. می صورت یادگیري اصالح براي : تکوینی سنجش -
 انجام آموزش محیط در معموالً که آموزش شروع براي تشخیصی: سنجش -

  گیرد.می
 ايحرفه صالحیت سطوح و هاپودمان و کاري تکالیف انتهاي در :تراکمی سنجش -

 گیرد.می انجام
 شود.می انجام میدانی عملیات و کارورزي و کارآموزي براي تکمیلی: سنجش -
 و ايحرفه صالحیت سطح و حرفه نوع به توجه با اي حرفه هاي صالحیت نظام در

 شود. می استفاده زمانی مختلف هاي روش از ...) و العمر (مادام یادگیري نظام نوع
 حرفه و کار هر در تسلط و شایستگی سطح گیري اندازه براي تراکمی سنجش بتهال

 گیرد. می قرار اي ویژه توجه مورد

  شایستگی: سنجش ابزارهاي  
 شده، سازيشبیه شناسایی، سنجش عملکردي، کتبی شامل عملکردي سنجش -

 ... و ايدرجه 360 سنجش مدت، طوالنی هايپروژه کار،نمونه
  وارسی، فهرست اساس بر سنجش شامل اي:همشاهد سنجش -

 ... و نگاري واقع بندي،درجه هايمقیاس
 مقیاس با نگرش سنجش معنایی، تفکیک نامه،پرسش شامل عاطفی: سنجش -

 مصاحبه لیکرت،
 اینکار، سنجش پیرو و ... حین در مشاهده کارفرما، با مصاحبه تکمیلی: سنجش -

 استفاده واقعی کارمحیط در نظروردم شایستگی از اطمینان براي سنجش نوع
 .گیرد)می قرار استفاده مورد کارورزي و کارآموزي شود(درمی

 نوع این ... و اي درجه 360 کارپوشه، شامل (ترکیبی): جانبه همه سنجش -
 شود. می استفاده یادگیري هاي حوزه کلی سنجش براي ها سنجش

 
 آشنا دانشی اهداف ارزشیابیِ رهايابزا با گذشته، تجارب مبناي بر شما که آنجا از

 اهداف در شایستگی هايمؤلفه ارزشیابی ابزارهاي از برخی 1 جدول در هستید،
 است. آمده اخالق) و ایمان نگرشی(شامل اهداف و عمل) و تفکر مهارتی(شامل



 
 
  

 شایستگی هايمؤلفه ارزشیابی ابزارهاي از برخی-1 جدول
 (تفکر) مهارت سنجش و گیري اندازه ابزارهاي

 شناختی هاي مهارت 
بعد دانش و 

 آفریدن  کردن ارزشیابی تحلیل کردن به کار بستن مهارت شناختی

 الف:
   ■ ×■ ■ ■  + دانش امور واقعی

   × ب: دانش مفهومی
■ 

+    
■▲ 

    ▲ 
■ 

▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندي

+ ■   
 ■  ■  ■ 

 د:
 ●     راشناختیدانش ف

 

 (عمل) مهارت سنجش و گیري اندازه ابزارهاي

اجراي  تقلید
 مستقل

هماهنگی  دقت
 حرکت

عادي 
 شدن

 ●  
■ 

● ■ 
   

● 
■ 

● ■  
 

● 
■ 
  

 
 اي) حرفه اخالق و (باور نگرش سنجش و گیري اندازه ابزارهاي

 تبلور سازمانبندي یارزشگذار واکنش دریافت

● 
 ■ 

●  
 ■ 

● 
 ■ 

● 
◊ 
■ 

● ◊ 
■ 
 

 

 
 سنجش: و آزمون ابزارهاي

-هاکوت آزمون  تشریحی آزمون  کردنی جور آزمون × غلط-صحیح آزمون +
 عملکردي سنجش مشاهده اي گزینه چندپاسخ
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 شفاهی پرسش♦ مصاحبه ◊مفهومی نقشه▲ وارسی فهرست ●روبریک■ کارپوشه 
کار نمونه پروژه  درجه 360آزمون گزارش موردي پژوهش زنی محک 
ارائه نقش ایفاي کارگروهی خودسنجی  

 
  از: عبارتند شایستگی اساس بر آموزش در سنجش انواع خالصه بطور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -5شکل 



 
 
  

  یابیشارز مورد محتواي
 سنجش را عملکرد استاندارد براساس کار انجام شایستگی باید حرفه در ارزشیابی

 به توجه با باشد.می نگرش و مهارت ،دانش از ترکیبی شایستگی این نماید.
 به ارزیابی مورد هايشایستگی ها،آموزش ارائه شرایط و ايحرفه استانداردهاي

