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 مقدمه

رشته نقشه کشی معماري نیز این ،  نیازسنجی رشته هاي شاخه فنی و حرفه اي است، یکی از مزایاي تغییر نظام آموزشی 
تهیه و تدوین شده بود و مصاحبه با خبرگان  1370پس از بررسی اسناد برنامه درسی رشته که در سال  .فرایند را طی کرد

نقشه کشی  التحصیالن رشته حرفه اي و صاحبان دفاتر مشاور مهندسی این نتیجه حاصل شده که در حال حاضر فارغ
معماري به دلیل تغییراتی که در زمینه کاري حرفه معماري ایجاد شده است از میزان جذب پایینی برخوردارند و اکثر 

 .مهندسان معمار وظیفه طراحی و نقشه کشی را توامان انجام می دهد

ی معماري به عنوان یکی از وظایف نقشه کش بود که نقشه کش "ایسکو"یکی از اسناد مهمی که در این زمینه بررسی شد 
با جمع بندي نیازسنجی ها این نتیجه حاصل شد که به جاي رشته نقشه کشی معماري یکی دیگر از مشاغل این . آمده بود

 . حرفه بررسی و نیاز سنجی شود

استاندارد  ascoاستاندارد مشاغل استرالیا ، )ایسکو(استاندارد سازي مشاغل  اسناد سازمان، سند برنامه درسی موجود
و مشاغل سازمان میراث  استاندارد مشاغل سازمان فنی و حرفه اي، اسناد سازمان آمار ایران، )o*net(مشاغل آمریکا 

در این مطالعه .فرهنگی و دنیاي کار براي انتخاب شغل و در نهایت رشته تحصیلی در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفتند
طراحی داخلی و "تعدادي از مشاغل در سطح تکنسین در حوزه معماري استخراج شدند که با توجه به بازار کار شغل

 .که در سطح کارگر ماهر و کمک تکنیسین عنوان تزیینات داخلی براي آن تعیین شد .مورد تایید قرار گرفت "دکوراسیون

ناد استخراج شده و هم چنین تحلیل کاملی از شغل توسط وظایف و کارهاي آن در اس، اولیه این شغل پس از تایید
 .اي انجام گردید خبرگان حرفه

، اهداف رشته تحصیلی، رویکرد و منطق حاکم بر برنامه درسی، این سند شامل اهداف و اصول دوره تحصیلیمحتواي 
 .ارزشیابی استیاد گیري و ارایه شیوه هاي -ارایه روش هاي یاد دهی، تنظیم محتوا، اهداف مواد درسی

برنامه ریزان درسی و ارزشیابان از محتواي دروس می باشد تحقیق اهداف برنامه زمانی ، سند موجود راهنماي عمل مولفان
 .تجهیزات و نیروهاي انسانی پیش بینی شده در سند فراهم باشد، میسر خواهد بود که امکانات
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي
 تربیت و و اجتماعی سیاسی بینش و اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -

 آموز دانش اخالقی و عملی – ایمانی – عقلی یکپارچه

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مبتنی مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی  و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر

 تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  –فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلی -

 

 اهمیت و ضرورت گروه فرهنگ و هنر
شکوفایی و رشد و بالندگی هر سرزمینی در دوره هاي گوناگون وابستگی بسیاري به شکل گیري تمدن آن دارد و تمدنها نیز وام دار 

از این رو توسعه و آموزش در زمینه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواري تمدن کشور مهم است .فرهنگ و هنر مردمان خویشند
با وجود سابقه کهن و دیرینه هنر در کشور . ي اقتصادي را نیز به گونه اي شایسته فراهم می آوردبلکه زمینه گسترش فعالیتها

عزیزمان ایران و درآمیختگی آن با فرهنگ اصیل اسالمی براي رساندن پیامهاي ناب این این دین الهی ضروري است ، هنرمندان 
صوب شوراي عالی آموزش و پرورش شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و از طرفی بر اساس اهداف م. متعهدي در این جامعه رشد یابند 

ونیز تاکید  اسناد ... استعدادهاي مختلف هنري و زیبایی شناسی ، شناخت زیبایی هاي جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی و 
ه دارند برنامه ریزي و اجراي بخشی از این توصی... باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنري ، قدردانی از آثار و ارزش هاي هنري و

این دفتر بنا به سهم خود در عرصه هاي . اهداف بر عهده دفتر برنامه ریزي و تالیف آموزشهاي فنی و حرفه اي و کاردانش است
ته هاي گوناگون مختلف هنري که از بازار کار بیشتري برخوردار بوده و در حال رشد می باشند ، اقدام به برنامه ریزي و اجراي رش

 . هنري در مقطع متوسطه دوم نظام جدید نموده است 

 فرهنگ و هنرجدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرهنگ و هنر

 -021310زیبا هنرهاي-021210)تزئینات داخلی(طراحی دکوراسیون داخلی- 028821 برنامه تلویزیونی تولید
 -021220 الگو و لباس  طراحی -021510نمایشی  هنرهاي و موسیقی -021410)گلیم /فرش(دستی صنایع

( دستی صنایع-021412)سرامیک و سفال(دستی صنایع -021411)چوب(دستی صنایع -021110گرافیک  -فتو
 021110شنیداري -رسانه هاي دیداري -021414)فلز( دستی صنایع -021413) سازي جواهر
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 فرهنگ و هنر حرفه اي در گروه -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 مشترك گروه فرهنگ و هنر جدول دروس

 
 

 4: کد  گروه تحصیلی فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی

 

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
تزئینات سلولزي، رنگ، موکت و 

 فضاهاي داخلی
0212100110 

مشترك در 

 گروه 
10 120 180 

1013-1003-0509-0501 

0905-1210-1203-1008 

-)N31(جمع آوري و گردآوري اطالعات  -)N32(سازماندهی اطالعات 

مدیریت  -)N56(احترام گذاشتن به ارزشهاي دیگران -)N58(مذاکره 

به کارگیري فناوري  -)N63(مدیریت کیفیت  -)N66(مواد و تجهیزات 

 )N42(مناسب 

  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2
مشترك در 

 گروه
10     

  )انتخاب از گروه(3انتخابی  درس 3
مشترك در 

 گروه
10     

4         
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه فرهنگ و هنر

 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 تولید برنامه تلویزیونی
تصویر برداري و صدا برداري برنامه 

 تلویزیونی هاي
 --- )هنرهاي چوبی(صنایع دستی 

 طراحی دکوراسیون داخلی
 وفضاهاي موکت سلولزي،رنگ، تزئینات

 داخلی 
 --- )سفال(صنایع دستی 

 --- )طال و جواهر(صنایع دستی  --- هنرهاي زیبا

 --- )شیشه گري(صنایع دستی  --- موسیقی و هنرهاي نمایشی

 --- رسانه هاي دیداري و شنیداري مدلسازي و دوخت دامنطراحی ،  طراحی الگو و لباس

 گرافیک-فتو
عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و 

 تصویر
  

   فرشدستی و رایانه اي نقشه کشی  )فرش(صنایع دستی 

 الزامات  اجرایی برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

اجراي برنامه درسی ملی  به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار 
هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانـات، منـابع و زیـر سـاخت     

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. تخصصی می باشدهاي فنی و 
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخـش هـاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و       .1

 تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف طراحی و اجراي برنامه هاي  آموزشی و  .2
 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمی بـه منظـور    .3
 درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛طراحی و تدوین راهنماي برنامه 

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4

بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هـاي درون و بیـرون    .5
 پرورش؛  آموزش و

فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبود آن وانجام مطالعات و پژوهش هاي  .6
 مورد نیاز؛

 ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي      .7
 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 گروه فرهنگ و هنرفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 .ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیردسال برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر مورد  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 داخلی دکوراسیونطراحی رشته تحصیلی 
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تزئینات (طراحی دکوراسیون داخلی اهمیت و ضرورت گروه هنر و رشته تحصیلی 

 )داخلی

و سرپناه بوده است که در مراحل مختلف تاریخی و رشد اجتماعی به ترتیب  یکی از اصلی ترین نیاز هاي بشر تهیه مسکن
 .نیازهاي امنیت، کارایی و زیبایی را پاسخ داده است

