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تقدیر و تشکر
کتاب پیش رو نتیجۀ طرح تحقیقاتی مشترک بین سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور و
دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «تدوین ضوابط و معیارها و برنامۀ فیزیکیی عمیومی هنرسیتانهیای
فنیوحرفهای کشور» است .بدین وسیله شایسته است از مدیران و مسئوالن وقت سیازمان نوسیازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور بهویژه آقایان مرتضیی رئیسییدهکیردی ،محمدحسیین ترابییزاده ،و
سیداحسن علوی که در تحقق انجام این پژوهش و تأمین اعتبارات الزم اهتمام ورزیدند تشکر کنم.
الزم است از آقایان کامبیز نوائی و کیامبیز حیاجی قاسیمی از اعضیای هیئیت علمیی دانشیکد
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و نیز سرکار خانم افرا بانک از مشاور نقش در همکیاری
با اینجانب جهت نگارش متن فصول گزارش نهایی طرح تحقیقاتی اشاره شده تشکر کنم.
بهعالوه از همۀ همکاران و سازمان های ذیل که در تهیه و ارائۀ اطالعات الزم به اینجانیب ییاری
رساندند کمیال تشیکر را دارم :آقاییان محمید چگینیی و سییدجمالالیدین حسیینی و سییدمهدی
حسینینیا و خانمها :زهره دانشمهر و شادیه فرزین از سیازمان نوسیازی و تجهییز میدارس کشیور؛
اشرف گلمحمدزاده و سمانهسادات منتجبی از مهندسان مشاور نقش؛ آقایان :جارییانی و مقیمیی از
مدیران دفتر برنامهریزی و تألیف آموزشهای فنییوحرفیهای و کیار و دانیش کشیور و نییز احیدی،
بدیعی ،شاملو ،موسوی ،نوری ،هاشمی ،آقازاده ،احیراری ،اسیالمی ،حبیبیی ،دورانیدیش ،نجیفزاده،
سموتی ،طاهری ،علی محمدی ،قاسمی افشار ،لطفیینییا ،متتیاری و خیانمهیا :آرییانژاد ،بتتییاری،
رضوانفر ،صادق ،صنعتی ،عطاران ،گلبتش ،نورشاهی و کنشلو از کارشناسان دفتیر برنامیهرییزی و
تألیف آموزشهای فنیوحرفهای کشور؛ آقایان :صیادقزاده ،کرمیی ،معیزی و زکییزاده از هنرسیتان
شهید بهشتی؛ خانمها :پیرهن سییاه ،تیاکی ،عبیدلی ،راجیی از هنرسیتان شیهید آوینیی؛ اولییاوش،

پرویزی ،مدیری ،فیاضی از هنرستان شهید رحمانی؛ فتاحی از هنرستان شهید کالنتیری؛ محسینی،
بهشتی ،مؤذن ،عابدینی ،قدیری ،همتی از هنرستان امیام صیادق(ع)؛ خیانمهیا :بتشییان ،رحمیانی،
کیایی از هنرستان سعدی؛ آقایان :نوری ،سادگی ،شییبانی ،کریمیی و نعمتیی از هنرسیتان جیابربن
حیان؛ مرادیان ،رضائیان از هنرستان کمالالملک؛ هراتیان ،خوشبتت ،آموزنده از هنرسیتان پییام و
خانمها :انیسی و بیابانی از هنرستان موسیقی دختران.