 و هامهارت ارزشیابی بر عالوه است ممکن یابیشارز بود. خواهند گوناگون هايصورت
 نیز را دیگري هايمهارت هستند، ارتباط در فرد حرفه با مستقیماً که هاییشایستگی

 از عبارتند هامهارت این گویند:می محوري هايمهارت آنها به و کند گیرياندازه
-مهارت شهروندي، و اجتماعی هايمهارت شامل زندگی هايمهارت حساب، و سواد
 هايمهارت فرد حرفه براساس و سازيتصمیم و ارتباطات مانند ریابیکا عام هاي

 که طوري به باشد می نگر کل صورت به ارزشیابی لذا آفرینی. کار و مدیریت
 گرفت. خواهد قرار توجه مورد کارها تحلیل در غیرفنی و فنی هاي شایستگی
 و موزشآ سیستم و فرآیند یک محتوي ارزیابی و سنجش هايروش و رویکردها

 گردد: بنديدسته مختلف هايشاخص براساس تواندمی ايحرفه و فنی تربیت

 یابیشارز مدیریتی هايوشر
 هـاي بانـک  و شـده  اسـتاندارد  هـاي  آزمـون  دارد: وجود یابیشارز مدیریتی روش دو

  اطالعاتی

  شده استاندارد هاي آزمون
 سازمان و شده استاندارد ياحرفه شایستگی هايیابیشارز تدوین شامل رویکرد این

 سنجش ملی مراکز توسط مستقیماً یا که است متمرکز هايموقعیت در آزمون دادن
 روش این گیرند.می عهده به را آن اعتباربخشی مراکز این که این یا و شودمی انجام

 UK ,City نظیر مؤسساتی با که شودمی انجام توسعه حال در کشورهاي در معموالً
Guilds اندکرده کمک توسعه حال در کشورهاي به مؤسسات این اند.کرده کاريهم 

  نمایند. اقتباس یا و کنند تدوین را هابرنامه این مناسب ارزشیابی هايبرنامه تا
 ابزار نیز Cisco و میکروسافت نظیر وريآ فن هايشرکت برخی اخیر هايسال در
 را جهان سطح در شده برده کار به وزيمآمهارت هايبرنامه و شدهاستاندارد یابیشارز

  نمایند. صادر را مربوطه هايگواهینامه توانند می مؤسسات این اند.کرده تولید

 اطالعاتی هاي بانک
 یابیشارز االتؤس شامل اطالعاتی بانک حرفه، استانداردهاي براساس روش این در

 اطالعاتی انکب این شود. می تشکیل عملکرد استاندارد براساس حرفه شایستگی
 تا گیرد می قرار کارفرمایان) و آموزش سساتؤم (مانند نفع ذي افراد تمام دراختیار

 کار این انجام کنند. تدوین را خود هاي یابیشارز اطالعات، بانک این براساس بتوانند
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 تدوین را استانداردهایی که است سنجش ملی مرکز در کارشناسانی وجود مستلزم
 چگونه که دهند می آموزش آموزشی، دهندگان ارائه به شناسانکار این است. کرده

 در کشورهاي در کار این انجام کنند. استفاده خود هاي ارزشیابی در اطالعات این از
 پایایی و روایی داراي بخواهد هاآزمون اگر مخصوصاً است مشکل بسیار توسعه حال

 کارکنان و امنیتی ماتاقدا به استاندارد هاي آزمون به نسبت روش این باشند.
-فعالیت تمام به مستقیماً توانمی را بانک این االتؤس دارد. احتیاج کمتري تخصصی

 اداري کارهاي محتاج هاآزمون این اجراي و تدوین و کرد. مرتبط حرفه هر در ها
 صورت در زیرا هستند بیشتري انعطاف داراي هاآزمون این نیست. طویل و عریض
 در داد، تغییر را بانک در مربوط اطالعات توانمی حرفه یک اياستاندارده تغییر

 هاينامهگواهی و شوند نام ثبت متمرکز صورت به افراد باید روش این اجراي صورت
 مادام یادگیري و گیرد صورت سهولت به افراد محل تغییر بتوان تا گردد صادر آنها

 .شود میسر نیز العمر

 تگیشایس دهینمره و بندي مقیاس
 بر مبتنی متوسطه دوم دوره آموزشی جدید نظام در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 توانایی کسب و یادگیري شایستگی، بر مبتنی ارزشیابی نهایی هدف است. شایستگی
 شایستگی ارزشیابی براي گوناگونی هاي مقیاس است. حرفه و شغل در کار انجام
 شود. مشاهده می ذیل جدول در که دارد وجود اي حرفه



 
 