 .مسکن انسان هاي نخستین او را از بالیاي طبیعی، جانواران درنده و شرایط نامساعد جوي در امان نگه می داشته است

توجه به حسن . ازه و شکل و فرم این فضا را با انتظارات بشر هماهنگ ساختمتناسب بودن کاربرد مسکن از نظر اند
زیبایی شناسی و مشغولیت هاي ذهنی او همزمان با موضع اولین نیاز بشر شکل گرفت به طوري که دیواره داخلی اولین 

فضاهاي مورد نیاز در ابتدا  تهیه و ساخت.پناهگاه طبیعی انسان نقاشی هایی از آمال، ذهنیات و تجربیات او جلوه گر شدند
توسط شخص انجام می گرفته اما به تدریج با رشد تکنولوژي و کسب تجربه افراد در این زمینه خاص نیاز به انتقال تجربه و 

 .آموزش به دیگران و نسل هاي بعدي ضرورت پیدا کرد

ربه و دانش آموخته در این حوزه امروزه نیز طراحی و ساخت مسکن و فضاهاي مورد نیاز مناسب توسط افرادي با تج
اقتصاد و ارکان (-ساماندهی و مدیریت فضاهاي داخلی این ساخت و سازها با توجه به معماري پایدار . صورت گرفته است

تربیت افرادي متخصص با اطالعات کافی و به روز و متناسب با ارزش هاي دینی و  -)اصلی آن، اجتماعی و زیست محیطی
این افراد عالوه بر ارتقاء کیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و . روري می سازدفرهنگی کشور را ض

 .حفظ و نگهداري محیط زیست موثر خواهند بود

با توجه به ارائه آموزش رسمی در شاخه فنی و حرفه اي، رشته تزیینات داخلی و به تبع آن نبود کارگر ماهر و تکنسین 
 .داخلی، تربیت هنرجویان مستعد را دراین رشته ضروري می نمایدهاي حوزه معماري 

پژوهش و برنامه ریزي هاي انجام شده در این زمینه آمار مشاغلین حوزه معماري داخلی مرکز آمار ایران رشد صعودي 
 .اشتغال را در این زمینه پیش بینی می کند

 



۱۲ 

 نیازسنجی آموزشی

ایرانی افراد از مولفه هاي ارتقاء سطح زندگی و بالندگی -متناسب سازي فضاي کار و زندگی با عقاید و ارزشهاي اسالمی
به اعتقاد کارشناسان تغییرات تکنولوژي در بخش ساختمان سازي وجود کارگران ماهر و .  فرهنگی جامعه محسوب می شود

بر اساس تحلیل بازار کار در واحد فرعی حرفه درصد شاغلین از نظر میزان تحصیالت در . تکسینین را ضروري می سازد
. کارشناسی ارشد می باشد%2 کارشناسی و%6/15کاردانی، %7/15تحصیالت متوسطه،  % 42:سطوح مختلف عبارتند از

بیشترین آمار شاغلین این حوزه داراي مدرك تحصیلی متوسطه می باشند که این امر امکان آموزش هنرجویان این مقطع 
 .سنی را توجیه می کند

نسبت به سال % 50،  1400بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص پیش بینی روند تقاضاي شغلی این حوزه در سال 
 . شد خواهد داشت و این موضوع بر بازار کار مناسب این شغل در آینده حکایت داردر 1390

وجود کارگران و  ساختمان سازي و نیاز به تخصص در این شغلبا توجه به پیشرفت تکنولوژي در طبق نظر کارشناسان  
رمایه هاي انسانی در کشور با توجه به استعدادهاي و ستکنسین هاي ماهر و تحصیل کرده به خوبی احساس می شود که 

 .سهم زیادي از تربیت چنین نیروهایی بر عهده نظام آموزش فنی و حرفه اي آموزش و پرورش می باشد

 

  



۱۳ 

 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 :گروه فرعی حرفه 
تفریحی ، کمک کارشناسان و طراحان امور هنري

 و ورزشی
 347 :88کد

  :08کد 

 دکوراتورها و طراحان تجاري :حرفهواحد 
 3471 :88کد
  :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

     
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
     

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
     

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 باالخیلی  باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

بخش میزان مزیت اقتصادي  -9
  در کشورهاي اصلی مرتبط با حرفه 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          شاخه فنی و حرفه اي         خیر     بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

بر اساس محتواي استاندارد هاي وزارت کار در  رشته معماري داخلی کاردانش فنی و حرفه اي توسط آموزش و پرورش اجرا نشده است و تنها در شاخه داخلی تاکنون در شاخهتزیینات رشته 
حصیل کرده اند اجرا شده است با توجه به وجود که در رشته هایی چون عمران و ساختمان ت، تعدادي از هنرستان ها با استفاده نیروي انسانی رشته هاي مهارتی دیگر چون نقشه کشی ساختمان

داخلی را در واحدهاي  تزییناتند می توانیم رشته تجهیزات و امکانات رشته نقشه کشی معماري در هنرستان هاي فنی و حرفه اي و نیروي انسانی موجود که اکثرا در رشته معماري تحصیل کرده ا
و با توجه به بهره برداري از فضا و تجهیزات و نیروي انسانی موجود رشته نقشه کشی معماري این رشته نسبتاً هزینه بر نیست و متقابالً . نیمآموزشی مجري رشته نقشه کشی معماري جایگزین ک

 .ر واقع شوندمعماري داخلی از بازار جذب خوبی برخوردارند و می توانند در مباحث مدیریت منابع موث بازارهنرجویان این رشته پس از فارغ التحصیلی در 



۱٤ 

 )تزئینات داخلی(طراحی دکوراسیون داخلی طراحی اهداف تفصیلی رشته 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم، روح (

 رابطه با خدا
انبیاءواولیاي ، تشریعی، آیات تکوینی، صفات خدا(

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )استان و جهان، شهر، محله، همسایگان، دوستان، خانواده(

 رابطه با خلقت
 -2...محیط زیست و، فضا، آب، زمین:طبیعت-1(

 ...)مالئکه و، جهان آخرت، حیات ابدي:ماوراء طبیعت

تفکر و اندیشه ، تعقل

 ورزي
، استنباط، استدالل، تامل(

، توجه ، تجزیه و تحلیل 

، درك، کشف ، نقد ، تدبر

 )خالقیت و پژوهش، حکمت

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به تاثیر استفاده از نگرش سیستمی براي  -3

 افزایش کارایی در فرآیند اجراي کار
کشف خالقیت هاي خود در ارائه ایده هاي نو در  -4

 طراحی داخلی
تجزیه و تحلیل و نقد طراحی هاي ارائه شده در زمینه  -5

  طراحی داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر در آفریده هاي خداوند به عنوان الگوهاي  -3

 طراحی داخلی
تدبر در آیات الهی با نگاه حقیقت جویی در خلق آثار  -4

 طراحی داخلی 
کشف جلوه جمال الهی به عنوان الگو در طراحی  -5

 داخلی 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
به ارتباط موثر و کار تیمی با همکاران و  شتنیم داصمت -3

 کارفرمایان پروژه هاي طراحی داخلی 
ارزشیابی و نقد مسئولیت پذیري همکاران و زیردستان در  -4

 طراحی داخلیپروژه هاي 
اعتقادات و امکانات بهره برداران ، تجزیه و تحلیل فرهنگ -5

 و کارفرمایان پروژه هاي طراحی داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به مدیریت منابع زیست محیطی در پروژه هاي  -3

 معماري داخلی
هاي کشف ظرفیت هاي منابع طبیعی در طراحی  -4

 داخلی
روش هاي طراحی بر پایه توسعه تجزیه و تحلیل  -5

 پایدار

 ایمان و باور
 )التزام قلبی، تعبد، پذیرش(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
التزام قلبی به یادگیري مادام العمر در کار حرفه اي  -3

 طراحی داخلی

 داخلیپذیرش خود باوري در حرفه معماري  -4

ایمان به اهمیت و نقش کار خود در زندگی فردي و  -5
  اجتماعی افراد

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور به تاثیرات مثبت اخالق حرفه اي الهی محور در  -3 

 حرفه طراحی داخلی

التزام قلبی به نقش پرهیزکاري در پیشبرد و ارتقاء  -4
 امور حرفه اي

ایمان به دریافت پاداش دنیوي و اخروي با کسب  -5
 حالل در حرفه طراحی داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
در تحقق اهداف پروژه هاي ) مشارکت(اعتقاد به کار تیمی  -3