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در این بتش آزمایشگاهها و کارگاههای تتصصی هنرستانهای فنیوحرفهای در سه زمینۀ صنعت ،خدمات و کشیاورزی
معرفی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت .هر زمینۀ تحصیلی شاخه فنیوحرفهای (صنعت ،خدمات و کشاورزی) شیامل
چند گروه تحصیلی است .گروهبندی این زمینهها شامل «صنعت» با پنج گروه برق ،علوم و فنون دریایی ،عمران ،مواد و
مکانیک« ،خدمات» با شش گروه بهداشت ،مدیریت ،اداری و مالی ،کامپیوتر ،علوم ورزشی و هنر و «کشاورزی» بیا ییک
گروه کشاورزی است .هر گروه تحصیلی نیز شامل یک یا چند رشتۀ تحصیلی است که در حال حاضیر جمعیاً  97رشیتۀ
تحصیلی را شامل میشود .فهرست کامل زمینهها ،گروهها و رشتههای تحصیلی در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4زمینهها ،گروهها و رشتههای تحصیلی موجود در هنرستانهای فنیوحرفهای
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تعداد آزمایشگاهها و کارگاههای تتصصی مجموع این  97رشته به  445میرسد .رشتههیای گونیاگون تحصییلی در
هنرستانهای فنیوحرفهای ممکن است تعداد  4تا  44آزمایشگاه یا کارگاه تتصصی داشته باشند .ایین آزمایشیگاههیا و
کارگاهها در رشتههای گوناگون گاه اشتراکهایی با یکیدیگر دارنید .تعیداد کیل آزمایشیگاههیا و کارگیاههیای تتصصیی
رشته های مذکور (بدون محاسبۀ اشتراک آنها)  444است .کارگاههایی که تقریباً در همۀ زمینیههیای تحصییلی دییده
میشوند شامل "رسم فنی" و "رایانه" هستند .از دیگر آزمایشگاهها و کارگاههایی که عمومیت بیشتری دارنید مییتیوان
به "کارگاه مقدماتی مکانیک"" ،کارگاه مکانیک عمومی" و "کارگاه بیرق صینعتی" در زمینیۀ صینعت" ،کارگیاه مبیانی
هنرهای تجسمی" و "کارگاه طراحی" در زمینه خدمات اشاره کرد .کارگاهها یا آزمایشگاههایی نیز هستند که هیر چنید
عناوین درسی آنها متفاوت است اما میتوان آنها را در یک فضای مشترک با یک نوع تجهیزات برگیزار کیرد؛ بیهطیور
مثال میتوان در این مورد به "کارگاه سیمکشی" و"کارگاه الکترونیک مقدماتی" اشاره کرد.
تجهیزات برخی آزمایشگاهها و کارگاهها همچون کارگاه شکل دادن و پتت سرامیک ،پس از نصب بیه راحتیی قابیل
تغییر و جابه جایی نیستند یا تجهیزات برخی آزمایشگاهها و کارگاهها همچون کارگاه مقدماتی چوب سینگین بیوده کیه
الزم است روی زمین یا با تمهیدات جدی در طبقات قرار گیرند .همۀ موارد اینچنین که در توضییحات مربیوط بیه هیر
کارگاه یا آزمایشگاه ارائه شده الزم است در برنامهریزی و طراحی این فضاها مورد توجه قرار گیرد.
در اینجا ذکر برخی توضیحات کلی دربار فضای آزمایشگاهها و کارگاهها ضروری است:
 از آنجا که آزمایشگاهها و کارگاههای سنگین معموالً در بتیش جداگانیهای قیرار مییگیرنید بهتیر اسیت واجید
سرویس بهداشتی مستقل باشند .در رشتههای زمینۀ صنعت بهتر است فضیای اتیاق مربییان بیه فضیای عملیی
کارگاه مشرف باشد .در برخی کارگاهها بتش کوچکی برای آموزش نظری درون کارگاه در نظر گرفته مییشیود.
بهعالوه بهتر است کارگاهها واجد بتش کوچکی به مثابه رختکن باشند.
 در صفحات پیش رو توضیحات مربوط به هر آزمایشگاه یا کارگیاه در قالیبهیای یکسیان ارائیه شیده اسیت .او ًال
مشتصات عمومی مربوط به آزمایشگاههیا و کارگیاه هیای هیر رشیته در ابتیدای هیر بتیش و در زییر فهرسیت
آزمایشگاهها و کارگاه های هر رشته آمده است ،سپس در توضیحات مربوط بیه هیر آزمایشیگاه ییا کارگیاه ابتیدا
برنامۀ محتوایی هر کدام شامل درسهایی که در آن کارگاه یا آزمایشگاه ارائه میگردد ،به همراه ساعات تدریس
4

در هفته در آن فضا توضیح داده شده است  .سپس هدف ارائۀ درس و تجهیزات اصلی مورد نیاز بیرای تیدریس
ارائه شده و در ادامه برای هر کارگاه یا آزمایشگاه مشتصات و الزامیات فضیایی کیه بیرای ارائیۀ آن مطلیوب ییا
الزامآور میباشد ذکر شده است .به طور مثال مواردی مانند مساحت ،محل قرارگیری کارگاه یا آزمایشیگاه ،لیزوم
همجواری با فضاهای دیگر ،احتیاجا ت آب ،برق ،گاز و فاضالب ،دما ،نوع نور،تهویه خاص و نظییر آن شیرح داده
شده است.
