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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
تربیت یافتگانی است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است. 
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعه  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است. 
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. براساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بسته آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ــ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه
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با تأکید بر برنامه  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بسته آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
برای اجرای  توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
یادگیری  بهداشت،  و  ایمنی  منابع،  مدیریت  آموزش  به  فنی  غیر  شایستگی های 

مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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روش ارزشیابی و نمره دهی شایستگی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید دوره متوسطه براساس )شایستگی( است، هدف نهایی 
ارزشیابی براساس کسب توانایی انجام کار در شغل و حرفه است هر درس از چند پودمان )فصل( و 
هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری )تکالیف کاری( تشکیل شده است که هنرجویان در مراحل 
یادگیری بایستی در انجام آنها شایستگی الزم را کسب نمایند حداکثر نمره هر پودمان )فصل( 4 
نمره دارد و نحوه نمره دهی شامل دو بخش است که بخش اول ارزش یابی کارها در مراحل مختلف 
که مستمر بوده و در مجموع )1( نمره داشته و بخش دوم ارزشیابی پایانی که در انتهای هر تکلیف 
کاری توسط هنرآموز داده می شود و )3( نمره دارد که البته شامل آزمونی است که هنرآموز در 
انتهای کارهای انجام شده در مراحل مختلف از شایستگی های فنی و شایستگی های غیرفنی )رعایت 
ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی( به عمل می آورد که در این مرحله هنرجویان میبایستی 
از 3 نمره حداقل نمره )2( را به دست بیاورند تا در آن واحد یادگیری شایستگی یا توانایی الزم در 
انجام کار را کسب نمایند در این مرحله حداقل یک بار امکان جبران برای کسب شایستگی واحدهای 
یادگیری برای هنرجویان وجود دارد. نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان ها )فصل ها( که نمره 

هر پودمان میانگین نمرات یک یا چند واحد یادگیری است تشکیل می گردد. 
ارزشیابی مستمر هنرجویان براساس ارزشیابی انجام کارها در هر مرحله در کتاب درسی )در فرم 
مربوطه( صورت می گیرد و با توجه به فرایند یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی پایانی شایستگی فنی 
و تواما با شایستگی های غیرفنی )ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی در نمون برگ موجود 

در کتاب درسی انجام می شود. 
در انجام تکالیف کاری یا واحدهای یادگیری رعایت ایمنی و بهداشت فردی و سایر شایستگی های 
غیرفنی بسیار مهم بوده و لذا هنرجو برای قبولی در آن مرحله بایستی با توجه به نکات فوق حداقل 
نماید و درغیراین صورت نمره واحد یادگیری )1( خواهد بود و هنرجو در آن  نمره )2( را کسب 

تکلیف کاری شایستگی الزم را نمی تواند کسب نماید. 
نمره هر واحد یادگیری از میانگین نمرات در مراحل کار )جمعاً 1( نمره + نمره ارزشیابی پایانی 
به همراه نمره شایستگی های غیرفنی و ایمنی و بهداشت )جمعاً 3( نمره حاصل می گردد. هنرآموزان 
محترم می توانند تا 20 درصد نمره ارزشیابی را به خودارزیابی توسط دانش آموزان اختصاص دهند. 
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فصل 1

ایمنی در معدن
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بارش 
از فکری استفاده  بوده  مؤثر  ایمنی  لحاظ  از  کارگران  جان  نجات  در  که  عامل  مهمترین 

تجهیزات حفاظت فردی بوده است. گرچه سایر موارد از جمله صبر و استقامت، ارتباط 
مؤثر و کار گروهی، تجهیزات مخابراتی، به کارگیری فّناوری های مناسب  دقت در کار، 
توجه به زمان و سرعت عملی درانجام کار همگی عوامل مهمی در نجات یافتن افراد 

بوده است.

مالحظات اجرا:
نشان دادن اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی با استفاده از شرح حادثه 
معدن سن خوزه. نکات مهمی در بیان حادثه معدن سن خوزه باید مورد تأکید قرار 

گیرد.
استفاده  کامل  فردی  حفاظت  تجهیزات  از  افراد  کلیه  موجود  تصاویر  درتمامی 
می کنند و همین موضوع یکی از مهمترین عوامل در نجات جان معدنچیان بوده 

است.
دیگر عوامل مؤثر درنجات افراد در این حادثه عبارت اند از:

1 ارتباط مؤثر و کارگروهی جهت نجات جان معدنچیان و رهایی آنها از حادثه
جهت  صدا  پخش  و  ویدئویی  وسیله  شامل  مخابراتی  تجهیزات  به کارگیری   2

برقراری ارتباط بین افراد داخل معدن و گروه نجات خارج از معدن 
3 اهمیت استفاده از فّناوری های جدید مانند اطاقک نجات ، دستگاه های حفاری 
افراد گرفتار شده در داخل معدن و  مخصوص برای حفر چاه جهت دسترسی به 

ارائه خدمات مورد نیاز
4 سرعت عمل و استفاده حداکثری از زمان کوتاه در اختیار

نشان دادن تجهیزات حفاظت فردی از جمله کاله ایمنی،کفش، لباس کار، دستکش، 
عینک، ماسک و ... )چنانچه بعضی از تجهیزات در اختیار نباشد از تصاویر استفاده 

می شود(. 
* هنرآموز می تواند جهت معرفی منابع کامل تری از استانداردها، هنرجویان را به 
کتاب همراه هنرجو بخش آئین نامه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی ارجاع دهد.

کار،  لباس  ایمنی،  )کاله  می کنند  استفاده  فردی  حفاظت  تجهیزات  افراد  تمامی 
عینک، کفش ایمنی، کمربند، چراغ تونلی، دستکش، زانوبند و ...(.

معرفی انواع ابزارآالت و تجهیزات حفاظت فردی و اهمیت آنها

شایستگی کنترل تجهیزات حفاظت فردیواحد یادگیری  1
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1  کاله، لباس کار، کفش، دستکش، ماسک 
2 کاله، لباس کار، کفش، چراغ تونلی، دستکش، عینک، ماسک، دستگاه خودنجات 
آلودگی صوتی( عینک  با  )درکارگاه های  )درمواقع آب گرفتگی(، گوشی  3  چکمه 
)درکارگاه های با گرد و خاک ( ماسک )درکارگاه های دارای آلودگی هوا و گرد و غبار( 
4  از جمله تجهیزات حفاظت فردی دیگر، کمربند ایمنی، طناب انفرادی، نشانگرهای 

گاز، وسایل ارتباطی و .... چراغ قوه، ردیاب و ... می باشد.

پژوهش

پاسخ 
سؤاالت

نتایج پژوهش هنرجویان می بایست در کالس به صورت کنفرانس ارائه گردد و درمورد 
آن بحث و تبادل نظر انجام شده و اشتباهات احتمالی  توسط هنرآموز رفع گردد.

 نمایش فیلم در کالس و تشریح قسمت های مختلف آن و نظرخواهی از هنرجویان 
درمورد محتوای فیلم و ارائه پاسخ تکمیلی و صحیح به طوریکه هدف از نمایش فیلم 
کاماًل محقق شود. هدف اصلی از نمایش این فیلم آشنایی هنرجویان با انواع تجهیزات 

حفاظت فردی و لوازم ایمنی و نحوه به کارگیری آنها می باشد.

1 شرح کامل حادثه معدن سن خوزه درسایت ویکی پدیا 
2 آئین نامه وسایل حفاظت فردی )وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی(

نگهداری تجهیزات حفاظت فردی
مالحظات اجرا:

به صورت  هنرجویان  کتاب  در  موجود  فردی  حفاظت  تجهیزات  نگهداری  نکات 
از وسایل  با استفاده  باید  : 1- کلیه کارکنان  به عنوان مثال  بیان گردد.  تشریحی 
استحفاظی فردی در محل کار خود حاضر شوند یعنی اینکه برای کار در تونلهای 
معادن می بایست حتماً از کاله ایمنی چراغدار استفاده کنند ولی در معادن سطحی 
با وجود روشنایی بدیهی است که نیاز به چراغ تونلی نمی باشد و یا در کارگاه هایی 

که احتمال انتشار گاز وجود دارد، از دستگاه خودنجات حتماً استفاده کنند. 
- هیچ کس مجاز نیست از وسایل استحفاظی فرد دیگری استفاده نماید زیرا وسایل 
هر فردی مطابق با اندازه و ابعاد او خریداری شده است و در ضمن ممکن است 

بیماری بدین وسیله از فردی به فرد دیگر منتقل شود.
ــ جهت نشان دادن اهمیت شارژ مجدد باتری چراغ تونلی و کپسول اکسیژن می توان 
سؤاالتی را در این مورد از هنرجویان پرسید به عنوان مثال: الف( در صورتی که کپسول 
معیوب و یا خالی از اکسیژن باشد و معدن هم گازخیز باشد، چه خطراتی فرد را تهدید 

فیلم

منابع 
تکمیلی
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دانش افزایی
فرم انبار هنرستان و یکی از معادن مجاور را دریافت و با فرم تنظیمی در متن درس 

مقایسه کند.

دریافت تجهیزات ایمنی  حفاظت فردی از انبار
مالحظات اجرای  کارعملی1: 

از فرم دریافت تجهیزات ایمنی تکثیر و در اختیار آنها قرار  به تعداد هنرجویان، 
انبار هنرستان  با هماهنگی  دهد. سپس نحوه تکمیل فرم ها و دریافت تجهیزات 
شبیه سازی کند و دریافت تجهیزات از انبار را به طور عملی تمرین کنند. در مورد 
هنگام  در  که  شود  گوشزد  هنرجویان  به  بایست  می  انبار  از  تجهیزات  دریافت 
دریافت به نوع تجهیزات، کد، اندازه و سالم بودن آنها کاماًل توجه نماید و در صورت 
اعالم  را مشخص و  نماید و کسری تجهیزات  امتناع  از دریافت آن  بودن  معیوب 

نماید و جهت تأمین آن پیگیری های الزم را به عمل آورد.

مالحظات اجرای کار عملی 2:
لذا  است  متفاوت  کارگاه  هر  دستورالعمل های  براساس  فردی  حفاظت  تجهیزات 
حفاظت  تجهیزات  نگهداری  به  نسبت  دستورالعمل ها  این  به  باتوجه  است  الزم 
فردی اقدام گردد. دراین بخش الزم است هنرآموز، هنرجویان را به گروه های 4 
نفره تقسیم کند و با هماهنگی با انباردار  زمان بندی الزم برای حضور هرگروه  را 

یکی از بهترین فرم های تهیه شده را در اختیار هنرجویان قرار بدهید تا آنرا تکمیل 
کرده و ارائه دهد.

تمرینات 
تکمیلی

آئین نامه وسایل حفاظت فردی )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
 )A-00-04-01-3 M  دستورالعمل استفاده از وسایل تجهیزات حفاظت فردی )کد

شرکت آرشانیک آوید.

منابع 
تکمیلی

می کند؟ راه جلوگیری از این خطرات احتمالی چیست؟ )خطراتی مانند تنگی نفس، 
استنشاق گازهای سمی و خطرناک، از حال رفتن و در نهایت مرگ و ...(

می کند؟  تهدید  را  فرد  خطراتی  چه  تونلی  چراغ  شدن  خاموش  صورت  در  ب( 
)خطراتی مانند برخورد با اشیاء، ُسرخوردن، گم شدن و یا حتی سقوط و مرگ  و 

...  برای فرد اتفاق می افتد(
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ارزشیابی  مرحله ای هنرجویان

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:
هنرجویان با یادگیری مراحلی که تاکنون به آنها آموزش داده شده می بایست به 

این توانایی رسیده باشند که :
1 نام وسایل تجهیزات حفاظت فردی را به خوبی بدانند.