  
 حرفه شایستگی ارزشیابی - اي رتبه بندي مقیاس

 (گروه شایستگی بندي مقیاس
 بندي مقیاس -انتظارات محدوده (کار) شایستگی بندي مقیاس کاري)

 جزء شایستگی
 بندي مقیاس

 ردیف جزء شایستگی

 مربوط هاي معیار نداشتن آموزش: نیازمند
 کار شایستگی به

 به طمربو هاي معیار داشتن شایسته:
 کار شایستگی

 به مربوط هاي معیار نداشتن آموزش: نیازمند
 کار شایستگی
 کار شایستگی به مربوط هاي معیار داشتن شایسته:

 در انتظارات درصد 75 نکردنحداقل کسب شایستگی: عدم
 نیاز مورد شایستگی سطح

 سطح در انتظارات درصد 75 حداقل کسب شایسته:
 نیاز مورد شایستگی

 1 خیر - بلی

 60 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند
 مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 نیاز
 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب شایسته:

 شایستگی سطوح در انتظارات درصد 85
 نیاز مورد

 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 نیاز

 درصد 60 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب شایسته:

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 انتظارات درصد 60 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در

 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :2 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات درصد
 انتظارات درصد 85 حداقل کردن کسب :3 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در

 2 3, 2, 1 هاي مقیاس

 حداقل نکردن کسب آموزش: مند نیاز کامال
 مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد 40

 یازن
 و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 سطوح در انتظارات درصد 60 حداکثر

 نیاز مورد شایستگی
 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته

 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 40 حداقل نکردن کسب موزش:آ نیازمند کامالً
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 درصد 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 85 لحداق کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 در انتظارات درصد 40 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح

 درصد 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب :2 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 درصد 80 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :3 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح رد انتظارات

 درصد 90 حداکثر و درصد 80 حداقل کسب :4 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 در انتظارات درصد 90 حداقل کردن کسب :5 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح

 و 3, 2, 1 هاي مقیاس
 5و4
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 (گروه شایستگی بندي مقیاس
 بندي مقیاس -انتظارات محدوده (کار) شایستگی بندي مقیاس کاري)

 جزء شایستگی
 بندي مقیاس

 ردیف جزء شایستگی

 حداقل نکردن کسب آموزش: مند نیاز کامال 
 مورد شایستگی سطوح در اتانتظار درصد 40
 نیاز

 و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 سطوح در انتظارات درصد 60 حداکثر

 نیاز مورد شایستگی
 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته

 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز وردم شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 40 حداقل نکردن کسب آموزش: مند نیاز کامال
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 درصد 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: یستگیشا
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 در انتظارات درصد 60 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح

 درصد 80 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :2 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 80 حداکثر و ددرص 80 حداقل کسب کسب :3 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات صد در

 درصد 90 حداکثر و درصد90 حداقل کسب :4 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 در انتظارات درصد 60 حداقل کردن کسب :5 مقیاس سطح
 نیاز مورد سطح از باالتر شایستگی سطح

 4و3, 2, 1 هاي مقیاس
 5و

4 

 40 حداقل نکردن کسب آموزش: ندنیازم کامال
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 سطوح در انتظارات درصد 60 حداکثر

 نیاز مورد شایستگی
 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته

 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 40 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند کامال
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 ددرص 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 در انتظارات درصد 60 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح

 درصد 80 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :2 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 90 حداکثر و درصد 80 حداقل کسب کسب :3 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات صد در

 سطح در انتظارات درصد90 حداقل کسب :4 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی

 5 4و3, 2, 1 هاي مقیاس

 



 
 

  

  و فنی فنی، پایه هايشایستگی دروس ارزشیابی نحوه

 فنی غیر
 از: عبارتند است شایستگی بر مبتنی آنها شیابیارز که درسی مواد

 و نوآوري کارگاه دهم پایه در کار محیط الزامات شامل فنی غیر هاي شایستگی  1
 حرفه اخالق و یازدهم پایه در تولید مدیریت، نوین هاي فناوري کاربرد، آفرینی کار
 ) کاردانش و اي حرفه و فنی (شاخه دوازدهم پایه در اي

 زبان و عناصر اي،رایانه فنی کشی نقشه شامل: دهم پایه در گروه ركمش درس  2
 اي)حرفه و فنی (شاخه مؤثر. ارتباط گیاه، و خاك آب، بصري،

  دوازدهم و یازدهم، دهم هاي پایه اي)حرفه و فنی (شاخه ساعته 8 هايکارگاه  3
 شیمی و زیست فیزیک، ریاضی، شامل: پایه هاي شایستگی دروس  4
 تخصصی فنی دانش و پایه فنی دانش دروس  5