 طراحی داخلی

باور به امانت بودن منابع مالی و سرمایه کارفرما در حرفه  -4
 اخلیطراحی د

التزام قلبی به تامین ایمنی و سالمت محیط کارگاه و  -5
 همسایگی ها

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باور به یادگیري مادام العمر در خصوص کاهش اثرات  -3

نامطلوب زیست محیطی مصالح و روش هاي اجراي طرح 
 هاي معماري داخلی

گرایی در حفظ محیط زیست مرتبط اعتقاد به قانون  -4
 با شغل

باور به اثرات نامطلوب زیست محیطی برخی از مصالح  -5
 در طرح هاي معماري داخلی

 علم
، کسب معرفت شناخت(

 )بصیرت و آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توضیح کاربرد فناوري در طراحی و اجراي پروژه هاي  -3

 معماري داخلی 

تشریح ضوابط و قوانین در طراحی و اجراي پروژه  -4
 هاي معماري داخلی

تشریح وظایف و مراحل انجام کارهاي شغل کارگر  -5
 ماهر معماري داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
الق حرفه اي با توجه به احکام اسالمی در تشریح اخ -3

 ارتباط با شغل معماري داخلی

 بیان احکام اسالمی در حوزه شغل معماري داخلی -4

 توصیف اصول زیباشناختی بر اساس صفات الهی -5

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 بیان اصول ارتباط موثر و کار تیمی در شغل طراحی داخلی -3 

تشریح وظایف قانونی خود در قبال کارفرما، بهره برداران و  -4
 همسایگان پروژه معماري داخلی 

تشریح اصول طراحی و اجرا در پروژه هاي معماري داخلی  -5
 براي کارفرما و کارکنان

 شایستگی پایه -1
 وزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر ح -2
بیان تاثیر استفاده بهینه از منابع و مواد مصرفی در  -3 

 اقتصاد ملی

 توصیف خردورزي با استفاده از آموزه هاي طبیعت -4

تشریح اصول و مبانی معماري پایدار در طراحی و  -5
 اجراي پروژه هاي معماري داخلی

 



۱٥ 

 )تزئینات داخلی(طراحی دکوراسیون داخلی طراحی اهداف تفصیلی رشته 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم، روح (

 رابطه با خدا
انبیاءواولیاي ، تشریعی، آیات تکوینی، صفات خدا(

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )استان و جهان، شهر، محله، همسایگان، دوستان، خانواده(

 رابطه با خلقت
 -2...محیط زیست و، فضا، آب، زمین:طبیعت-1(

 ...)مالئکه و، جهان آخرت، حیات ابدي:ماوراء طبیعت

 عمل
 ،عبادت، اطاعت، تالش، کار(

 مهارت، کارآفرینی، مجاهدت
 ...)و

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
به کارگیري فناوري در طراحی و اجراي پروژه هاي  -3

 معماري داخلی
عمل نمودن به ضوابط و قوانین در طراحی و اجراي  -4

 پروژه هاي معماري داخلی
عمل به وظایف کاري خود در مراحل انجام کارهاي  -5

 پروژه معماري داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 احکام اسالمی با توجه بهبه اخالق حرفه اي  عمل -3

 در ارتباط با شغل معماري داخلی
معماري  یبه کارگیري احکام اسالمی در حوزه شغل -4

 داخلی
بهره برداري از اصول زیبایی شناسی با توجه به  -5

 صفات الهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
برقراري و نگهداري ارتباط موثر در اجراي کار تیمی پروژه  -3 

 هاي معماري داخلی

بهره ، کردن به وظایف قانونی خود در قبال کارفرماعمل  -4
 برداران و همسایگان پروژه معماري داخلی

به کارگیري اصول طراحی و اجرا در پروژه هاي معماري  -5
 داخلی براي کارفرما و کارکنان

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 استفاده بهینه از منابع و مواد مصرفی -3
به کارگیري عقل و خرد با الهام از طبیعت در طراحی و  -4

 اجراي پروژه هاي معماري داخلی
و مبانی معماري پایدار در طراحی و به کارگیري اصول  -5

  اجراي پروژه هاي معماري داخلی

 اخالق
 )عاطفه و ملکات نفسانی، تزکیه(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
التزام عملی به اخالق حرفه اي در حوزه شغل  -3 

 معماري داخلی 
تعهد و التزام عملی به انجام وظایف خود در حوزه  -4

 شغل معماري داخلی 
موازین اخالقی در به کارگیري عناصر و رعایت  -5

 سمبل هاي معماري داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
رعایت ضوابط اخالق حرفه اي الهی محور در حوزه  -3

 شغل معماري داخلی
رعایت پرهیزگاري و دوري از رذایل اخالقی در  -4

 حوزه طراحی و اجرا شغل معماري داخلی 
پاسداشت شیوه زندگی انبیاء و اوصیاء در حوزه  -5

 شغل معماري داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
احساس مسئولیت در رعایت اخالق حرفه اي در قبال  -3 

 کارفرمایان و همکاران در حوزه شغلی معماري داخلی
ن و توجه به خیرخواهی و خدمت کردن به کارفرمایا -4

 همکاران در حوزه شغلی معماري داخلی
تالش براي به کارگیري تمامی آموزه ها و اطالعات حرفه اي  -5

 در انجام پروژه معماري داخلی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
احساس مسئولیت در نحوه مدیریت منابع به منظور  -3

 حفظ محیط زیست 
نور، (برداري خالقانه از منابع طبیعی تالش براي بهره  -4

 ...)حرارت، انرژي و 
متعهد بودن به استفاده از مواد و لوازم دوست دار  -5

  محیط زیست در شغل معماري داخلی

 

 



۱٦ 

داخلی  طراحی دکوراسیون آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی

 )تزئینات داخلی(
 :طراحی داخلیکارگران ماهر 

 طراحی داخلیعالقه به تحصیل در رشته  -

 )ترسیمی و طراحیبیان  -توصیف فضا -فضادرك (هاي شناختی توانایی -

 )درك مقیاس فضا و وسایل، خود و کاربر در محیط و فضاي طراحیتعیین موقعیت (توانایی ادراکی  -

 )برقراري هماهنگی بین توان فیزیکی و شناختی -ذهن و اعضاي حرکتیهماهنگی (ن حرکتی اتوانایی رو -

 )تعادل جسمی -قوت جسمانی(توانایی فیزیکی  -

 )ها رنگدقیق توانایی تشخیص  -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  -

 )بدرك مطل -گوش دادن فعال -نوشتن -ترسیم -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -

 
 

 



۱۷ 

 در دوره کاردانی و گرایش گروه -در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 



۱۸ 

 طراحی دکوراسیون داخلی مشاغل قابل احراز در گروه و رشته

 داخلیطراحی دکوراسیون کارگر ماهر 

 34320193-1: کد حرفه

 طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین 

 34320193-2: کد حرفه
 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 مجري دیوار پوش سلولزي 1

 نصاب کاغذ دیواري و موکت 2

 نقاش 3

 معماري داخلی 1نقشه کش فاز  4

 برداشت گر فضاهاي داخلی 5

 نقشه کش اجرایی فضاي داخلی مسکونی 6

 معماري داخلی با کامپیوتر 1نقشه کش فاز  7

 مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی 8

 طراح فضاي داخلی مسکونی 9

 برنامه ریزي طرح داخلی مسکونی 10

 دکوراتور پارتیشن و ستون پلیمري 11

 دکوراتور تزئینات پلیمري کف و دیوار 12

 آجريسرامیکی و ، دکوراتور کف تزئینی سنگی 13

14 
، دکوراتور پارتیشن سنگی و دیوارپوش هاي سنگی

 سرامیکی و آجري

 نصاب لوازم بهداشتی 15

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 دکوراتور تزئینات پارچه اي 1