2 نحوه تکمیل فرم دریافت تجهیزات و اطمینان از سالم و کافی بودن تجهیزات 
را فرا گرفته باشد.

انبار هنرستان و مشاهده فهرست تحویل و تحول  به  ضمن هماهنگی و مراجعه 
تجهیزات حفاظت فردی، نحوه نگهداری و استفاده صحیح این تجهیزات را بررسی 
در  افراد  دقت  مورد  در  الزم  اطالعات  آمار،  ارائه  با  می تواند  انبار  مسئول  کنند. 
این  با دریافت  از وسایل حفاظت فردی را در اختیار قرار دهد. هنرآموز  استفاده 
اطالعات و نظارت خود که به صورت دوره ای انجام می شود، نحوه حفظ و نگهداری 
تجهیزات حفاظت فردی هنرجویان را ارزشیابی نموده و نمرات انضباطی الزم را 

در نظر می گیرد.

مالحظات اجرا:
در خصوص استانداردها و دستورالعمل های لباس هریک از موارد مطرح شده درکتاب 

مورد بحث و بررسی با هنرجویان قرار گیرد.
به عنوان مثال باز بودن، پاره بودن ، آویزان شدن کلید و زنجیر  می تواند منجر به گیر 
کردن آن قسمت ها به دستگاه و ماشین آالت شود. در این مورد می توان از عکس، فیلم 
و ... استفاده نمود. و با همراه داشتن مواد قابل اشتعال ممکن است منجر به آتش سوزی 
وخسارات جبران ناپذیری گردد. درکار درمحیط های دارای مواد رادیواکتیو و با کار با مواد 
اسیدی وهمچنین در محیط های دارای گردو غبار و گازهای سمی وقابل اشتعال تأکید 

بیشتری صورت گیرد.

استانداردهای تجهیزات ایمنی حفاظت فردی

انجام داده تا هنرجویان کلیه تجهیزات حفاظت فردی موجود در انبار را تمیزکرده 
و به طور منظم درجای خود قرار بدهند. دراین تمرین الزم است بر رعایت نظافت 

و نظم تأکید گردد.

تحلیل موضوع 
عکس  انواع تجهیزات حفاظت فردی به کارگرفته شده و طرز صحیح  با استفاده از تصاویر 

پوشیدن و استفاده آنها با توجه به نکات ذکر شده در این درس مورد تأکید قرار گیرد.
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پژوهش
تقسیم هنرجویان به گروه های سه نفره  و تخصیص هریک از تجهیزات مطرح شده 
در درس به هریک از گروه ها ، ضمن بیان نحوه کنترل این تجهیزات، حداقل های الزم 
برای استفاده از این لوازم را بیان نمایند: به عنوان مثال، عینک شیشه آن سالم باشد 
باشد، جای نصب  بندهای داخل آن  سالم  و  بوده  زیر گلویی  بند  دارای  ایمنی  کاله 

چراغ تونلی داشته و پوسته آن سالم باشد.

مالحظات اجرا:
1 نشان دادن فیلم و تأکید بر بیان نکات اساسی، بیان روش استفاده و کنترل 
حصول  جهت  هنرجویان  از  پاسخ  و  پرسش  انجام  و  انفرادی  اکسیژن  کپسول 

اطمینان از درک صحیح موضوع فیلم 
2 تحلیل موضوع فیلم: 

در حین نمایش فیلم و ضمن تأکید بر نکات اساسی مورد نیاز در کنترل تجهیزات 
ارائه  را  توضیحات الزمه  و  متوقف کرده  را  فیلم  باشد  فردی هرجا الزم  حفاظت 
نماید و به همین روش فیلم را در تمام قسمتها ادامه بدهد. به طور  مثال  با توجه 
به محتوی فیلم بخشهایی که بایستی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد  به شرح زیر 

می باشد:
 پوشیدن لباس کار ایمنی

از  جلوگیری  و  مسیر  ادامه  منظور  )به  یکدیگر  به  افراد  اتصال  بندهای  بستن   
انحراف از مسیر و ...(

 استفاده صحیح از ماسک اکسیژن و کنترل کپسول اکسیژن خود نجات 
 نحوه استفاده از کاله ایمنی وکنترل عملکرد چراغ تونلی

 کنترل لوازم داخل دستگاه خود نجات با همکاری افراد گروه

روش کنترل کپسول اکسیژن انفرادی برای گروه نجات

آئین نامه تجهیزات حفاظت فردی )وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی( 
منابع تکمیلی

پژوهش
هنرآموز هنرجویان را به گروه های سه نفره تقسیم کرده و به هرگروه یکی از تجهیزات 
حفاظت فردی را معرفی نموده و از آنها بخواهد تا در مورد استانداردهای به کار رفته 
در  این تجهیزات بررسی وتحقیق نموده نتایج را ظرف مدت دو هفته در کالس درس 
به صورت کنفرانس ارائه نمایند. برخی از منابع موجود برای این تحقیق عبارت اند از: 

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان های آتش نشانی، منابع اینترنتی و ...
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کارعملی: کنترل تجهیزات ایمنی

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

روش استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

مالحظات اجرا:
دریافت  جهت  را  هنرجویان  از  هریک  انبار  واحد  با  هماهنگی  ضمن  هنرآموز 

تجهیزات حفاظت فردی معرفی کند.
هنرجویان الزم است :

 کلیه تجهیزات را مطابق لیست درخواستی دریافت و از کامل بودن آن اطمینان 
حاصل کنند.

 از سالم بودن تجهیزات و استاندارد بودن  تجهیزات اطمینان حاصل کنند.
 تجهیزات معیوب را به انبار اعالم کنند.

 کلیه مراحل فوق توسط هنرآموز نظارت و راهنمایی شود .

هنرجویان در پایان این مرحله کار می بایستی قادر باشند:
1 سالم بودن وسایل و تجهیزات حفاظت فردی را بر اساس استانداردهای بیان 

شده در متن درس کنترل نمایند.
کنترل  شده  بیان  استانداردهای  براساس  را  انفرادی  اکسیژن  کپسول  اجزاء    2

نمایند.

مالحظات اجرا:
توصیه می شود هنرآموز جهت تدریس، کلیه تجهیزات حفاظت فردی در دسترس را 
تشریح کرده و قسمت های مختلف آن را و نحوه استفاده از هریک را به هنرجویان 

نمایش دهد. 
روش استفاده از کاله ایمنی همراه با چراغ تونلی:

 بندهای داخل کاله را باز و بسته کرده و نحوه تنظیم بندهای کاله و تنظیم و 
بستن بند زیر چانه 

 نحوه اتصال چراغ تونلی به کاله را نشان دهد.
 نحوه اتصال باتری را تشریح نمایید.

روش استفاده از ماسک: 
 باز و بسته کردن بندهای ماسک 

 طریقه سفت کردن بندهای ماسک را نشان دهد.
 نحوه کنترل و تنظیم فیلتر را شرح دهد.
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تحلیل 
در حین نمایش فیلم بر استفاده از کاله ایمنی و چراغ تونلی تأکید کرده و روش اتصال موضوع فیلم

باتری و سایر موارد تجهیزات حفاظت فردی را مورد توجه قرار بدهد.

پژوهش
نفره تقسیم شده و مطابق روش زیردر خصوص عواقب  به گروه هایی دو  هنرجویان 
عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی تحقیق نموده و نتایج را در کالس درس ارائه 

نمایند و هنرآموز ضمن مقایسه نتایج این پژوهش ها نتایج صحیح را آموزش دهد.

نام و نام خانوادگی محقق:
تاریخ پژوهش:

موضوع پژوهش:

مقدمه:

متن و مثال موردی همراه با تصاویر:

علل وقوع حادثه و نحوه جلوگیری از تکرار آن:

منابع:

روش استفاده از دستگاه اکسیژن انفرادی
 نحوه کنترل پر بودن و خالی بودن کپسول و روش استفاده از آن را تشریح کند.

 استفاده از آن توسط هنرجو به شرح کتاب درسی
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تشریح موضوع عکس:
1 کاله ایمنی همراه با چراغ تونلی:

 نشان دادن بندهای داخل کاله و نحوه اتصاالت آن
 نشان دادن بند نگهدارنده کاله و نحوه بستن آن

 بررسی ابعاد و اندازه های کاله
 نحوه قرارگیری چراغ تونلی روی کاله

2 ماسک گاز:
 نحوه صحیح استفاده از ماسک مطابق تصاویر هشت گانه در متن درس

نوع  تغییر  با  می تواند  استفاده  )نحوه  انفرادی:  اکسیژن  دستگاه  تصاویر   3
دستگاه تغییر نماید(

 تصاویر 1 و 2 نحوه برداشتن سرپوش
 تصاویر 3 و 4 نحوه قراردادن دستگاه اکسیژن در دهان

 نحوه قرار گرفتن گیره دستگاه بر روی بینی
 نحوه اتصال بند های نگهدارنده بر روی سر

 نحوه استفاده از کاله ایمنی
 نحوه  استفاده از دستگاه اکسیژن      

کارعملی: به کارگیری تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

مالحظات اجرای کار عملی 1 و 2:
هنرآموز ضمن تشریح تجهیزات حفاظت فردی در کارگاه برای هنرجویان به نحوه 
استفاده از این تجهیزات توسط هنرجویان نظارت کرده و در زمان حداکثر 3 دقیقه 
برای پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی به طور کامل توسط هر یک از هنرجویان بر 
سرعت عمل آنها نظارت کرده و افراد را بر اساس این سرعت عمل ارزشیابی کند.

هنرآموز نحوه استفاده از ماسک اکسیژن را به هنرآموزان آموزش داده و سپس به 
صورت دسته جمعی و به روش برگزاری مسابقه، روش به اشتراک گذاری تجهیزات 

را تمرین داده و نفرات برتر را معرفی و تشویق نماید.
مالحظات اجرا کار عملی 3:

هنرآموز ضمن تشریح نحوه به اشتراک گذاری یک دستگاه اکسیژن، به هر دو نفر 
تمرین شبیه سازی برای مواقع بحرانی و به فاصله 250 متر )رسیدن به مکان امن( 
در محوطه کارگاه را تمرین کنند. در این شرایط الزم است دستگاه به طور مشترک 
توسط هنرجویان استفاده شود و الزم است در این فاصله فردی که ماسک ندارد 
نفس خود را حبس نماید به طوری که نیاز به اکسیژن نداشته باشد. در این شرایط 
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تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو

مالحظات اجرا:
موارد پنجگانه مقررات تحویل و تحول تجهیزات حفاظت فردی در کتاب هنرجویان 

شامل:
1  دریافت تجهیزات و تکمیل آن

2  دریافت تأییدیه مسئول مربوطه بر روی فرم
3  دریافت تجهیزات از انبار و کنترل صحت عملکرد آنها 

اعالم  و  کاری  شیفت  هر  پایان  در  انبار  به  تجهیزات  تحویل  و  برگرداندن    4
تجهیزات معیوب

پایان هر شیفت کاری جهت شارژ مجدد  تونلی و کپسول اکسیژن در  5 چراغ 
تحویل شارژخانه گردد.

 توسط هنرآموز تشریح و چنانچه مواردی برای تکمیل آنچه ذکر شد، وجود دارد 
اضافه نماید.