 که باشدمی (فصل) پودمان پنج شامل یک ماده موضوع درسی مواد از یک هر
 هنرجو از مستقل ارزشیابی مربوط هنرآموز توسط آنها از یک هر براي باید

 هاپودمان یک هر براينمره  20از  مستقل نمره یک نتیجه در و گیرد صورت
 گردد.می  ثبت

 

 
 

 
 
 
 
 

 20 تا 0 اساس بر نمره یک فقط و گرددمی تشکیل بخش دو از پودمان هر نمره
 گردد.می ثبت

 از شایستگی کسب از ارزشیابی نمره پودمان: هر پایانی ارزشیابی شامل اول بخش
  شایستگی؛ احراز عدم =1( 3 ،2 ،1 نمره سه با که نظر مورد پودمان

 آن نتیجه و گرددمی مشخص انتظار) از ترباال شایستگی =احراز3 شایستگی احراز =2
 .) 6(شکل  گرددمی منظور 5 ضریب با

 و کالسی هايفعالیت انجام اساس بر که مستمر نمره مستمر: ارزشیابی دوم بخش
 در ابتکارخودارزیابی،  تربیتی و آموزشی هايفعالیت در مشارکت نظم،، کارگاهی
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 ارزشیابی

 قبولی شرط کرد. خواهد پیدا اختصاص نمره 5 تا 0 از ... و درسی عملکردي تکالیف
 باشد.می 12 حداقل نمره کسب پودمان هر در

گیري از سوي هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم -
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

ه مستمر را به خودارزیابی نمر 5/1نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

هاي درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنماي ها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 6 - ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است.
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 ارزشیابی

 نمرات احتمالی که براي هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

نمرات احتمالی ثبت شده براي هر پودمان -7شکل 



 
 

  

 ارزشیابی و است شایستگی) (واحد یادگیري واحد سه تا یک شامل پودمان هر -
 هايکتاب رد مندرج شیوه با مطابق شایستگی هايواحد از تحصیلی پیشرفت

 ثبت مدرسه در کالسی نمره ثبت دفاتر در آن نتیجه و کرد خواهد صورت درسی
نمره  شایستگی هايواحد ارزشیابی از حاصل نتیجه اساس بر و شد خواهد

 پودمان به دست خواهد آمد.
، کشور در استاندارد تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام استقرار منظور به -

 از یک هر براي را شایستگی رویکرد با تحصیلی شرفتپی ارزشیابی استانداردهاي
 شده است. تهیه کاردانش و ايحرفه و فنیهاي شاخه در دروس

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب استاندارهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی براي کلیه  -8شکل 
 هاي تحصیلیرشته

رد هاي ارزشیابی مبتنی بر دهی بر اساس استاندانمونه هایی از نمره 9در شکل 
شایستگی براي پودمان هاي مختلف رشته هاي گروه بزرگ حرفه اي صنعت، 

 خدمات، کشاورزي و هنر نشان داده شده است.
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 ارزشیابی

 
 
 
 
 
 

 الف                                                                      
 

 
 
 
 
 
 

 ب                                                                      
 
 

 
 
 
 
 

 پ                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت                                              
نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته هاي  -9شکل 

 مختلف



 
 

  

 5 هر در که گرددمی اعالم ولقبمبتنی بر شایستگی،  دروس در هنرجو زمانی -
 پودمان نمره 5 میانگین صورت این در کند. کسب 12 باالي نمره درس پودمان

 در شد. خواهد منظور هنرجو تحصیلی کارنامه در درس کلی نمره عنوان به
 ماده آن در نکند کسب را 12 نمره حداقل پودمان چند یا یک در فرد که صورتی
 خواهد منظور او براي سیستم در 10 نمره و وردآ نمی بدست را قبولی درسی

 نظر مورد نمره حداقل که هاییپودمان یا پودمان در صرفاً مجدد ارزشیابی شد.
 تحصیلی سال طول تمام در و پذیرفت خواهد صورت است نشده کسب آن در

 بود. خواهد پذیر امکان بار یک براي حداقل
 تحت کاربرگ یک در تحصیلی ايهرشته هاپودمان در شده کسب نمرات خالصه -

 به دیگر تحصیلی مدارك با همراه و تنظیم ايحرفه هايشایستگی گواهی عنوان
 شد. خواهد داده تحویل هنرجو

 هنرجو همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان -
 هدف با کتاب این باشند. داشته همراه به خود با ارزشیابی اجراي زمان در را

بر  مبتنی ارزشیابی و آموزش اهداف تحقق و آموزان دانش در اضطراب کاهش
شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و براي کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 ). 10(شکل 
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