 مبلمان ساز چوبی 2

 دکوراتور جداکننده چوبی 3

 دکوراتور دیوار پوش چوبی 4

 دکوراتور کف چوبی 5

 پلیمريمبلمان ساز  6

 مبلمان ساز پارچه اي 7

 دکوراتور سقف کاذب گچی 8

 گچ بر سقف و دیوار 9

 گچ بر ستون و پارتیشن 10

 ماکت ساز 11

 مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی فضاهاي تجاري 12

 نقشه کش اجرایی فضاهاي داخلی تجاري 13

 کمک طراح فضاهاي داخلی تجاري 14

 فضاهاي تجاريبرنامه ریزي طرح داخلی  15
 

 



۱۹ 

 طراحی دکوراسیون داخلی اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

کمک تکنسین طراحی داخلی و 
دکوراسیون

)34320193-2(

       گروه طراحی داخلی و دکوراسیون

تکنسین طراحی داخلی و 
دکوراسیون

)34320193(

تکنسین ارشد طراحی داخلی و 
دکوراسیون

)34320194(

معمار داخلی
)21610195(

کارگر ماهر
سطح ( 1(

تکنسین
سطح ( 3(

کمک تکنسین
سطح ( 2(

تکنسین ارشد
سطح ( 4(

مهندس حرفه اي
سطح ( 5(

کارگر ماهر طراحی داخلی و دکوراسیون
)34320193-1(

تکنسین طراحی فضاي سبز
()

تکنسین ارشد طراحی فضاهاي 
سبز
()

طراح منظره سازي
)21620295(

 



۲۰ 

 

 طراحی دکوراسیون داخلی دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     

 

34320193-1 :کد 1 :سطح طراحی دکوراسیون داخلی کارگر ماهر :نام حرفه    

34320193-2 :کد 2 :سطح طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین  :نام حرفه    

  34320193 :کد 3 :سطح ونیدکوراس و یداخل یطراحتکنسین  :نام حرفه 

 
 کارها وظایف

  

 یداخل يفضاها یطراح
 یمسکون

 طرح هیاول برنامه هیته
 یمسکون یداخل يفضاها

 مطالعات گزارش هیته
 يفضاها طرح یمقدمات

 یمسکون یداخل

 يفضاها هیاول يها طرح ارائه
 یمسکون یداخل

 يفضاها یینها طرح هیته
   یمسکون یداخل

     ییاجرا يها طرح هیته
   یمسکون یداخل يفضاها

 طرح مصالح نمونه رائها
 یمسکون یداخل يفضاها

 

01  144 96 0101 L3 18 12 0102 L3 18 12 0103 L3 27 18 0104 L3 27 18 0105 L3 36 24 0106 L3 18 12     
 

 یداخل يفضاها یطراح
 کوچک یفروشگاه واحد

 طرح هیاول برنامه هیته
 واحد یداخل يفضاها

 یفروشگاه

 مطالعات گزارش هیته
 يفضاها طرح یمقدمات

 یفروشگاه واحد یداخل

 يفضاها هیاول يها طرح ارائه
 یفروشگاه واحد یداخل

 يفضاها یینها طرح هیته
 یفروشگاه واحد یداخل

     ییاجرا يها طرح هیته
 واحد یداخل يفضاها

 یفروشگاه

 يفضاها مصالح نمونه ارائه
 یفروشگاه واحد یداخل

 

02  144 96 0201 L3 18 12 0202 L3 18 12 0203 L3 27 18 0204 L3 27 18 0205 L3 36 24 0206 L3 18 12     
 

 یداخل يفضاها یطراح
 کوچک يادار واحد

 طرح هیاول برنامه هیته
 يادار واحد یداخل يفضاها

 مطالعات گزارش هیته
 يفضاها طرح یمقدمات
 يادار واحد یداخل

 يفضاها هیاول يها طرح ارائه
 يادار واحد یداخل

 يفضاها یینها طرح هیته
 يادار واحد یداخل

     ییاجرا يها طرح هیته
 يادار واحد یداخل يفضاها

 طرح مصالح نمونه ارائه
 يادار واحد یداخل يفضاها

 

03  144 96 0301 L3 18 12 0302 L3 18 12 0303 L3 27 18 0304 L3 27 18 0305 L3 36 24 0306 L3 18 12     
 

 یداخل يفضاها یطراح
 یشگاهینما يها غرفه

 طرح هیاول برنامه هیته
 غرفه یداخل يفضاها

 یشگاهینما

 مطالعات گزارش هیته
 يفضاها طرح یمقدمات

 یشگاهینما غرفه یداخل

 يفضاها هیاول يها طرح ارائه
 یشگاهینما غرفه یداخل

 يفضاها یینها طرح هیته
 یشگاهینما غرفه یداخل

     ییاجرا يها طرح هیته
 غرفه یداخل يفضاها

 یشگاهینما

 طرح مصالح نمونه ارائه
 غرفه یداخل يفضاها

 یشگاهینما
 

04  144 96 0401 L3 18 12 0402 L3 18 12 0403 L3 27 18 0404 L3 27 18 0405 L3 36 24 0406 L3 18 12     



۲۱ 

 

 طراحی دکوراسیون داخلی انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     

 

:کد 1 :سطح طراحی دکوراسیون داخلی کارگر ماهر :نام حرفه   1-34320193   

:کد 2 :سطح طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین  :نام حرفه   2-34320193   

:کد 3 :سطح ونیدکوراس و یداخل یطراحتکنسین  :نام حرفه   34320193  

 
 کارها وظایف

  

 يمعمار يها طرح ارائه
 یداخل

 يمعمار يها نقشه هیته
 1 فاز

 2 فاز يها نقشه هیته
   یداخل يمعمار ییاجرا

 يبعد سه ریتصاو هیته
 يوتریکامپ

 متحرك ریتصاو هیته
 يوتریکامپ

 يبعد دو يها نقشه هیته
      انهیرا با

 يربرداریتصو طرح براورد و متره

05  125 83 0501 L3 54 36 0502 L3 54 36 0503 L3 54 36 0504 L3 18 12 0505 L3 36 24 0506 L
3 36 24 0507 L

3 36 24 

 

 يساز ماکت 
تهیه کروکی و ترسیمات 

دست آزاد از طرح فضاهاي 
 داخلی

     

    0508 L3 36 24 0509 L3 36 24                     
 

 طرح ياجرا یسرپرست
 یداخل يمعمار يها

 ازین مورد مصالح سفارش کارگاه زیتجه
 مورد زاتیتجه سفارش

 ازین
 کارگاه یمنیا نیتأم کارگاه حفاظت نیتأم

 زمان برنامه ياجرا
 يبند

 دستمزدها پرداخت

06  108 72 0601 L3 12 8 0602 L3 12 8 0603 L3 12 8 0604 L3 12 8 0605 L3 12 8 0606 L
3 12 8 0607 L

3 12 8 

 

      کار شرفتیپ گزارش هیته يانباردار 

    0608 L3 12 8 0609 L3 12 8                     



۲۲ 

 

 طراحی دکوراسیون داخلی ار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظهاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     

 

:کد 1 :سطح طراحی دکوراسیون داخلی کارگر ماهر :نام حرفه   1-34320193   

:کد 2 :سطح طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین  :نام حرفه   2-34320193   

:کد 3 :سطح ونیدکوراس و یداخل یطراحتکنسین  :نام حرفه   34320193  

 
 کارها وظایف

  

 يفوالد يبازشوها ياجرا یچوب يبازشوها ياجرا ینیتزئ عناصر ياجرا
 شهیش يبازشوها ياجرا

 يا
 يمریپل يبازشوها ياجرا

 يبازشوها ياجرا
 یومینیآلوم

 گل جعبه ياجرا نهیشوم ياجرا

07  89 59 0701 L3 36 24 0702 L3 36 24 0703 L3 18 12 0704 L3 18 12 0705 L3 18 12 0706 L3 36 24 0707 L3 18 12 
 

 
 سرستون و ستون ياجرا

 یگچ
 سرستون و ستون ياجرا

 يمریپل
 سرستون و ستون ياجرا

 یسنگ
    

    0708 L3 36 24 0709 L3 18 12 0710 L3 18 12                 

 

 بتنی مبلمان ياجرا یسنگ مبلمان ياجرا یچوب مبلمان ياجرا يا شهیش مبلمان ياجرا يفلز مبلمان ياجرا يا پارچه مبلمان ياجرا يمریپل مبلمان ياجرا مبلمان ياجرا