عدم اجرای به موقع این موارد از جمله تحویل تجهیزات حفاظت فردی ممکن است 
منجر به حوادثی گردد که قابل جبران نباشد.لذا این مسئله بایستی توسط هنرآموز 

مورد تأکید قرار گیرد.

هنرجویان در پایان این مرحله از آموزش الزم است :
1 طرز استفاده از کلیه تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی از جمله  کاله ایمنی، 

کپسول اکسیژن انفرادی و ماسک را به خوبی فراگرفته باشد.
گذاشتن  اشتراک  به  در  دوستی  نوع  و  همکاری  روحیه  و  کافی  مهارت  داشتن 
مواقع  در  ماسک  و  انفرادی  اکسیژن  کپسول  مخصوصاً  فردی  حفاظت  تجهیزات 

اضطراری.

مقررات تحویل و تحول تجهیزات حفاظت فردی

بحرانی الزم نیست کلیه اتصاالت دستگاه اکسیژن بسته شود. پیمایش مسیرهای 
اکسیژن معموالً  پذیر خواهد شد. کپسول  امکان  و ممارست  تمرین  با  طوالنی تر 
بحرانی  شرایط  در  می شود.  حمل  دارد  بیشتری  بدنی  توانایی  که  فردی  توسط 

تجهیزات اضافی حمل نمی گردد.
داشتن روحیه ایثارگری و نوع دوستی در چنین شرایطی می بایست مورد تأکید 

قرار گیرد.
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مالحظات اجرا:
کار عملی 1: 

 روش شماره گذاری چراغها، و قرار دادن آنها در قفسه های مربوطه و نحوه تحویل 
وتحول آنها با استفاده از پالک . 

بازدید  انجام  منظور  به  هنرستان  مجاور  معادن  از  یکی  با  هماهنگی  انجام   
هنرجویان از چراغ خانه معدن ونحوه انجام کار در آنجا .

 در چراغ خانه معدن نحوه قرار دادن چراغ ها در محل شارژ و در قفسه ها ، نحوه 
کنترل سالم بودن یا معیوب بودن آنها ) از طریق روشن کردن چراغ و کنترل دکمه 

صحت کارکرد و صحت شدت نور( 
 نحوه تحویل وتحول چراغ تونلی را نظارت نماید.

شده  گرفته  تحویل  های  چراغ  بوسیله  درمعدن  افراد  غیاب   و  کنترل حضور   
وپالک های افراد.

 اطال ع از محل و نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی در چراغ خانه .

مالحظات اجرا :
کار عملی 2:

 بایستی برموارد ایمنی و رعایت آنها درهنگام پرکردن کپسول ها تأکید شود.
 جهت مشاهده و بازدید از طرز پرکردن کپسول های اکسیژن  توسط هنرجویان 

هماهنگی الزم از یک واحد شارژ و یا تولید کپسول های اکسیژن به عمل آید.

هنرجویان در پایان این مرحله بایستی توانایی انجام مراحل زیر را داشته باشند:
1 تحویل تجهیزات و اعالم قسمت های معیوب تجهیزات به انبار دار و دریافت تأییدیه 

مسئول انبار
2 تحویل و شارژ باتری و پر کردن مجدد کپسول اکسیژن

کارعملی: تحویل دادن تجهیزات حفاظت فردی به انبار

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

 نکات ایمنی در هنگام کار باکپسول اکسیژن )واحد بهداشت و ایمنی مرکز پژوهشی
 امام رضا )ع( ضمیمه متن درس.

منابع 
تکمیلی
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مالحظات اجرا:
بیان حادثه سوما و علل وقوع این حادثه، حوادث قبلی ونحوه جلوگیری از وقوع این 

گونه حوادث .
در حادثه معدن سوما نکات ایمنی زیر می بایستی مورد توجه قرار گیرد : 

 عدم انجام بازرسی از قسمت های پایین معدن 
 بی توجهی به حوادث مشابه روزهای قبل، علل آنها و تکرار حادثه .

 نبود دستگاه های سنجنده گازهای منتشره در معدن .
 استفاده از چوب در کلیه مقاطع نگهداری از جمله به عنوان آرک .

 عدم استفاده از وسایل اطفای حریق یا کمبود آن و اعالم خطر .
معرفی وسایل اطفای حریق و اعالم خطر در معدن.

معرفی عوامل تشکیل دهنده مثلث آتش شامل )اکسیژن- حرارت- و ماده سوختنی( 
از این سه عامل، آتش خاموش  اینکه در صورت نبود هریک  تشریح هر یک و بیان 

می شود. 
بحث وتبادل نظر بین هنرآموز وهنرجو پیرامون هریک از سر فصل های نکات ایمنی 

آتش سوزی در کتاب درسی شامل:
 پیشگیری از وقوع حریق 

 علل وقوع حریق
 دستورالعمل های اجرا در زمان بروز

 کمک های اولیه پس از آتش سوزی در صورت امکان مواردی به جدول مذکور 
اضافه گردد.

* دستورالعمل امداد و نجات ارائه شده در کتاب راهنمای هنرجو می تواند اطالعات 
بیشتری را در اختیار هنرآموز قرار دهد.

انواع سیستم های اعالم خطر اطفای حریق

رعایت نکات ایمنی، کنترل تجهیزات اعالم خطر واطفای حریق ، سیستم های اعالم 
خطر واطفای حریق خودکار، همراه داشتن تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی، وجود 

کپسول های آتش نشانی و....

پاسخ به 
سؤاالت ایمنی

نحوه انجام 
فعالیت

 در مورد علل وقوع حریق در جدول نکات ایمنی آتش سوزی به طور مثال یک گروه 
به همین طریق   ... و  گرما  افزایش  مورد  در  دیگر  وگروه  اصطکاک  و  انفجار  مورد  در 
در خصوص همه موارد علل وقوع حریق تحقیق و نتایج در کالس به بحث و ارزیابی 

گذاشته شود.

شایستگی کنترل سیستم های اضطراریواحد یادگیری  2
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تحلیل موضوع 
عکس 

نماید. در  را نشان داده وتشریح   دستگاهها وتجهیزات اعالم خطر واطفای حریق 
این مورد می توان عکس های بیشتری را تهیه و در مورد نحوه استفاده از آنها مطالب 

تکمیلی بیان نمود.
ماده  اکسیژن،  عوامل  از  نقش هریک  وفهم صحیح  آتش درک  مثلث  در خصوص   

سوختنی وحرارت را در ایجاد آتش ونحوه خاموش کردن آن را بیان نماید. 

پژوهش  کاربرد هریک از تجهیزات اطفای حریق در ادامه درس بیان شده است. الزم است 
قبل از تشریح این موارد هنرجویان اطالعاتی در این خصوص گردآوری نمایند.  

وخشک  تر  سیستم های  دونوع  در  خودکار(  )آبپاش های  اسپرینکلر  سیستم های   
ساخته می شوند ودر مکان های حساس که حریق می تواند خسارت سنگین وارد نماید، 
به کار می رود در این سیستم ها آب پاش ها تحت فشار بوده ومی تواند به سرعت پس از 

بروز حریق وارد عمل شده وحریق را خاموش کنند.
این سیستم دارای یک دیافراگم  حساس است که با ازدیاد گرما و درجه حرارت به طور 

خودکار فعال شده وآتش را خاموش می کند.

مالحظات اجرا:
است  نشانی، الزم  آتش  های  با  کپسول  کار  و  کنترل  اهمیت روش  به  توجه  با 
هنرآموز یک کپسول آتش نشانی را با خود به کالس درس آورده و قسمت های 
مختلف آن را معرفی و تشریح نماید. ذکر این نکته ضروری است که تمامی آتش ها 
را نمی توان با یک نوع کپسول خاموش نمود بلکه برای مواد سوختنی مختلف می 
مواد سوختنی  بعدی  لذا در مرحله  نمود.  استفاده  آن  مناسب  از کپسول  بایست 
مختلف معرفی و سپس کپسول های آتش نشانی مناسب برای هر یک از آنها طبق 

جدول نشان داده شده در متن درس معرفی گردد. 

روش کنترل و کار با انواع کپسول های آتش نشانی

نحوه انجام 
فعالیت

هدف از بیان این فعالیت: درک و فهم بیشتر از نحوه انتخاب نوع کپسول مناسب جهت 
خاموش کردن هر یک از انواع آتش سوزی ها می باشد. جهت درک بهتر هنرجویان می توان 

این سؤاالت و پرسش و پاسخ های بیشتر را در کالس و به صورت گروهی انجام داد.

با توجه به اینکه کپسول های آتش نشانی دارای انواع بسیار گسترده ای هستند و تهیه 
همه آنها در یک واحد ممکن نمی باشد الزم است تا هنرجویان جهت آشنایی بیشتر با 
انواع کپسول های آتش نشانی و کاربردشان تحقیقاتی مانند این پژوهش صورت گیرد 

و نتایج را در کالس برای سایر هنرجویان تشریح گردد.

پژوهش
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پژوهش
به  نتایج  ارائه کتبی  از  و پس  انجام داده  را  زمینه  این  هنرجویان تحقیقات الزم در 

هنرآموز خود، در نهایت نتیجه صحیح توسط هنرآموز در کالس بیان گردد. 

مالحظات اجرا :
کار عملی 2: در این مرحله الزم است هنرآموز با رعایت کامل نکات ایمنی، در یک 
محوطه باز و ایمن ضمن روشن کردن آتش، نحوه خاموش کردن آن را به وسیله 

کپسول به هنرجویان آموزش دهد و از آنها نیز بخواهد تا این کار را انجام دهند.

آزمون عملکردی در پایان این مرحله ازطریق فرم  )9-1 ارزشیابی کار ( و فرم 
)8-1 استاندارد عملکرد( صورت می پذیرد .

در پایان این مراحل می بایست هنرجویان موارد زیر را به خوبی آموخته باشند:
1 تشریح قسمت های مختلف یک کپسول آتش نشانی

2 شناخت انواع مواد سوختنی و انتخاب نوع کپسول مناسب جهت خاموش کردن 
هر یک از آنها

3 نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی جهت خاموش نمودن آتش

مالحظات اجرا:
ابتدا فیلم مربوط به موتور ژنراتور برق اضطراری را جهت آشنایی هنرجویان نمایش 
داده سپس جهت تشریح کامل قسمت های مختلف موتور ژنراتور از تصاویر کتاب 

درسی استفاده نماید.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

موتور ژنراتور برق اضطراری و روش استفاده از آن

مالحظات اجرا :
کارعملی 1: گروه بندی هنرجویان و نظارت بر نحوه کنترل کپسول آتش نشانی و 

انجام راهنمایی های الزم

کارعملی: کنترل و به کارگیری سیستم های اضطراری آتش سوزی در معدن

تحلیل 
این فیلم نشان دهنده اهمیت استفاده از کپسول مناسب جهت خاموش کردن آتش موضوع فیلم

هر یک از مواد سوختنی مختلف می باشد.
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تحلیل 
موضوع فیلم هنرآموز هم زمان با نمایش فیلم هرجا الزم بداند فیلم را متوقف کرده و توضیحات 

تکمیلی در مورد اهمیت موتور ژنراتور برق، قسمت های مختلف آن و نحوه کارکردش 
توضیحات الزم را داده و در انتها به سؤاالت هنرجویان پاسخ دهد. 