 دربار مساحت کارگاهها یا آزمایشگاهها حداقل مساحت فضای مورد نییاز آزمایشیگاه و کارگیاه بیرای  47تیا 46
هنرجو بدون در نظر گرفتن اتاق مربی ،انبار یا بتش نظری همجوار کارگاه ارائه شده است .لذا طبیعی اسیت در
پارهای موارد مساحت ارائه شده با ابعاد تصویر فرضی ارائه شده از کارگاه متفاوت باشد.
 در پایان توضیحات سعی شده است که برشهای افقی پیشنهادی برای آزمایشیگاه ییا کارگیاه ارائیه شیود .ایین
نقشهها بیشتر جنبۀ نمایشی داشته (حکمی نیستند) و برای توضیح بهتیر مطالیب میتن ارائیه شیدهانید .قطعیاً
طراحی بهتری با توجه به نیاز هر طرح میتوان برای آزمایشگاهها و کارگاهها ارائه کرد .برخی از این نقشههیا ،از
مؤلف و برخی دیگر از دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنیوحرفهای و کار و دانش یا دفتیر فنیی سیازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور دریافت شدهاند.
 برای توضیح بیشتر دربار برخی از کارگاهها و آزمایشگاهها سعی شیده اسیت کیه تصیاویری برگرفتیه از بازدیید
 .1ساعات تدریس ب مانای وضعی

فعلی آموزشی فنیوح فهای یعنی سه سال دبی ستان ارائه شد اس .
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هنرستان ها نیز ارائه شود .همۀ تصاویر توسط مؤلف تهیه شده که به منظور جلوگیری از تکرار از ذکر آن در زیر
تصاویر خودداری شده است .فهرست هنرستانهای بازدید شده بدین شرح هستند :هنرسیتان امیام صیادق (ع)،
تهران ،منطقۀ 40؛ هنرستان جابربن حیان ،تهران ،منطقۀ 6؛ هنرستان پیام ،تهران ،منطقۀ 7؛ هنرستان سعدی،
کرج ،فردیس؛ هنرستان شهید آوینی ،تهران ،منطقۀ 4؛ هنرستان شهید بهشتی ،کرج ،مالرد؛ هنرسیتان شیهید
رحمانی ،تهران ،منطقۀ 4؛ هنرستان شهید کالنتری ،محمودآباد ،ایستگاه نور؛ هنرسیتان کمیالالملیک ،تهیران،
منطقۀ 4؛ هنرستان موسیقی ،تهران ،منطقۀ .44
در استفاده از پیوست پیش رو به دو صورت میتوان عمل کرد . 4 :در صیورت نییاز بیه اطالعیاتی دربیار کارگیاه ییا
آزمایشگاه هر رشته تحصیلی با اطالع از نام (عنوان) رشته ،گروه یا زمینۀ تحصیلی میتوان به فهرست ابتیدایی پیوسیت
مراجعه کرد .این فهرست بر اساس زمینهها ،گروهها و رشتههای تحصیلی طبقهبندی شده است .0 .در صیورت نییاز بیه
اطالعاتی از مشتصات یک آزمایشگاه یا کارگاه خاص ،میتوان با مراجعه بیه "فهرسیت موضیوعی"ارائیه شیده در پاییان
مطالب همین پیوست به شمار صفحه مورد نظر دست یافت .این فهرست موضوعی به تفکیک آزمایشگاههیا ،کارگیاههیا
و ...و به ترتیب حروف الفبا طبقهبندی شده است.
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