08  80 54 0801 L3 18 12 0802 L3 36 24 0803 L3 18 12 0804 L3 18 12 0805 L3 36 24 0806 L3 36 24 0807 L3 18 12 
 

 يمریپل کف ياجرا کاذب يها کف ياجرا یموکت کف ياجرا یکیسرام کف ياجرا یبتن کف ياجرا یچوب کف ياجرا یسنگ کف ياجرا ینیتزئ يها کف ياجرا

09  89 59 0901 L3 12 8 0902 L3 36 24 0903 L3 18 12 0904 L3 12 8 0905 L3 12 8 0906 L3 12 8 0907 L3 18 12 



۲۳ 

 

 طراحی دکوراسیون داخلی تظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انهاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     

 

:کد 1 :سطح طراحی دکوراسیون داخلی کارگر ماهر :نام حرفه   1-34320193   

:کد 2 :سطح طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین  :نام حرفه   2-34320193   

:کد 3 :سطح ونیدکوراس و یداخل یطراحتکنسین  :نام حرفه   34320193  

 
 کارها وظایف

  

 
 هاي سرویس نصب

 کف روي بهداشتی
 شهیش کاذب کف ياجرا

 يا
     يآجر کف ياجرا

    0908 L3 18 12 0909 L3 12 8 0910 L3 12 8                 

 

 يوارهاید پوشش ياجرا
 یداخل

 يکاغذ وارپوشید ياجرا یچوب وارپوشید ياجرا یسنگ وارپوشید ياجرا
 پارچه وارپوشید ياجرا

 يا
 یکاش وارپوشید ياجرا یگچ وارپوشید ياجرا

 وارپوشید ياجرا
 يمریپل

10  98 65 1001 L3 7 5 1002 L3 36 24 1003 L3 12 8 1004 L3 18 12 1005 L3 18 12 1006 L3 7 5 1007 L
3 18 12 

 

 وارید يزیآم رنگ ياجرا 
 وارپوشید ياجرا

 یتیکمپوز
 شهیش وارپوشید ياجرا

 يا
 با وارید پوشش ياجرا

 کیسرام
 وارید پوشش ياجرا

 يآجر
 يوارهاید پوشش ياجرا

 يسلولز
 

    1008 L3 18 12 1009 L3 18 12 1010 L3 18 12 1011 L3 7 5 1012 L3 7 5 1013 L3 18 12     
 

 ها جداکننده ياجرا
 يها جداکننده ياجرا

 يفلز
 يها جداکننده ياجرا

 یچوب
 يها جداکننده ياجرا

 یگچ
 يمریپل جداکننده ياجرا

 يها جداکننده ياجرا
 يا شهیش

 يها جداکننده ياجرا
 یسنگ

 

11  98 65 1101 L3 18 12 1102 L3 36 24 1103 L3 18 12 1104 L3 36 24 1105 L3 18 12 1106 L3 7 5     



۲٤ 

 

 طراحی دکوراسیون داخلی انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     

 

:کد 1 :سطح طراحی دکوراسیون داخلی کارگر ماهر :نام حرفه   1-34320193   

:کد 2 :سطح طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین  :نام حرفه   2-34320193   

:کد 3 :سطح ونیدکوراس و یداخل یطراحتکنسین  :نام حرفه   34320193  

 
 کارها وظایف

  

 سقف پوشش ياجرا
 یداخل يها

 یمانیس سقف پوشش ياجرا یگچ سقف پوشش ياجرا
 با سقف پوشش ياجرا

 رنگ
 یچوب کاذب سقف ياجرا یگچ کاذب سقف ياجرا يمریپل کاذب سقف ياجرا

 کاذب سقف ياجرا
 يفلز

12  107 71 1201 L3 18 12 1202 L3 18 12 1203 L3 18 12 1204 L3 18 12 1205 L3 36 24 1206 L3 18 12 1207 L
3 18 12 

 

 
 شهیش کاذب سقف ياجرا

 يا
 يا پارچه کاذب سقف ياجرا

 سقف پوشش ياجرا
 يکاغذ

    

    1208 L3 12 8 1209 L3 18 12 1210 L3 12 8                 

 

        

                                
 

        

                                



۲٥ 

 یون داخلیطراحی دکوراس شایستگی هاي غیر فنی در رشته

 )N3(کار با داده ها و اطالعات -1

 )N4(به کارگیري فناوري مناسب -2

 )N5(ارتباط موثر -3

 )N5(کار تیمی -4

 )N7(اخالق حرفه اي -5

 )N37(مستند سازي -6

 )N6(مدیریت منابع -7

 )N6(مدیریت کار و کیفیت -8

 



۲٦ 

    

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی
 3از  2صفحه  

 3L-1 :سطح 34320193-1 :کد طراحی دکوراسیون داخلیکارگر ماهر  :نام حرفه
 

 بهداشتی لوازم نصاب :نام شغل

 

 و سنگی پارتیشن دکوراتور :نام شغل
 آجري و سرامیکی، سنگی هاي دیوارپوش

 

 دکوراتور کف تزئینی :نام شغل
 سرامیکی و آجري، سنگی

 

دکوراتور تزئینات پلیمري  :نام شغل
 کف و دیوار

 

دکوراتور پارتیشن و  :نام شغل*
 ستون پلیمري

 نوبت سوم 
 p1- 41-3432 : کد شغل p1- 42-3432 : کد شغل p1- 43-3432 : کد شغل p1- 44-3432 : کد شغل p1- 45-3432 : کد شغل

 0908:کد کارها
-1012-1011-1001-1106:کد کارها

1006 
 0709-1104:کد کارها 0907-1007:کد کارها 0901-0904-1012:کد کارها

 90:زمان 3:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 30:زمان 1:واحد
           

برنامه ریزي طرح داخلی  :نام شغل
 مسکونی

 

طراح فضاي داخلی  :نام شغل
 مسکونی

 

مشاور انتخاب مصالح طرح  :نام شغل
 داخلی مسکونی

 

معماري  1نقشه کش فاز  :نام شغل
 وترداخلی با کامپی

 

نقشه کش اجرایی فضاي  :نام شغل
 داخلی مسکونی

 p1- 36-3432 : کد شغل p1- 37-3432 : کد شغل p1- 38-3432 : کد شغل p1- 39-3432 : کد شغل p1- 40-3432 : کد شغل نوبت دوم 

 0105:کد کارها 0505:کد کارها 0106:کد کارها 0103-0104:کد کارها 0101-0102:کد کارها
 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد 30 :زمان 1:واحد 90 :زمان 3:واحد 60 :زمان 2:واحد

           

 فضاهاي داخلیبرداشت گر  :نام شغل

 

معماري  1نقشه کش فاز  :نام شغل
 داخلی

 

 نقاش :نام شغل

 

نصاب کاغذ دیواري و  :نام شغل
 موکت

 

 مجري دیوار پوش سلولزي :نام شغل

 p1- 31-3432 : کد شغل p1- 32-3432 : کد شغل p1- 33-3432 : کد شغل p1- 34-3432 : کد شغل p1- 35-3432 : کد شغل نوبت اول 

 1013:کد کارها 0905-1003-1210:کد کارها 1008-1203:کد کارها 0501:کد کارها 0509:کد کارها

 30 :زمان 1 :واحد 60 :زمان 2:واحد 90 :زمان 3 :واحد 90 :زمان 3 :واحد 60 :زمان 2:واحد
 

 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 



۲۷ 

 
  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

 3از  2صفحه  

 3L-2 :سطح 34320193-2 :کد طراحی دکوراسیون داخلیکمک تکنسین  :نام حرفه
 

برنامه ریزي طرح داخلی  :نام شغل
 فضاهاي تجاري

 

طراح فضاهاي کمک  :نام شغل
 داخلی تجاري

 

نقشه کش اجرایی فضاهاي  :نام شغل
 داخلی تجاري

 

مشاور انتخاب مصالح طرح  :نام شغل
 داخلی فضاهاي تجاري

 

 ماکت ساز :نام شغل*

 P2-41-3432 :کد شغل P2-42-3432 :کد شغل P2-43-3432 :کد شغل P2-44-3432 :کد شغل P2-45-3432 :کد شغل نوبت سوم 