مالحظات اجرا:
جهت تدریس الزم است هنرآموز هماهنگی الزم را با یک واحد معدنی و یا صنعتی 
موجود در منطقه انجام داده و اقدام الزم را جهت این بازدید به عمل آورد. سپس 
هنرجویان می بایست گزارشی از این بازدید که شامل دستورالعمل های راه اندازی، 
به کارگیری و نگهداری از موتور ژنراتور است ارائه نمایند. در انتها می بایست نتایج 
با دستورالعمل های بیان شده در کتاب درسی مقایسه شود و نکات تکمیلی به 

کمک هنرآموز ارائه گردد.

کارعملی: به کارگیری سیستم های اضطراری برق در معدن

هنرجویان در پایان این مرحله می بایست موارد زیر را به خوبی فرا گرفته باشند:
1 اهمیت دستگاه های برق اضطراری در معادن و واحدهای صنعتی.

2 اجزا و نحوه کارکرد یک موتور ژنراتور برق را بدانند.
3 دستور العمل های نحوه کنترل و استفاده از موتور ژنراتور را به خوبی فراگرفته 

باشند.

مالحظات اجرا:
عالوه بر آنچه تاکنون در مورد سیستم های اضطراری      معدن بیان گردید       بسیاری      از 
جمله  آن  از  که  دارد  وجود  معدن  حوادث  در  نیز  دیگر  اضطراری  سیستم های 
است  الزم  لذا  برد.  نام  را   ... و  ریزش  زلزله،  گرفتگی،  گاز  گرفتگی،  آب  می توان 
هنرآموز محترم به سایر موارد اضطراری نیز اشراف کامل داشته و اطالعات الزم را 

به هنرجویان منتقل نماید. 
از میان حوادث مختلف معدن، سیستم های اضطراری مربوط به گازگرفتگی و آب گرفتگی 

معادن در کتاب درسی مورد توجه قرار گرفته است. 
آن الزم  با  مقابله  نحوه  و  معدن  گرفتگی  گاز  اضطرار  تشریح سیستم های  جهت 
است ابتدا فیلم های مربوطه نمایش داده شود تا اهمیت توجه به خطرات ناشی از 

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

دیگر حوادث معدنی و سیستم کنترل آنها



24

پاسخ به سؤاالت )حل تمرین(

دی اکسید 
نیتروژن متان دی اکسید 

گوگرد
سولفید 
هیدروژن دی اکسید کربن منو اکسید 

کربن نام گاز

NO2 CH4 SO2 H2S CO2
CO فرمول 

شیمیایی

فساد و تجزیه 
مواد آلی 
و انفجار، 
از کارکرد 
موتورهای 
بنزینی و 

دیزلی

معادن 
زغال سنگ

آتش کاری 
در معادن، 
استخراج 

سنگ های 
معدنی 
سولفوره

سوختن 
رگه های 

زغال سنگ، 
انفجار ناقص 
مواد منفجره 

گوگرد دار

تجزیه مواد 
معدنی با منشأ 

آلی، انفجار 
مخلوط گاز متان 

و هوا

اشتعال گاز 
متان و گرد 

زغال
منبع تشکیل

تولید اسید در 
ریه ها و مرگ 
پس از 20 تا 

30 ساعت

قابل 
اشتعال و 

انفجار،
 خفه کننده

خفه کننده مسمومیت و 
مرگ فوری خفگی بی هوشی و 

مرگ فوری
خطرات 

ناشی از آن

رنگ خرمایی بوی سیب بوی گوگرد بوی تخم مرغ 
گندیده

عرق کردن، 
سیاه شدگی بدن

خواب 
آلودگی، 
سرگیجه، 
ایجاد کف 

زرد در اطراف 
دهان

نشانه

1
 5

)مترمکعب 
بر تن(

2 10 5000  35 حدمجاز  
)ppm(

انتشار گاز در معدن برای هنرجویان ملموس تر گردد. سپس طبق جدول مندرج در 
کتاب درسی انواع گازهای سمی، میزان مجاز هر یک، منبع تولید این گازها و روش 
تشخیص و مقابله با آنها )انواع سنجنده های گاز( مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
با توجه به اهمیت این مقوله الزم است موارد به شکلی بیان گردد تا هنرجویان 
درک صحیح و دقیقی از مباحث داشته باشند. منابع تولید گرد و غبار و راه های 

کنترل آنها.
بیان نحوه وقوع آب گرفتگی در معادن با نشان دادن تصاویر آب گرفتگی در معادن 
و تشریح روش های مقابله با هجوم آب های سطحی و زیر زمینی طبق جدول نشان 

داده شده در کتاب درسی.
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راهنمای هنرآموز ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

مالحظات اجرا :
کار عملی 1، 2 و 3:

 نشان دادن دستگاه های سنجنده گاز و نحوه کار و کالیبراسیون دستگاه، سپس 
دستگاه را در اختیار هنرجویان قرار داده تا کار با آن را تمرین نمایند. جهت درک 
تعیین  آزاد جهت  هوای  معرض  در  را  توان دستگاه  می  آزمایش دستگاه  و  بهتر 
میزان اکسیژن و در مقابل گازهای خروجی از اگزوز ماشین آالت جهت اندازه گیری 

سایر گازها قرار داد. 
 نشان دادن نحوه اتصال لوله خرطومی های ورودی و خروجی آب به پمپ، روشن 

کردن و انتقال آب از یک حفره آب به محل دیگر
 انجام هماهنگی های الزم با یک واحد معدن جهت بازدید از سیستم کنترل هوا 
و روش کنترل آب در معدن و در نهایت دریافت گزارش از هنرجویان و انتخاب 

گزارش های کامل تر جهت ارائه در کالس

کارعملی: به کارگیری سیستم های اضطراری سایر حوادث معدنی

مالحظات اجرا :
کار عملی 4:

جهت درک بهتر شرایط و وضعیت بحرانی در محیط کار پیشنهاد می گردد یک 
محترم  هنرآموز  تا  است  الزم  شرایط  این  طی  گردد.  شبیه سازی  معدنی  حادثه 
نجات 3- مسئول  و  امداد  به گروه های: 1- حادثه دیده 2- گروه  را  هنرجویان 
ایمنی تقسیم نماید. طی این شبیه سازی بیان کلیه نکات ایمنی و اشاره به موارد 
ایثارگری و نوع دوستی ضروری است. شبیه سازی می بایست در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام شود.

دستگاه های  و  آب  های  پمپ  انواع  و   آنها  از  استفاده  ونحوه  گازسنج  دستگاه های  انواع    1 ج 
فشارسنج و روش راه اندازی پمپ وبه کارگیری آن .

2 با استفاده از صفحه نمایش هریک از گاز سنج ها که معرف یک نوع گاز می باشد از یک طرف  ج 
به صفحه نمایش واز طرف دیگر در معادن نصب شده اند ومقادیرگازهای داخل معدن را روی صفحه 

کامپیوتر نمایش داده و اپراتور آن را با میزان مجاز گاز در معدن مقایسه می کند.

پرسش و 
پاسخ

تحلیل 
موضوع فیلم

هدف از ارائه این فیلم تأکید بر داشتن روحیه ایثارگری و از خود گذشتگی در هنگام بروز خطرات 
و حوادث معدنی است. ضمنًا فرد ایثارگر بایستی کلیه نکات و مقررات ایمنی را رعایت کند.
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مالحظات اجرا:
نشان دادن فرم های سه گانه )سه ساعته، سه روزه، سه هفته ای( تشریح نحوه 
تکمیل آنها و بیان هدف هر یک از این فرم ها در حوادث معدنی و سیستم های 

اضطراری

مالحظات اجرا:
با توجه به شبیه سازی انجام شده در محیط مدرسه هر یک از هنرجویان اقدام 
به تکمیل فرم های سه گانه گزارش حوادث معدنی نمایند. درستی این گزارش ها 

می بایست توسط هنرآموز محترم بررسی گردد.

هنرجویان در پایان این مرحله بایستی قادر به:
1 شناخت انواع سیستم های کنترل گاز گرفتگی و آب گرفتگی در معدن

2 روش استفاده از سیستم های  اضطراری گاز گرفتگی معدن
3 روش کنترل و هدایت آب در معدن

4 روش های سرشماری نفوس و تجهیزات پس از حوادث معدنی
در پایان این مرحله از آموزش،  هنرجویان می بایست قادر به تکمیل فرم های 

سه گانه حوادث معدنی و سیستم های اضطراری باشند.

هنرجویان در پایان این مرحله بایستی قادر به:
1 شناخت انواع سیستم های کنترل گاز گرفتگی و آب گرفتگی در معدن

2 روش استفاده از سیستم های اضطراری گاز گرفتگی معدن
3 روش کنترل و هدایت آب در معدن

4 روش های سرشماری نفوس و تجهیزات پس از حوادث معدنی

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

گزارش  حوادث معدنی

کارعملی: تهیه گزارش حوادث معدنی

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:
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راهنمای هنرآموز ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

مالحظات اجرا:
بیان اهمیت مخابرات در زندگی روزمره و روند تدریجی پیشرفت های صورت گرفته 
در آن از گذشته تاکنون همراه با نمایش فیلم، با نشان دادن تصویر کتاب درسی 

کاربردهای مخابرات درمعدن تشریح شود. 
تقسیم بندی سیستم های مخابراتی به با سیم و بی سیم

تشریح سیستم های مخابراتی باسیم معدن، نشان دادن فیلم مربوط به ارتباط با 
با سیم در  انواع سیستم های مخابراتی  بندی  نهایت تقسیم  سیم در معدن و در 

معدن بیان گردد.
با استفاده از شکل کتاب درسی )ویژگی های تلفن های باسیم معدن( هنرجویان را 
به تفکر و اظهارنظر در مورد تفاوت های تلفن های معمولی و معدنی  تشویق نمایید و 

شکل مربوطه را تکمیل کنید.
انواع دستگاه های تلفن معدنی، اجزا و نحوه کارکردشان را بیان نمایید. در صورت 
امکان نمونه هایی از این دستگاه های تلفن را با خود به کالس آورده و به هنرجویان 

نشان دهید. 
مخابراتی  باتری های  و  کابل ها  از  نمونه هایی  مخابراتی:  تجهیزات  سایر  مورد  در 
را با خود به کالس برده بخش های مختلف آنها را به هنرجویان نشان داده و به 

روش های نگهداری و نکات ایمنی در مخابرات اشاره گردد.   
* اطالعات بیشتر در مورد فرکانس های مختلف در بخش طبقه بندی فرکانس در 

کتاب همراه هنرجو ارائه شده است.

انواع سیستم های مخابراتی معدن، سیستم های مخابراتی باسیم

شایستگی کنترل سیستم های مخابراتواحد یادگیری  3

1 هدایت هنرجو به منظور نشان دادن اهمیت سیستم مخابراتی با سیم ارتباط مستقیم بین 2 نقطه 
در معدن، محل و نحوه استفاده از آن

2 هنرجو در مورد جنس و کیفیت تلفن معدنی وخصوصیات وتفاوت های آن با تلفن های معمولی 
تفکر و تحقیق بیشتری بنماید.

هدف از 
بارش فکری

تحلیل 
موضوع فیلم  1 چگونگی پیشرفت روش های انتقال پیام در مخابرات از ابتدا تا کنون

2 بیان اهمیت سیستم های مخابراتی و نقش آن در معدن، انواع روش های ارتباط 
با سیم )ارتباط مستقیم و ارتباط با مرکز( و  نحوه به کارگیری هر یک از این روش ها 

در مکان های مختلف معدن
3 نشان دادن اجزا و نحوه کارکرد باتری ها
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نحوه انجام 
انجام هماهنگی های الزم  توسط هنرآموز محترم جهت بازدید هنرجویان از یک مرکز فعالیت

مخابراتی و دریافت گزارشات این بازدید از هنرجویان و ارزشیابی آن.

پژوهش

پژوهش

1 هدف درک بهتر از ساختمان و ویژگی های فیبر نوری است.
2 هدف شناخت هنرجویان از سیستم های برق AC  و  DC و کاربرد هر یک است.

باتری های  انواع  نگهداری  نحوه  از  هنرجویان  صحیح  درک  پژوهش  این  از  هدف 
مخابراتی می باشد.

کارعملی: انجام عملیات کنترل و نگهداری سیستم های مخابراتی باسیم 

انواع  با  آشنایی  ضمن  بایست  می  هنرجویان  آموزش،  از  مرحله  این  پایان  در 
با  مخابراتی  های  ارتباط سیستم  برقراری  به  قادر  با سیم  مخابراتی  سیستم های 

سیم بر اساس طرح و کنترل عملکرد کابل، باتری و دستگاه های تلفن باشند.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

مالحظات اجرا :
کارعملی1 :

1 نشان دادن فیلم نحوه اتصال تلفن ها به مرکز تلفن
عملکرد  کنترل  و  تلفن  مرکز  به  مختلف  های  تلفن  اتصال  نحوه  دادن  نشان   2

صحیح آنها
3 گروه بندی هنرجویان جهت مراجعه به کارگاه و انجام عملیات کابل کشی و 

اتصال تلفن ها به مرکز تلفن

مالحظات اجرا:
کار عملی 2:

هنرآموز در حضور هنرجویان نحوه باز کردن و بستن  دستگاه های تلفن را نشان 
دهد. سپس اجرای همین عملیات را از هنرجویان بخواهد و بر عملکردشان نظارت 

کند.
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راهنمای هنرآموز ایمنی، راه سازی و خدمات در معدن

مالحظات اجرا:
معرفی سیستم های مخابرات بی سیم و تعریف فرکانس و بیان سؤاالتی در مورد 
نقش سیستم های مخابراتی بی سیم در جوامع بشری و کاربرد ویژه آنها در معادن 
هنرجویان  برای  فیلم  نمایش  هنگام  به  را  موضوع  این  اهمیت  معدنی.  صنایع  و 
های  سیستم  کاربردهای  می توان  مربوطه  تصویر  نمایش  با  حال  نمایید.  تشریح 

مخابراتی بی سیم در معدن را معرفی نمود.

انواع سیستم های مخابراتی بی سیم

جواب سؤال مطرح شده در شکل به خوبی قابل مالحظه می باشد لذا الزم است در 
این زمینه بحث و تبادل نظر بیشتری انجام گردد و نکات تکمیلی بیان شود.

پاسخ به 
سؤاالت

پژوهش
در زمینه دو پژوهش مطرح شده الزم است منابع اینترنتی بیشتر معرفی گردد و پس 
از دریافت نتایج تحقیق از هنرجویان توضیحات تکمیلی در زمینه مشکالت استفاده 
از فرکانس های باالتر از طول موج 30 گیگا هرتز و ارتباط ارتفاع دکل های مخابراتی 

با شعاع آنتن دهی بیان شود.

کارعملی: انجام عملیات کنترل سیستم های مخابراتی بی سیم

مالحظات اجرا:
کار عملی 1:

قسمت های مختلف یک دستگاه بی سیم،  نحوه تنظیم فرکانس و کار با  آن را 
نشان داده، سپس انجام تمرین عملی این کار را از هنرجویان بخواهند.

مالحظات اجرا :
کار عملی 2:

دادن  نشان  بی سیم، سپس  یابی دستگاه های  و عیب  نحوه کنترل  فیلم  نمایش 
عملی نحوه انجام این کار و شارژ باتری ها و در نهایت انجام آن توسط هنرجویان

تحلیل 
موضوع فیلم  نحوه کنترل عملکرد دستگاه های بی سیم و عیب یابی آنها هدف اصلی فیلم است و 

بایستی به آن تأکید و دقت شود.
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در پایان این مرحله هنرجویان می بایست قادر باشند:
1 انواع سیستم های مخابراتی بی سیم معدن را بشناسند.

2 تنظیم و کار با دستگاه بی سیم را فراگرفته باشند.
3 قادر به کنترل عملکرد دستگاه های بی سیم باشند.

مالحظات اجرا:
بیان مواردی که نیاز به ارائه گزارش دارد )در کتاب درسی بیان شده است(، 

انجام بررسی های الزم، تعیین محل جهت بازدید هنرجویان و انجام هماهنگی های 
الزم

)به  گزارش  تهیه  و  مخابراتی  مرکز  از  بازدید  انجام  هنرجویان جهت  بندی  گروه 
هرگروه یکی از مواردی که نیاز به تهیه گزارش دارد تخصیص داده شود(. 

بررسی گزارش های هنرجویان و گوشزد نمودن نکات الزم

در پایان این مرحله الزم است هنرجویان قادرباشند در مورد تمامی موارد مخابراتی 
تهیه  ارائه شده گزارش  یا فرمت های  ارائه گزارش دارد، طبق فرمت  به  نیاز  که 

نمایند.

مالحظات اجرا:
1 تعریف گزارش نویسی، بیان اهمیت گزارش نویسی

2 نشان دادن نمونه فرم گزارش کنترل سیستم های مخابراتی و نحوه تکمیل آن
3 به عنوان نمونه، یک فرم گزارش نویس در کتاب درسی آمده است. در صورت 
امکان نمونه هایی دیگر از این فرم ها تهیه و نحوه تکمیل آن را با هنرجویان آموزش 

دهید.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

کارعملی: تهیه گزارش کنترل سیستم های مخابراتی

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

اصول تهیه گزارش سیستم های مخابراتی
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فصل 2

احداث راه های دسترسی معدن

احتیاط
جاده در دست 

احداث
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مالحظات اجرا:
جهت تدریس این بخش الزم است ابتدا هنرآموز نقشه موجود در کتاب و نمونه هایی 
دیگر از نقشه ها را به هنرجویان نشان داده و هنرجویان بدین وسیله با نشانه ها و 
اطالعات موجود در نقشه ها آشنا شوند. سپس کاربرد نقشه ها و اهمیتشان تشریح 
گردد. تعریف مقیاس و چرایی استفاده از آن در نقشه ها و حل تمرینات مفهومی 
و تمرینات محاسباتی موجود در کتاب و ارائه تمرینات بیشتر به هنرجویان و سؤال 

و جواب در مورد مقیاس و مفهوم و کاربرد آن.
در مرحله بعد الزم است تا هنرجویان با انواع نقشه آشنا شوند، لذا نشان دادن انواع 
نقشه های موجود در کتاب و نقشه های بیشتر )پوستر تصاویر ماهواره ای و هوایی 
و انواع نقشه ها و نشان دادن( و طرح پرسش و پاسخ از اطالعات قابل استفاده از 
هر یک از نقشه ها و تکمیل تمرینات موجود در کتاب توسط هنرآموز الزامی است. 
∗ جداول محاسباتی و تبدیل واحدها در کتاب همراه هنرجو به طور کامل ذکر 

شده است.

مفاهیم نقشه

به  است.  نقشه  در  موجود  محتوای  به  هنرجویان  توجه  ارائه سؤاالت جلب  از  هدف 
به شهر دیگر ممکن است مسیرهای مختلفی  از شهری  برای مسافرت  مثال  عنوان 
وجود داشته باشد، لذا هنرجویان می توانند با کمک هنرآموز خود معایب و مزایایی 

هر مسیر را بررسی و بهترین آن را انتخاب نمایند.

پاسخ به 
سؤاالت

)حل تمرین(

نحوه انجام 
1 دریافت پاسخ هنرجویان و تشریح تمامی عالئم موجود در نقشهفعالیت

2 فعالیت مورد نظر جهت درک مفهوم مقیاس و محاسبات مورد نیاز جهت تعیین 
فواصل روی زمین و نقشه می باشد.

1 منابع علمی مرتبط با تهیه عکس های ماهواره ای را بررسی و به هنرجویان معرفی پژوهش
پاسخ  را  هنرجویان  نمایید، سؤاالت  دریافت  هنرجویان  از  را  پژوهش  نتایج  نمایید، 
داده و در نهایت طرز تهیه عکس های ماهواره ای و هوایی، اطالعات موجود در هر یک 

و کاربردشان را ارائه نمایید.
Google Earth و نحوه مکان یابی در آن، درستی  2 با نشان دادن روش استفاده از 

عالمت گذاری محل هنرستان روی نقشه را بررسی نمایید.

شایستگی احداث راه های دسترسی به معدنواحد یادگیری  4
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مالحظات اجرا:
جهت تدریس روش انتخاب مسیر روی نقشه الزم است هنرآموز با نشان داده نقشه 
موجود در کتاب درسی به بیان اهمیت موارد و موانع موجود در راه سازی مانند  
کوتاهی راه، کم هزینه بودن احداث، مشکالت زیست محیطی، کوهستانی بودن 
)پرشیب بودن( یا هموار بودن مسیر و یا وجود معارضین محلی، استفاده از راه های 
از هنرجویان خواسته شود ضمن مراجعه  یا راه های قدیمی پرداخته و  موجود و 
به نقشه و بررسی مسیرهای تعیین شده مزایا، معایب و بهترین مسیر را از بین 

مسیرهای پیشنهادی انتخاب نماید.
آوردن نمونه هایی از ابزارهای الزم برای پیاده سازی مسیر از روی نقشه بر روی 
زمین و نشان دادن نحوه استفاده از هر یک از آنها به هنرجویان، نمایش فیلم روش 
با هنرجویان در مورد روش  پاسخ  و  آن پرسش  از  و پس  ابزارها  این  از  استفاده 

استفاده از هریک از آنها.

انتخاب مسیر روی نقشه

کتاب های نقشه برداری عمومی، نقشه برداری معدنی، 
http://www.ncc.org.ir :سایت های سازمان نقشه برداری و جغرافیایی کشور
http://www.ngdir.ir :  سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 

منابع تکمیلی 
)دانش افزایی(

نحوه انجام 
فعالیت سازی  جاده  مسیر  انتخاب  مزایای  و  معایب  مفهوم  درک  فعالیت  این  ارائه  از  هدف 

می باشد. از جمله مهمترین این موارد که در کتاب درسی مورد تأکید قرار گرفته است 
شامل: کوتاهی راه، کم هزینه بودن احداث، مشکالت زیست محیطی، کوهستانی بودن 
)پرشیب بودن( یا هموار بودن مسیر و یا وجود معارضین محلی، استفاده از راه های 
می توانند  محترم  هنرآموز  نیاز،  صورت  )در  می باشد  قدیمی  های  راه  یا  و  موجود 
مواردی دیگری را نیز به این مجموعه اضافه نمایند(. لذا جدول مربوطه می بایست با 

تأکید بر این موارد در کالس تکمیل گردد. 

تحلیل 
موضوع فیلم  به  هنرجویان  دادن  توجه  و  هنرآموز  توسط  ابزارآالت  از  استفاده  نحوه  دادن  نشان 

نکات مهم در استفاده از هرکدام از آنها که در فیلم نمایش داده می شود.

مالحظات اجرا:
اجرای  جهت  مناسب  محدوده  یک  بایست  می  محترم  هنرآموز  مرحله  این  در 

کار عملی: عالمت گذاری در محور جاده ها
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در پایان این مرحله هنرجویان می بایست با مفاهیم نقشه، مقیاس و روش محاسبه 
آن و انواع نقشه و کاربرد هریک از آنها وهمچنین کار با تجهیزات )جی پی اس، 
و  بهینه  مسیر  انتخاب  جهت  کافی  مهارت  و  شده  آشنا  نواری(  متر  و  کمپاس 
پیاده سازی جاده با مشخصات آن را  از روی نقشه بر روی زمین کسب کرده باشند.