 0508:کد کارها 0206 :کد کارها 0205 :کد کارها 0203-0204 :کد کارها 0201-0202:کد کارها
 60 :زمان 2:واحد 30 :زمان 1:واحد 60 :زمان 2:واحد 90 :زمان 3:واحد 60 :زمان 2:واحد

           

 گچ بر ستون و پارتیشن :نام شغل

 

 گچ بر سقف و دیوار :نام شغل

 

 دکوراتور سقف کاذب گچی :نام شغل

 

 مبلمان ساز پارچه اي :نام شغل

 

 مبلمان ساز پلیمري :نام شغل

 نوبت دوم 
 P2-36-3432 :کد شغل P2-37-3432 :کد شغل P2-38-3432 :کد شغل P2-39-3432 :کد شغل P2-40-3432 :کد شغل
 0801 :کد کارها 0802 :کد کارها 1205:کد کارها 1005-1201 :کد کارها 0708-1103 :کد کارها

 30 :زمان 1:واحد 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد 90 :زمان 3:واحد
           

 دکوراتور کف چوبی :نام شغل

 

 دکوراتور دیوار پوش چوبی :نام شغل

 

 دکوراتور جداکننده چوبی :نام شغل

 

 مبلمان ساز چوبی :نام شغل

 

 دکوراتور تزئینات پارچه اي:نام شغل

 نوبت اول 
 P2-31-3432 :کد شغل P2-32-3432 :کد شغل P2-33-3432 :کد شغل P2-34-3432 :کد شغل P2-35-3432 :کد شغل
 1004-1209 :کد کارها 0805 :کد کارها 1102 :کد کارها 1002 :کد کارها 0902 :کد کارها

 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد 60 :زمان 2:واحد
 

 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 



۲۸ 

 طراحی دکوراسیون داخلیحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی
  

 

  

 4: کد گروه فرهنگ وهنر: گروه تحصیلی

  

  

 021210: کد رشته تحصیلی دکوراسیون داخلی طراحی: رشته تحصیلی

  
 12پایه  11پایه  10پایه  ردیف 

 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس
1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص دیگر حوزه هاي 
 یادگیري

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص 
 دیگر حوزه هاي یادگیري

8 8 

2 

3 

4 

5 

6 
 4 4 دانش فنی طراحی دکوراسیون داخلی 

 تجمیعی 6 کار آموزي  4 4 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  7

* 
 8 8 تزیینات چوبی وپارچه اي  4 4 فناوري و تولید 8
 8 8 تزیینات گچی و مبلمان پارچه اي و پلیمري 2 2 اخالق حرفه اي   8 8 )الزامی گروه(تزیینات سلولزي، رنگ، موکت و فضاهاي داخلی  9

 8 8 معماري داخلی فضاهاي تجاري   2 2 الزامات محیط کار  ۸   ۸ )انتخاب از گروه( 2انتخابی درس  10
11 

 ۸   ۸ )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی 
تزیینات سنگی، سرامیکی و پلیمري  

 فضاهاي داخلی 
8 8       

       8 8 معماري داخلی فضاهاي مسکونی  ۸   ۸   12
 40,0 40,0 جمع 40 40 جمع 40,0 40,0 جمع 

 
تگاه متولی یا بنگاه توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه اي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دسپس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با * 

 فه اي می باشددرسهاي ارائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حر. اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



۲۹ 

 

 

نصاب کاغذ دیواري و موکت

1003-1210-0905 - L1- 60 

نقاش

1203-1008 - L1- 60 

معماري داخلی 1کش فاز  نقشه

0501- L1- 90 
مجري دیوار پوش سلولزي

1013- L1- 30 

برداشت گر فضاهاي 
داخلی

0509- L1- 60 

مشاور انتخاب مصالح طرح 
داخلی مسکونی

0106- L2- 30 

معماري داخلی با  1نقشه کش فاز 
کامپیوتر

0505- L2- 60 

دکوراتور تزئینات پلیمري 
کف و دیوار

1007-0907 - L2- 60 

دکوراتور پارتیشن و ستون 
پلیمري

1104-0709 - L2- 60 

دکوراتور کف تزئینی سنگی، 
سرامیکی و آجري

1012-0904-0901 - L2- 60 

دکوراتور پارتیشن سنگی و دیوارپوش 
هاي سنگی، سرامیکی و آجري

1006-1106-1001-1011-1012 - 
L2- 60 

طراح فضاي داخلی مسکونی

0104-0103 - L2- 90 

نقشه کش اجرایی فضاي 
داخلی مسکونی

0105- L2- 60 

نصاب لوازم بهداشتی

0908- L2- 30 

برنامه ریزي طرح داخلی 
مسکونی

0102-0101 - L2- 60 

 
 

 L۱سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  دکوراسیون داخلینقشه آموزش کارگر ماهر تعمیرکار 

 10درس اول سال 
 )تزئینات سلولزي، رنگ، موکت و فضاهاي داخلی(

 )ساعت 300(

 11درس اول سال 

 )سنگی، سرامیکی و پلیمري فضاهاي داخلیتزئینات (

 )ساعت 300(

 11درس دوم سال 
 )معماري داخلی فضاهاي مسکونی(

 )ساعت 300(



۳۰ 

 

 

ساز چوبی مبلمان
0805- L2- 60 

چوبی جداکنندهدکوراتور 
-1102  L2- 60 

مبلمان ساز پارچه اي
0802- L2- 60 

دکوراتور دیوار پوش چوبی

1002- L2- 60 

دکوراتور کف چوبی
0902- L2- 60 

وپارتیشنگچ بر ستون 

1103-0708 - L2- 90 

دکوراتور تزئینات پارچه اي

1004-1209 - L2- 60 

مبلمان ساز پلیمري

0801- L2- 30 

گچ بر سقف و دیوار

1005-1201 - L2- 60 

دکوراتور سقف کاذب گچی

1205- L2- 60 

ریز طرح داخلی تجاري برنامه 

0201-0202- L2- 60 

ماکت ساز

0508- L2- 60 

طراح فضاهاي داخلی تجاري

0204-0203 - L2- 90 

مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی 
تجاري

0206- L2- 30 

فضاهاي داخلی  نقشه کش اجرایی
تجاري

0205- L2- 60 

 
 

 L۲سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی  دکوراسیون داخلینقشه آموزش کمک تکنسین 

 12درس اول سال 
 )تزئینات چوبی و پارچه اي(

 )ساعت 300(

 12درس دوم سال 
 )تزئینات گچی و مبلمان پارچه اي پلیمري(

 )ساعت 300(

 12درس سوم سال 
 )معماري داخلی فضاهاي تجاري(

 )ساعت 300(



۳۱ 

  دکوراسیون داخلیطراحی  هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
 4: کد گروه فرهنگ و هنر: گروه تحصیلی 

 021210:کد رشته تحصیلی دکوراسیون داخلی طراحی :رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها/وس تخصیص در
          

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

 عملی
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی

1 
تزئینات سلولزي، رنگ، موکت و فضاهاي 

 داخلی
0212100110 

مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

1008-0509-0501  

1003-0905-1203  

1013-1210  

N۳۱-N۳۲-N٥٦- N٥۸- N٦٦- 
N٦۳- N٤۲ 

 )G1( مجري دیوار پوش سلولزي
 )G2(نصاب کاغذ دیواري و موکت 

 )G3( نقاش
 )G4(معماري داخلی  1نقشه کش فاز 

 )G5( داخلی فضاهاي گر برداشت

2 
نگی، سرامیکی و پلیمري فضاهاي تزئینات س

 داخلی
0212100211 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0907-1104-0709-1012  

0904-0901-1007-0908  

1006-1001-1011-1012-1106  

N٦۳- N٦٦- N٦٤- N۷۲- N۷۳- 
N٤۲ 

 )G6(نقشه کش اجرایی فضاي داخلی مسکونی 
 )G7(معماري داخلی با کامپیوتر  1نقشه کش فاز 

 )G8(مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی مسکونی 
 )G9(طراح فضاي داخلی مسکونی 

 )G10(برنامه ریزي طرح داخلی مسکونی 

 0212100311 معماري داخلی فضاهاي مسکونی 3
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0104-0103-0102-0101  