مالحظات اجرا:
توضیحات  شود،  داده  نشان  کارکردشان  نحوه  و  ماشین آالت  انواع  فیلم  ابتدا  در 
بیشتر با نشان دادن پوستر و بروشور ارائه گردد. در مرحله بعد الزم است هنرجویان 
نحوه  و  استفاده  موارد  ماشین آالت  انواع  با  کامل  آشنایی  جهت  الزم  پژوهش 
کارکردشان، مزایا و معایب هر یک همراه با عکس و فیلم تهیه و در کالس ارائه 

نمایند. اطالعات تکمیلی توسط هنرآموز همراه با پرسش و پاسخ ارائه گردد.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 

ماشین آالت راه سازی و کاربرد آنها

نقشه  سپس  نماید؛  انتخاب  را  زمین  روی  بر  جاده  نقشه  سازی  پیاده  عملیات 
مسیرهای مختلف بین نقاط مبدا و مقصد در این محدوده را ترسیم کند. حال با 
توجه به این نقشه هنرجویان می بایست با استفاده از ابزارهای مختلف مسیرها را 
از روی نقشه بر روی زمین پیاده نموده و مسیر بهینه را انتخاب نمایند.)هنرآموز 
محترم در این مرحله می بایست نقشه و نحوه انجام کار را به هنرجویان به طور 
کامل توضیح دهد، همچنین بر نحوه استفاده از ابزارهای مختلف مانند جی پی اس، 

متر نواری و کمپاس نظارت و راهنمایی های الزم را ارائه نماید(.
کارعملی1، 2 و 3: 

آن  انجام  نحوه  و  میخ کوبی  عملیات  می بایست  بهینه  مسیر  انتخاب  از  پس 
گذاری  عالمت  و  گیری  اندازه  نحوه  نهایت  در  و  شود  داده  نشان  هنرجویان  به 
مشخصات اصلی جاده شامل شیب، امتداد، طول و عرض جاده توسط کمپاس و 
متر آموزش داده شود. نتیجه کار عملی می بایست به صورت گزارش و نقشه به 

هنرآموز تحویل گردد. 
 توجه : تهیه حداقل تجهیزات الزم جهت آموزش این درس و اجرای تمرین )جی 

پی اس، کمپاس و متر نواری ( ضروری است.
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روش های راه سازی و محوطه سازی

مالحظات اجرا: 

پژوهش
هریک  کاربردی  و  سازی  راه  آالت  ماشین  انواع  با  آشنایی  پژوهش  این  از  هدف 
نفره  سه  های  گروه  به  را  هنرجویان  هنرآموز،  بایست  می  مرحله  این  در  می باشد. 
تقسیم کرده و به هر گروه یک ماشین راه سازی جهت تحقیق اختصاص داده شود. 
بایست  اطالعات تکمیلی می  به بحث گذاشته شود.  و  ارائه  نتایج تحقیق در کالس 

توسط هنرآموز ارائه گردد.

نحوه انجام 
فعالیت

این فعالیت می بایست در کالس درس و با پرسش و پاسخ با هنرجویان و با ذکر علت تکمیل گردد.

انواع راه های انواع راه ها
زمینی

انواع راه های 
معدنی

روش جاده سازی 
و ریل گذاری

راه های هوائی
زمینی
دریایی

راه آهن
آزاد راه
بزرگ راه

راه اصلی 
راه شوسه

جاده زیگزاکی
جاده حلزونی

تونل اصلی معدن
جاده اصلی معدن

تونل 
پل،  جاده،  دویل

1ـ جاده سازی:
)زیرسازی،  

روسازی(
2ـ ریل گذاری

تحلیل 
موضوع فیلم 

1 هدف از نمایش این فیلم نشان دادن دسته بندی کلی راه ها )زمینی، دریایی، هوایی( است.
2 در این فیلم  هدف آشنایی هرچه بیشتر هنرجو با انواع راه های دسترسی معدن است.

3 هدف از این فیلم نشان دادن چگونگی ساخت یک جاده و مراحل مختلف آن شامل زیرسازی، 
روسازی و ... است.

4 هدف معرفی بخش های مختلف راه های ریلی و نحوه ساخت آن در یک معدن زیرزمینی می باشد.

پژوهش
1 هدف از این تحقیق درک بهتر هنرجویان از انبساط و انقباض ریل ها  در فصول 

مختلف سال و جلوگیری از خم شدنشان می باشد.
ایجاد  در  شده  خرد  سنگ های  نقش  از  هنرجویان  درک  پژوهش  این  از  هدف   2

سطحی مناسب جهت توزیع یکنواخت بار و ثابت نگهداشتن تراورس ها می باشد.
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مالحظات اجرا کار:
هنرآموز ضمن انجام هماهنگی های الزم به منظور بازدید از یک کارگاه راه سازی و 
یا معدنی ، اقدامات الزم برای انجام بازدید هنرجویان را به عمل آورد. و بعد از انجام 

بازدید گزارش بازدید هنرجویان را دریافت نموده و ارزشیابی کند.

کار عملی: اجرای نقشه های راه سازی

هدف از ارائه این تمرین نشان دادن اهمیت نکات ایمنی و رعایت موارد مربوط به اخالق حرفه ای 
از  جدول  این  تشریح  ضمن  هنرآموز  است  الزم  باشد.  می  درس  در  موجود  جدول  قالب  در 
هنرجویان بخواهد جهت درک بهتر به این موارد بیندیشند و قسمت های خالی داخل جدول را 
تکمیل نمایند و در نهایت هنرآموز محترم جواب صحیح را در اختیارشان قرار دهد. در صورت 

امکان می تواند تمرینات تکمیلی در این موارد نیز ارائه نماید.

پاسخ به 
سؤاالت

)حل تمرین(

 

بازديد از ماشين و اطمينان از آماده به كار بودن آن

كنترل آب

كنترل برق

كنترل گريس

كنترل سوخت

كنترل سطح روغن هيدروليك

كنترل روغن

)هوا، روغن، گريس(كنترل فيلترها 

رعايت نكات ايمني

پوشيدن لباس كار

استقرار كامل درون كابين، نشستن روي صندلي و 
بستن كمربند

عدم صحبت با تلفن همراه

د و اپراتور همواره بايد مراقب جلو و عقب ماشين باش
.  داز برخورد ماشين با افراد و اشياء جلوگيري کن

دهنگام کار نبايد خطر سقوط بار وجود داشته باش

آب رادياتور داغ است

هنگام حرکت در جاده هاي عمومی  حرکت راحت 
از غربالک فرمان استفاده کنيد –ممنوع است 

مالحظات اجرا :
کار عملی 1و 2:

در حین انجام بازدید موارد مشروحه زیر بایستی توسط استادکار و هنرآموز مد نظر 
قرارگرفته و به هنرجویان آموزش داده شود.
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1 ضوابط و مقررات به کارگیری ماشین آالت و تجهیزات راه سازی، به طور مثال در 
به کارگیری بولدوزر، ابتدا با استفاده از چک لیست راه اندازی نسبت به انجام موارد 
چک لیست و بازدید و کنترل مراحل راه اندازی دستگاه اقدام نموده و عالوه بر آن 

از عدم وجود موانع در مسیر حرکت بولدوزر اطمینان حاصل کنند.
2 رعایت قوانین و مقررات ایمنی در حین کار با ماشین آالت راه سازی

در این مورد به طور مثال راننده ضمن پوشیدن لباس کار و سایر تجهیزات حفاظت 
فردی، عملیات احداث، تسطیح و هموارسازی جاده را به طور ایمن و با رعایت عالئم 
هشدار دهنده در مسیر کار انجام می دهد. به طوریکه در حین  اجرای عملیات هیچ 
گونه حادثه ای برای خودش، دستگاه و سایر افراد، ماشین آالت و ... ایجاد نگردد. 
محوطه تسطیح شده توسط بولدوزر در مرحله قبل، به کمک استاد کار و به وسیله 
مقرات  و  ضوابط  کلیه  که  است  گردد.الزم  می  صاف  و  کوبیده  خوبی  به  غلتک 
به کارگیری ماشین آالت و تجهیزات راه سازی و قوانین و مقررات ایمنی مربوطه در 

حین کار با غلتک هم رعایت شود.

مالحظات اجرا :
کارعملی3:

جهت شروع این مرحله الزم است ابتدا جهت درک هرچه بهتر هنرجویان نکات 
ایمنی و عالئم هشداردهنده نشان داده شده در کتاب درسی مورد بحث و بررسی 
و پرسش و پاسخ قرار گیرد. الزم است از هنرجویان خواسته شود موارد و نکات 

ایمنی بیشتری نیز به این موارد اضافه نمایند. 
هنرآموز به کمک استادکار ماهر نحوه اجرای شیب، طول، عرض و شانه جاده را 

طبق طرح و به وسیله گریدر به هنرجویان نشان دهد.

در پایان این مرحله می بایست هنرجو موارد زیر را فرا گرفته باشد:
1 انواع ماشین آالت راه سازی و کاربردشان، 

2  انواع راه ها از جمله راه های زمینی و معدنی
3  به طور عملی با نحوه کارکرد بولدوزر، گریدر و غلتک در اجرای طول، عرض، 

شیب و شانه جاده آشنا شده باشد.
4 همچنین می بایست هنرجو به خوبی اهمیت رعایت نکات ایمنی و راه اندازی 

ماشین آالت را آموخته باشد.  

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 
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مالحظات اجرای کار:
روش تدریس ارائه شده در کتاب بر مبنای ارائه یک سؤال جهت نشان دادن اهمیت 

و چگونگی
 حمل و نقل در معادن می باشد به نحوی که هنرجویان را در این زمینه به فکر 
وادارد. سپس در مرحله بعد تصاویر انواع ماشین آالت حمل و نقل به هنرجویان 
نشان داده شده و ویژگی های آنها را به پرسش و پاسخ گذاشته و آموزش داده شود. 
در جدول بعد انواع راه های معدنی نشان داده شده و الزم است تا هنرجویان با 
آنچه تاکنون آموخته اند ماشین آالت مناسب برای هر یک از این مسیرهای معدنی 
را تشخیص دهند . در نهایت فیلم آموزشی مربوطه نشان داده شده و از هنرجویان 
خواسته شود با توجه به آنچه از فیلم آموخته اند پاسخ های خود را در صورت لزوم 

تکمیل و یا تصحیح نمایند. 

روش های حمل ونقل در شبکه معدن

الزم است هنرآموز ضمن تشریح این جدول از هنرجویان بخواهد جهت درک بهتر به این موارد 
بیندیشند و قسمت های خالی داخل جدول را تکمیل نمایند و در نهایت هنرآموز محترم جواب 
صحیح را در اختیارشان قرار دهد. در صورت امکان می تواند تمرینات تکمیلی در این موارد 

نیز ارائه نماید.

پاسخ به 
سؤاالت

)حل تمرین(

مالحظات اجرا:
جهت تدریس این مرحله الزم است تا هنرآموز در حضور هنرجویان انواع مصالح 
راه سازی و ویژگی های هر یک را به بحث و بررسی و پرسش و پاسخ بگذارد. سپس 
الزم است تا با نشان دادن تعدادی از مصالح راه سازی در دسترس به هنرجویان 
ویژگی های آنها را بررسی نمایند. نشان دادن نحوه آماده سازی برخی از مصالح 

ساختمانی مانند بتن و آسفالت را به هنرجویان آموزش دهد.

انواع و کاربرد مصالح راه سازی
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روباز )سطحی(

نوع مسیر

مسافت طوالنی با پستی معادن بزرگ روباز
وبلندی زیاد

از باالی یک کوه پرشیب به 
پایین آن

مسیرهای نسبتاً کوتاه با 
پستی و بلندی کم

نام وسایل 
نوار نقالهناو ثابتنوار نقاله هواییشاول و کامیونحمل ونقل

زیرزمینی

نوع مسیر

تونل کم ارتفاع با کف چاه قائمتونل شیب دارتونل افقی
مسطح

نام وسایل 
شاتلباالبرهاناو زنجیریحمل و نقل ریلی )واگن(حمل و نقل
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تحلیل 
هدف از نمایش این فیلم نشان دادن انواع روش های صحیح حمل و نقل در شبکه موضوع فیلم 

معدن می باشد. الزم است در هر مرحله فیلم متوقف شده و توضیحات الزم توسط 
هنرآموز ارائه گردد.

بارش فکری
هدف تفکر هرچه بیشتر هنرجو جهت درک کامل روش های حمل و نقل در شبکه 
کتاب  تمرینات  به  های خود  پاسخ  نبودن  یا  و  بودن  مورد صحیح  در  تفکر  و  معدن 
می باشد. در نهایت می بایست نتایج به بحث و بررسی گذاشته شود و پاسخ صحیح 

سؤاالت توسط هنرآموز ارائه گردد.

مالحظات اجرا:
جهت شروع این مرحله الزم است ابتدا جهت درک هرچه بهتر هنرجویان نکات 
ایمنی و عالئم هشداردهنده نشان داده شده در کتاب درسی مورد بحث و بررسی 
و پرسش و پاسخ قرار گیرد. الزم است از هنرجویان خواسته شود موارد و نکات 

ایمنی و یا زیست محیطی بیشتری نیز به این موارد اضافه نمایند.
کارعملی1 و 2:

هنرآموز به کمک استاد کار ماهر نحوه انجام عملیات خاک برداری و انتقال مواد 
توسط لودر در فواصل کم را به هنرجویان در کارگاه راه سازی نشان دهد. 

هنرآموز به کمک استاد کار ماهر نحوه انجام عملیات کندن و بارگیری توسط بیل 
مکانیکی را در کارگاه راه سازی به هنرجویان نشان دهد. 

در پایان این مرحله هنرجو می بایست موارد زیر را فرا گرفته باشد:
1 انواع مصالح راه سازی و ویژگی هایشان، 

2 انواع راه های معدنی و ماشین آالت مناسب هریک از این مسیرها
3 به طور عملی با نحوه کارکرد لودر و بیل مکانیکی آشنا شده باشد.

همچنین هنرجو می بایست  به خوبی اهمیت رعایت نکات ایمنی، زیست محیطی 
در کارگاه راه سازی و معدنی و نحوه راه اندازی ماشین آالت را آموخته باشد.

کار عملی: اجرای نقشه های حمل ونقل در شبکه معدن

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:
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فصل 3

حمل ونقل و استقرار ماشین آالت معدنی
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مالحظات اجرا:
جهت تدریس این قسمت الزم است با نشان دادن تصاویر و عکس ها، هنرجویان 
تصور و درک صحیحی از ابعاد، حجم و محدودیت های حمل ماشین آالت معدنی 
نقل  و  حمل  مقررات  و  قوانین  سپس  آورند.  به دست  آنها  نقل  و  حمل  نحوه  و 
این ماشین  اهمیت  از  بهتر  برای درک  و  بیان گردد  ماشین آالت سنگین معدنی 

آالت و نحوه حمل و نقل آنها فیلم و تصاویر مربوطه نمایش داده شود. 
* مقررات نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار و همچنین مقررات ایمنی به هنگام 

کار در کتاب همراه هنرجویان آمده است.

مالحظات اجرا:
کارعملی1:

معرفی واحدهای مربوطه صادر کننده مجوز حمل و نقل ماشین آالت معدنی، بیان 
مراحل انجام اخذ مجوز و نشان چند نمونه از فرم های مربوط به حمل و نقل و 

نوع ماشین معدنی

مقررات و دستورالعمل های حمل ونقل ماشین آالت معدنی

کارعملی: مقررات و دستورالعمل های حمل ونقل ماشین آالت معدنی

معرفی انجمن، حرفه، مجله، سایت
دفترچه های قوانین و مقررات حمل و نقل ماشین آالت معدنی

راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  معادن،  در  ترابری  فنی  )دستورالعمل 
معدن  مهندسی  نظام  سازمان  انتشارات  امور  ـ  تهران   ،506 شماره  رئیس جمهور، 

)1388

منابع تکمیلی 
)دانش افزایی(

تحلیل 
1 فیلم اول: هدف از نمایش فیلم نشان دادن نحوه حمل و نقل ماشین آالت سنگین موضوع فیلم 

و عظیم الجثه معدنی است و درک بهتر هنرجویان از نحوه انجام این کار. نکات مهم در 
این فیلم استفاده از جاده های اختصاصی با عرض مناسب و تأکید بر داشتن اسکورت 

و عالئم هشدار دهنده و عدم وجود موانع در مسیر حرکت این ماشین آالت است
2 فیلم دوم: هدف نشان دادن اهمیت رعایت نکات ایمنی در جابه جایی های ماشین 
آالت بزرگ است. از جمله: در نظر گرفتن مسیر با شیب و عرض مناسب، نبود مانع در 
مسیر حرکت، داشتن عالئم هشدار دهنده و آژیر خطر که تا فاصله صد متری شنیده 

شود، داشتن راننده با تجربه و مهارت کافی و ....

شایستگی استقرار ماشین آالت معدنواحد یادگیری  5
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مالحظات اجرا:
کارعملی2:

در این مرحله الزم است فیلم های مربوطه نشان داده شدن در هر جا که الزم 
است فیلم متوقف و توضیحات الزم در این زمینه به هنرجویان ارائه گردد. در پایان 
جلسه پرسش و پاسخی با هنرجویان در زمینه نحوه بارگیری، حمل و تخلیه بار و 
رعایت نکات ایمنی برگزار گردد. توجه به نکات ایمنی بیان شده در کتاب درسی 

که در قسمت هایی از فیلم هم نشان داده شده است الزامی است.

معرفی انجمن، حرفه، مجله، سایت
آیین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده ای، مجری 
شرکت مهندسین مشاور طرح راه های طالیی.  تهران ، وزارت راه و ترابری، معاونت 

آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل، 1384 

منابع  تکمیلی 
)دانش افزایی(

تحلیل 
موضوع فیلم  در فیلم های نمایش داده شده نکات زیر مورد تأکید قرار گیرد:

نحوه بارگیری، مهار کردن بار، اسکورت و نصب عالئم هشدار دهنده ، عملیات حمل و 
جابه جایی و تخلیه بار و تفاوت های این کار با حمل و نقل های معمول

نحوه انجام 
فعالیت

نحوه انجام 
فعالیت

ضمن انجام هماهنگی با اداره صادر کننده مجوز حمل، به اتفاق هنرجویان به آن اداره 
مراجعه و با دریافت فرم های اخذ مجوز نسبت به تنظیم گزارش بازدید اقدام نماید.

بیان  و  زمینه  این  در  پاسخ  و  برگزاری جلسه پرسش  گزارشات هنرجویان،  دریافت 
مرحله  چهار  اجرای  نحوه  شامل  می بایستی  هنرجویان  گزارشات  تکمیلی،  نکات 

بارگیری و حمل، بیان شده در کتاب درسی باشد. 

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

در پایان این مرحله می بایست هنرجو ضمن داشتن درک و تصور الزم از ابعاد و 
وزن ماشین آالت سنگین معدنی، محدودیت ها، قوانین و مقررات حمل ونقل این 
ماشین آالت و نکات ایمنی مربوطه و نحوه تکمیل فرم و دریافت مجوز  آنها را 

فراگرفته باشد.
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تحلیل 
در این فیلم نحوه انجام عملیات سرویس و نگهداری برای یک ماشین سواری نشان موضوع فیلم 

داده شده است. موارد نشان داده شده شامل: تعویض روغن، فیلتر، باد ماشین و ...  
می باشد.

بارش فکری
در این مورد الزم است هنرجویان با بررسی های موردی در محیط های کار واقعی و یا 
منایع اینترنتی عواقب ناشی از عدم توجه به سرویس و نگهداری به موقع را بررسی و 
دریافت خود را از این موارد بیان نمایند. نتایج در کالس ارائه و به بحث گذاشته شود. 

در نهایت هنرآموز محترم نکات تکمیلی را بیان نمایند.

مالحظات اجرا:
هنرآموز ضمن توجه دادن هنرجویان به تصاویر ارائه شده در کتاب درسی به رعایت 
موارد زیست محیطی تأکید نماید و انجام عملیات سرویس و نگهداری طبق مراحل 

زیر را به هنرجو نشان داده و از او بخواهد تا این کار را انجام بدهد.

کار عملی:آماده سازی ماشین آالت معدنی

روش سرویس و نگهداری و راه اندازی بدون بار ماشین آالت معدنی

مالحظات اجرا:
فراوری  های  کارخانه  در  اجرایی  عملیات  و  تولید  توقف  عدم  اهمیت  به  توجه  با 
و  بیان روش های سرویس  در  را  موارد ذیل  است هنرآموز محترم  معادن الزم  و 

نگهداری مورد تأکید قرار دهد:
1 اهمیت  سرویس و نگهداری و روش های انجام آن

این  در  تکمیلی  نکات  بیان  و  آالت  ماشین  نگهداری  و  سرویس  فیلم  نمایش   2
خصوص

3 مسیر سرویس و نگهداری ماشین آالت  
4 تعریف PM و روش اجرای آن
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در ادامه هماهنگی های الزم توسط هنرآموز گرامی جهت انجام بازدید از یک واحد 
تعمیر و نگهداری انجام شده و عملیات ها و کارعملی الزم در این مورد از هنرجویان 
خواسته شود. سپس نحوه انجام راه اندازی بدون بار به هنرجویان آموزش داده شود.

نحوه انجام 
فعالیت انجام عملیات سرویس و نگهداری طبق چارت  فعالیت1( هنرآموز می بایست نحوه 

نشان داده شده را به هنرجویان آموزش داده و اجرای آن را از هنرجویان بخواهد. در 
این زمینه تأکید بر رعایت نکات زیست محیطی الزامی است.

فعالیت2( انجام هماهنگی الزم با یک واحد تعمیر و نگهداری جهت مراجعه هنرجویان 
و مشاهده روند کار و تهیه گزارش روش انجام سرویس و نگهداری ماشین آالت و در 

نهایت ارائه گزارش به هنرآموز خود جهت ارزشیابی
فعالیت3( مشاهده نحوه اجرای تست بدون بار در یک کارگاه معدنی.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 

و  سرویس  اهمیت  از  درک صحیحی  می بایست  هنرجویان  مرحله  این  پایان  در 
نگهداری ماشین آالت داشته باشند و  قادر به انجام عملیات سرویس و نگهداری 
و تست بدون بار ماشین آالت و تجهیزات معدنی با توجه به نکات زیست محیطی 

باشند.