0505-0106-0105  
N۳۱- N۳۲- N٥٦- N٥۸- N٦٥- 
N۷۳- N٦۳- N۳۳- N۳٤- N۳۷ 

 )G11(دکوراتور پارتیشن و ستون پلیمري 
 )G12(دکوراتور تزئینات پلیمري کف و دیوار 

 )G13(دکوراتور کف تزئینی سنگی، سرامیکی و آجري 
 و سرامیکی سنگی، هاي دیوارپوش و سنگی پارتیشن دکوراتور

 )G14(آجري 
 )G15(بهداشتی  لوازم نصاب

 0212100412 چوبی و پارچه ايتزئینات  4
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

1102-0805-1209  

1004-0902-1002  
N٦۳- N٦٦ 

 )G1(دکوراتور تزئینات پارچه اي 
 )G2(مبلمان ساز چوبی 

 )G3(دکوراتور جداکننده چوبی 
 )G4(دکوراتور دیوار پوش چوبی 

 )G5(دکوراتور کف چوبی 

 0212100512 پلیمريو تزئینات گچی و مبلمان پارچه اي  5
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

1205-0802-0801-1103  

0708-1201-1005  
N٦۳- N٦٦- N٤۱- N٦٥- N٦٤ 

 )G6(مبلمان ساز پلیمري 
 )G7(مبلمان ساز پارچه اي 

 )G8(دکوراتور سقف کاذب گچی 
 )G9(گچ بر سقف و دیوار 

 )G10(گچ بر ستون وپارتیشن 

 0212100612 معماري داخلی فضاهاي تجاري 6
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0204-0203-0202-0201  

0508-0206-0205  
N۳۱- N۳۲- N٥٦- N٥۸- N٦۳- 

N٦٦ 

 )G11(ماکت ساز 
 )G12(تجاري  فضاهاي مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی

 )G13(نقشه کش اجرایی فضاهاي داخلی تجاري 
 )G14(کمک طراح فضاهاي داخلی تجاري 

 )G15( برنامه ریز طرح داخلی تجاري
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 دکوراسیون داخلی طراحی گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 داخلی تزیینات کارگر ماهر  :صالحیت

 34320193-1  :کد
l۳-۱ 

تعداد گروه 
تعداد  15 :شغل/کاري

 :کارها
28 

 :سطح 

 گواهینامه ها

ردی
 شماره گواهینامه کد کارها شغل/گروه کاري کد شغل/نام گروه کاري ف

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   P1-31-34320193 1013 مجري دیوار پوش سلولزي 1

   P1-32-34320193 0905-1003-1210 نصاب کاغذدیواري و موکت 2

   P1-33-34320193 1008-1203 نقاش 3

   P1-34-34320193 0501 معماري داخلی 1نقشه کش فاز 4

   P1-35-34320193 0509 برداشت گر فضاهاي داخلی 5

6 
نقشه کش اجرایی فضاي داخلی 

 مسکونی
P1-36-34320193 0105   

7 
معماري داخلی  1نقشه کش فاز

 با رایانه
P1-37-34320193 0505   

8 
مشاور انتخاب مصالح طرح 

 داخلی مسکونی
P1-38-34320193 0106   

   P1-39-34320193 0103-0104 طراح فضاهاي داخلی مسکونی 9

   P1-40-34320193 0101-0102 برنامه ریز طرح داخلی مسکونی 10

11 
دکوراتور پارتیشن و ستون 

 پلیمري
P1-41-34320193 0710-1104   

12 
دکوراتور تزیینات پلیمري کف و 

 دیوار
P1-42-34320193 0907-1007   

13 
، دکوراتور کف تزیینی سنگی

 سرامیکی وآجري
P1-43-34320193 0901-0904-1012   

14 
دکوراتور پارتیشن سنگی و 

سرامیکی ، دیوارپوشهاي سنگی
 وآجري

P1-44-34320193 1106-1001-1011-1012-1006   

   P1-45-34320193 0908 لوازم بهداشتینصاب  15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 و مهر امضاء

 .اعطا می گرددمدرك  مشاغل زیر مجموعه/هاي گروههاي کاريگواهینامه پس از کسب تمام : مدرك طايمعیار اع
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 دکوراسیون داخلیطراحی گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته 

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 داخلی  تزییناتکمک تکنیسین  :صالحیت

 :کد
2-34320193 

l۳-۲ 

تعداد گروه 
 15 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

20 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   P2-31-34320193 1209-1004 کارگر تزیینات پارچه اي 1

   P2-32-34320193 0805 مبلمان ساز چوبی 2

   P2-33-34320193 1102 دکوراتور جداکننده چوبی 3

   P2-34-34320193 1002 دکوراتور دیوار پوش چوبی 4

   P2-35-34320193 0902 دکوراتور کف چوبی 5

   P2-36-34320193 0801 مبلمان ساز پلیمري 6

   P2-37-34320193 0802 مبلمان ساز پارچه اي 7

   P2-38-34320193 1205 دکوراتور سقف کاذب گچی 8

   P2-39-34320193 1005-1201 گچ بر سقف و دیوار 9

   P2-40-34320193 0709-1103 گچبر ستون و پارتیشن 10

   P2-41-34320193 0508 ماکت ساز 11

12 
انتخاب مصالح طرح داخلی  مشاور

 تجاري
P2-42-34320193 0206   

13 
نقشه کش اجرایی فضاهاي داخلی 

 تجاري
P2-43-34320193 0205   

   P2-44-34320193 0203-0204 طراح فضاهاي داخلی تجاري 14

15 
برنامه ریز طرح داخلی فضاهاي 

 تجاري
P2-45-34320193 0201-0202   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك
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دکوراسیون طراحی  دروس رشته یاددهی ـ یادگیريراهبردهاي انتخاب اصول 

 داخلی
  :رشته باید از اصول زیر پیروي کند یادگیري -راهبردهاي یاددهی

 درك و تفسیر پدیده ها در موقعیت هاي واقعی زندگی -1

 ارائه کار عملی به منظور شناخت محیط و فضاهاي واقعی −
 طراحی فضاهاي داخلی واقعی بر مبناي نیاز کاربرارائه پروژه به منظور تمرین  −
 ارائه کار کارگاهی به منظور درك واقعی شرایط کار −

 تقویت انگیزه دانش آموزان -2

 بازدید از پروژه هاي معماري داخلی مورد تایید −
 مشارکت هنرجویان در بهینه سازي محیط زندگی خود −
 معماري داخلی جشنواره ها و مسابقات، تشویق به شرکت در نمایشگاه ها −

 امکان درك روابط علت و معلولی و قوانین کلی -3

 آموزش استاندارد هاي حاکم بر اصول طراحی معماري داخلی −
 روش هاي ارتقاء کیفیت فضا با توجه اعمال تغییرات در چیدمان وسایل −

 مرور و بازنگري شایستگی ها -4

 عملی در رشته معماري داخلی -مسابقات علمی، برگزاري جشنواره ها −
 گروهی با حضور هنرجویان و هنرآموزان رشته معماري داخلی) ژوژمان(ارائه جلسات داوري  −

 تلفیق نظر و عمل -5

 استفاده از جلسات نقد و بررسی درباره طراحی و اجراي فضاي داخلی −
 به کارگیري رویکردهاي نقادانه در فضاهاي زندگی واقعی −

 روش هاي فعال و خالق -6

 آموزشی به منظور آموزش مباحث معماري داخلیاستفاده از نرم افزارهاي  −
 ایجاد فرصت هاي نوآوري و خالقیت از طریق پروژه براي هنرجویان −

 تاکید بر مشارکت دانش آموزان -7

 تاکید بر کار گروهی به هنگام کار در کارگاه هاي معماري داخلی −
 ایجاد فرصت براي هنرجویان به منظور مدیریت کارگاه و گروه هاي کاري −
 کار عملی در تغییرات معماري داخلی محیط زندگی هنرجویان انجام −

 همساالن و محیط هاي یادگیري، تعامل دانش آموزان با معلم  -8

 ارائه نمونه آثار معماري داخلی به کالس −
 بحث و گفتگوي هنرجویان در خصوص محاسن و معایب کارهاي یکدیگر −

 استفاده از فناوري هاي نوین -9

 اینترنتاستفاده از فضاي مجازي و  −
 استفاده از نرم افزارها و عکس و فیلم ها براي آموزش معماري داخلی −
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 دکوراسیون داخلیطراحی  در رشته یشرفت تحصیلیپارزشیابی انتخاب  اصول

 موقعیتابزارها و روش ها در بهره گیري از شایستگی ها در تنوع   -1

 استفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی −
 رعایت استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد هاي تدوین شده عملکرد کارگاهی رشته معماري داخلی −

 شواهد کافی و متنوع براي قضاوت -2

 شایستگی حرفه اي و عمومی در رشته معماري داخلیمالك گذر از دوره کسب استاندارد  −
 .ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر کار عملی خواهد بود −

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از دانش آموزان -3

ی و حرفه در رشته انجام ارزشیابی مستمر و منظم متناسب با نوع کار براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عموم −
 معماري داخلی

 خودآگاهی و خودارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر -4

 .استفاده از روش هاي نقادانه توسط هنرجو به کار عملی انجام شده خود −

 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور -5

 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان −
 کارگاهی قبل از انجام ارزشیابیفراهم نمودن شرایط مناسب  −
 ارزشیابی مستمر براي جلوگیري از ایجاد اضطراب در جلسات ارزشیابی −

 مشارکت سایر دانش آموزان و والدین در سنجش -6

 استفاده از گروه هنرجویان براي سنجش قضاوتی در فرآیندهاي انجام کار −
 استفاده از نمون برگ هاي ارزشیابی در گروه هاي کاري هنرجویان −

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی -7

 .ارزشیابی هنرجو به هر روشی که انجام می شود نظر نهایی توسط هنرآموز اعالم شده و مستند می باشد −

 نتیجه محور و فرآیند محوري -8

 .یادگیري هر کار در حرفه تلقی می شود -استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی −
 ي ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی هابه کارگیر −

 کار گروهی و حل مساله -9

 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کار گروهی با ایجاد موقعیت هاي جدید براي حل مساله −

 یادگیري -ارزشیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی -10

 ارزشیابی به عنواي یک فرآیند −
رشد حرفه اي معلمان ، ارتقاء نظام آموزشی، یادگیري به منظور بهبود برنامه درسی -هاي یاددهی ارزشیابی از فرآیند −

 .استفاده می شود

 تکالیف عملکردي در سنجش -11

 ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه −
 اولیاء در سنجش پیشرفت در زندگی روزمره، تهیه گزارش عملکردي دانش آموز با همکاري دانش آموز −
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 دکوراسیون داخلیطراحی  رشته حرفه اي هنرآموزان هايصالحیت
  مدرك تحصیلی -1
 .هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی مرتبط با رشته معماري داخلی باشد -
 ايمدارك حرفه  -2
 گذراندن دوره هاي تخصصی معماري داخلی -
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي -
 تجربه کاري -3
 سال سابقه کار حرفه اي مرتبط یا فارغ التحصیل رشته هاي تربیت دبیر فنی 2داشتن حداقل  -

 دکوراسیون داخلیطراحی  الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 حرفه اي هنرآموزان و استادکارانصالحیت  -1

 تعیین صالحیت هاي حرفه اي هنرآموزان و هنرآموزان رشته معماري داخلی −
 تعیین صالحیت هاي تخصصی هنرآموزان رشته معماري داخلی −
 تعیین استاندارد هاي تجربه و مدارك و گواهینامه هاي اخذ شده توسط هنرآموزان −

 ارتقاء مدیران و هنرآموزان  -2

 ران و هنرآموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصیآموزش مدی −
 تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن خدمت مدیران و هنرآموزان −

 ابزار و تجهیزات -3

 تعیین استاندارده هاي ابزارها و تجهیزات متناسب با رشته معماري داخلی −

 فضا -4

 داخلیتعیین استاندارده فضا کارگاهی متناسب با رشته معماري  −
 تعیین استاندارده هاي چیدمان و ادوات متناسب با رشته معماري داخلی −

 مشارکت کلیه مجریان -5

 بکارگیري و مشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش جهت تحقق اهداف رشته معماري داخلی −

 تهیه برنامه جامع -6

 تهیه برنامه جامع آموزش رشته معماري داخلی −

 اشاعه برنامه -7

 اشاعه برنامه رشته معماري داخلیتهیه فرآیند  −
 تعیین چگونگی ارائه و تبیین رشته معماري داخلی در دیگر معاونت و بخش ها −
 تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران کل و مناطق −
 تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران هنرستان ها −
 هاي آموزشی و کارشناس تحلیل محتوان استان ها تعیین چگونگی بکارگیري کارشناسان فنی و حرفه اي استان ها، گروه −

 استلزامات اداري -8

 تعیین استلزامات اداري و پست هاي مورد نیاز در ارتباط با رشته معماري داخلی −
 تعیین استلزامات مشارکت دیگر پرسنل وزارت آموزش و پرورش −
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 منابع مالی -9

 داخلی م و مدیران هنرستان ها تعیین استلزامات منابع مالی جهت آموزش هنرآموزان رشته معماري −
 تعیین استلزامات منابع مالی جهت تجهیز هنرستان ها به امکانات مورد نیاز رشته معماري داخلی −
 تعیین استلزامات منابع مالی جهت تهیه و توزیع بسته آموزشی مورد نیاز رشته معماري داخلی −
 شته معماري داخلیتعیین استلزامات منابع مالی جهت تهیه و توزیع مواد مصرفی ر −

 پایش برنامه -10

 تهیه ساز و کار اعتبار بخشی −
 تهیه ساز و کار بازدید از استان ها −
 تهیه ساز و کار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی و مواد و رسانه هاي یادگیري −

 دکوراسیون داخلیطراحی  فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته 
 بخشی راهنماي برنامه درسی رشته معماري داخلیتدوین فرآیند اعتبار   −
 تدوین فرآیند اعتبار بخشی برنامه درسی رشته معماري داخلی −
 تدوین فرآیند اعتبار بخشی مواد و رسانه هاي یادگیري در حوزه معماري داخلی −
 تدوین فرآیند پایش −
 تدوین فرآیند اصالح −
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 دکوراسیون داخلیطراحی  اجزاي بسته آموزشی دروس رشته
 :بسته هاي آموزشی و کمک آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 پوستر -6 کتاب کار -5 فیلم راهنماي معلم -4 کتاب راهنماي معلم -3 نرم افزار کمک دانش آموز -2 کتاب درسی -1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت ) کار کالسی(در این جزء آموزش بعد از ارائه مطالب علمی و دانشی مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
، کار غیر کالسی. نکات زیبایی شناختی و اصول اصلی کار نیز آورده شود، تصاویر واضح و اینفوگرافی آورده شود

 .پرسش و تحقیق به طور متعادل آورده شود
محتوي باید به شایستگی هاي پایه و فنی و غیر فنی توجه کند و بر اساس راهبرد فعالیت هاي یادگیري و 

 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. خداوند را به عنوان خالق و صانع تلقی نماید. یاددهی باشد
نرم افزار کمک 

 آموزشی دانش آموز

این نرم افزار می تواند شامل . ر این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شودد
. نرم افزار تعاملی باشد. در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(فیلم هاي کوتاه 

 .ه شودروش ساخت یا انجام پروژه آورد. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد
، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات کتاب راهنماي معلم

همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل تر آورده . نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود
منابع ، معرفی رشته هاي تحصیلی مرتبط با حرفه، مرتبط با حرفهمعرفی مشاغل ، پاسخ پرسش هاي کتاب. شود

روش ارزشیاب و روش نمره دهی و شرح فعالیت هاي غیر کالسی آورده ، رویکرد ارزشیابی، علمی مرتبط با رشته
 آورده شود و تاکید بر استفاده از شیوه نامه ها، مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشد. شود

و دستورالعمل هاي مربوط به درس از جمله راهنماي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بودجه بندي هاي آموزشی 
 گروه ها

. توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود، کلیات درس، در این جزء فیلم راهنماي معلم
 .آورده شود، فیلم می توان نشان داد برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با

 .فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي ارائه شده آورده شود، در این جزء کتاب کار

 پوستر

 )لوح آموزشی(

. و زیبایی شناسی در تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخش هاي مختلف کتاب آورده شود....... نکات ، در این جزء
 .بزرگنمایی عکس هاي کتاب استفاده شودهمچنین می تواند براي 
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