باتری، استارت، دینام و جعبه فیوز

تعویض فیلتر روغن، هوا و بنزین )درصورت نیاز فیلتر هوا تمیز شده و یا تعویض می شود(
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مالحظات اجرا:
نحوه  مشاهده  و  هنرستان  مجاور  معدنی  واحد  یک  با  الزم  هماهنگی های  انجام 
کارکرد ماشین آالت استخراجی مختلف با حضور استاد کار ماهر، در نهایت دریافت 
گزارش از هنرجویان در مورد این ماشین آالت و بحث و بررسی کارکرد هر یک 
از ماشین آالت معدنی، همچنین الزم است هنرآموز در مورد نحوه کارکرد تعداد 
دیگری از ماشین آالت معدنی اطالعاتی ارائه نمایند به عنوان مثال در تصویر کتاب 
درسی یک شاول و دامپ تراک نشان داده شده است که الزم است به هنرجویان 

معرفی گردد.

از جمله  انواع ماشین آالت معدنی  با  بایست هنرجویان  این مرحله می  پایان  در 
لودر، بولدوزر و واگن دریل آشنا شده و طرز کار و تفاوت در عملکرد هر یک را 

فراگرفته باشند.

کار عملی: راه اندازی ماشین آالت معدنی

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:  

پژوهش
الزم است هنرجویان طرز کار و شرحی از ساختمان یکی از ماشین آالت معدنی را که 
در بازدید مشاهده نموده اند به طور کامل یادداشت نموده و همراه با فیلم و عکس و یا 

تصاویر شماتیک در کالس ارائه نمایند. 

تحلیل 
فیلم1( راه اندازی یک لودرموضوع فیلم 

فیلم2( کاربرد ماشین آالت معدنی مختلف
فیلم3( تکنولوژی های جدید مورد استفاده در ماشین آالت معدنی

پژوهش
بررسی تکنولوژی های جدید به کار رفته در ماشین آالت معدنی مانند ماشین های با 

کنترل از راه دور یا بدون راننده و مواردی از این قبیل.

راه اندازی ماشین آالت معدنی

مالحظات اجرا:
فیلم نحوه راه اندازی یکی از ماشین آالت معدنی به عنوان مثال نشان داده شده 
و از هنرجویان خواسته شود که هر کدام در مورد نحوه راه اندازی یکی از ماشین 
آالت معدنی تحقیق نموده و در کالس ارائه نمایند. سپس بر اساس کتاب درسی 
کاربرد و نحوه راه اندازی ماشین آالت مختلف معدنی )لودر، بولدوزر، دریل واگن( 

را بیان کرده و فیلم مربوطه را نشان دهید.
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فصل 4

سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنی
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مالحظات اجرا:
بیان اهمیت سرویس و نگهداری با روش مقایسه ای به عنوان مثال بیان مراقبت و 
نگهداری از بدن انسان و شباهت آن با نگهداری ماشین آالت و تجهیزات سپس 
بیان اهمیت بیشتر نگهداری ماشین آالت معدن و سرویس و نگهداری آن، عدم 
آالت،  ماشین  کارافتادن  از   -1: به  منجر  تواند  نگهداری می  و  به سرویس  توجه 
2- توقف تولید معدن ناشی از خرابی ماشین آالت، 3- هزینه سنگین تعمیرات 
ماشین آالت، 4- بیکاری پرسنل معدن 5- کاهش بهره وری و راندمان معدن 6- 
در صورت زیاد شدن خرابی ماشین آالت و تجهیزات و طوالنی شدن توقف تولید 

صنایع وابسته نیز دچار مشکل می گردد. 
همچنین با توجه به جدول مزایای سرویس و نگهداری، به تفصیل در کالس بحث 

و بررسی انجام شود. 
بیان دوره های عملیات سرویس و نگهداری )دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت 

و بلند مدت(، استفاده از فیلم جهت تشریح بیشتر عملیات سرویس و نگهداری.

مالحظات اجرا:
کارعملی1، 2، 3 و 4:

گروه بندی هنرجویان و انجام برنامه ریزی های الزم جهت مراجعه به کارگاه هنرستان 

سرویس کاری طبق برنامه

کار عملی: سرویس کاری مدون

تحلیل 
موضوع عکس 

تحلیل 
موضوع فیلم 

تصویر نشان داده شده یک تصویر قیاسی است جهت نشان دادن اهمیت سرویس و 
نگهداری و شباهت آن با نگهداری و مراقبت از بدن انسان

با نمایش فیلم، نحوه تعویض روغن، گریس کاری، شستشوی ماشین، تعویض فیلترهای 
روغن و هوا نشان داده شود و نکات مهم مربوط به هریک با توقف فیلم توضیح داده 
شود به عنوان مثال نحوه باز کردن و بیرون آوردن فیلتر هوا، تمیز کردن درب و قفسه 

فیلتر هوا و ....

پژوهش
معادن  از  یکی  نگهداری  و  تعمیر  واحد  به  مراجعه  با  یا  و  اینترنتی  منابع  بررسی  با 
نزدیک هنرستان، و یا سایر منابع، اطالعات الزم ظرف مدت 2 هفته توسط هنرجویان 
و  نظر گذاشته شود  تبادل  و  به بحث  و  ارئه گردد  نتایج در کالس  و  گردآوری شده 
هنرآموز هدایت های الزم را در این زمینه ارائه نماید. در این پژوهش تأکید بر اهمیت 

پیشرفت تکنولوژی می بایست مورد توجه باشد.

شایستگی انجام سرویس طبق برنامهواحد یادگیری  6
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تحلیل 
موضوع عکس 

تحلیل 
موضوع فیلم 

1 این تصاویر می تواند جهت نشان دادن نحوه انجام عملیات به صورت تئوری، آشنایی ضمنی 
و قبل از حضور در کارگاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال در تصاویر مربوط 
به تعویض فیلتر هوا ترتیب اجرای عملیات و آنچه می بایست انجام شود و آنچه نمی بایست انجام 

گیرد )تصویر شماره 3(  نشان داده شده است. 
موارد  رعایت  اهمیت  بیان  محیطی  زیست  موارد  به  مربوط  تصویر  دادن  نشان  از  هدف   2

زیست محیطی به صورت ملی و بین المللی است. 

در  تکمیلی  توضیحات  و  داده شود  نشان  آن  رفع  و  یابی  نحوه عیب  فیلم  نمایش  با 
صورت لزوم ارائه شود.

فیلم 1ــ نمایش سرویس کاری، عیب یابی پیکور و پرفوراتور )2 عدد لوح فشرده  ارسالی 
به هنرستان ها در سال 92، مربوط به درس تکنولوژی و کارگاه استخراج معدن 1(. 

فیلم 2ــ نمایش سرویس کاری و عیب یابی ماشین آالت معدنی

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 

عیب یابی، تعمیر و تعویض قطعات ماشین آالت معدنی

در پایان این مرحله هنرجویان می بایست به اهمیت سرویس طبق برنامه پی برده 
و قادر به اجرای عملیات سرویس طبق برنامه باشند. ضمناً در اجرای این عملیات 

رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مالحظات اجرا:
با طرح سؤاالتی هنرجویان را متوجه معنا و مفهوم عیب یابی تجهیزات و ماشین 
آالت و اهمیت آن نمایید. سپس با بحث و بررسی مراحل و نحوه عیب یابی ماشین 

آالت و تجهیزات را بررسی کنید.

اصالح کننده و تعمیرکار خوب = ذکاوت و علم کافی + رعایت هفت مرحله برای تشخیص

پژوهش
نحوه  آالت  ماشین  تعمیر  واحد  یک  به  مراجعه  با  هنرجویان  هنرآموز،  راهنمایی  با 
استفاده از دیاگ و نرم افزار مربوط به آن را بررسی و طی گزارشی در کالس ارائه نمایند.

و انجام عملیات تعویض روغن و فیلتر، گریس کاری، تمیز کردن و یا تعویض فیلتر 
هوا، کنترل آب رادیاتور و شیشه شور، تنظیم باد، بازدید باتری و سرباتری و تنظیم 
نور چراغ ها، در اجرای این عملیات  توجه و رعایت نکات زیست محیطی مانند 
جمع آوری روغن های تعویضی در ظرفی مخصوص و جلوگیری از منتشر شدن آن 

در محیط، جمع آوری ضایعات  و... می بایست مورد توجه قرار گیرد.
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مالحظات اجرا :
کارعملی 1 و 2:

1 نحوه عیب یابی ماشین آالت طبق 
7 مرحله بیان شده در مرحله عیب یابی 
توسط هر یک از هنرجویان اجرا و انجام 

گردد.
2 با گروه بندی هنرجویان و با نظارت 
هنرآموز، نسبت به باز و بسته کردن و 
سرویس و نگهداری پیکور و پرفوراتور 

توسط هنرجویان انجام شود.
کار عملی3 و 4:

جهت  الزم  های  هماهنگی  انجام   1
تعمیر  واحد  یک  از  هنرجویان  بازدید 
مشاهده  و  مجاور  معادن  نگهداری  و 

تمامی مراحل انجام تعمیرات اساسی.

در  هنرجویان  از  گزارشی  دریافت   2
موارد  شامل  شده،  انجام  بازدید  زمینه 

زیر:
اساسی  تعمیر  مورد  که  ماشین  نوع   

قرار گرفته است
 عمر ماشین

 مقدار ساعت کارکرد ماشین
 تعداد اپراتور

 نوع عیب
 چگونگی عیب یابی

 تعداد دفعات تکرار این عیب و علت 
ایجاد این عیب

 نحوه رفع عیب و اجرای عملیات
 مدت زمان الزم جهت رفع عیب

 مقدار هزینه الزم جهت تعمیر

نحوه  یابی،  مفهوم عیب  بایست هنرجویان ضمن درک  مرحله می  این  پایان  در 
عیب یابی و رفع آن را به خوبی بدانند و نحوه باز و بسته کردن پیکور و پرفوراتور 

را به خوبی آموخته باشد.

مالحظات اجرا:
نشان دادن نمونه فرم های معدن سرب و روی انگوران موجود در کتاب درسی، 
تمامی موارد آن بررسی و شرح داده شود و نحوه پرکردن فرم به هنرجویان آموزش 
داده شود. در این زمینه تهیه نمونه فرم های دیگر معادن می تواند کمک بسزایی 

به آموزش هنرجویان نماید.

مالحظات اجرا:
با توجه به توضیحات ارائه شده در مرحله قبل می بایست از هنرجویان خواسته 
شود تا فرم ارئه شده را تکمیل و به سؤاالت آن پاسخ دهند. انجام پرسش و پاسخ 
و بحث و  بررسی در مورد نحوه تکمیل این فرم در کالس جهت درک هرچه بهتر 

هنرجویان الزامی می باشد.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:  

نگارش و تنظیم گزارش سرویس کاری ماشین آالت معدنی

کار عملی: تهیه گزارش انجام سرویس

کار عملی: خدمات فنی ماشین آالت معدنی
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پاسخ به سؤاالت 
)حل تمرین(

شماره سریال شماره سریال گیربکس:
شماره شماره سریال دستگاه:موتور

کارگاهی:

ساعت کار پیش بینی شده 
پاسخ سؤاالت250500750100012501500سرویس

ساعات کار موتور در هنگام 
خیر، در 1500 ساعت سرویس انجام نشده استانجام سرویس

در هر 750 ساعت نیاز به تعویض فیلتر می باشدتعویض فیلتر اولیه سوخت

تعویض فیلتر سوخت
بله زیرا در هر بازدید 250 ساعته تعویض فیلتر انجام شده 

است

در 1500 ساعتتعویض روغن موتور

در هر 750 ساعتتعویض فیلتر روغن موتور

بازدید سطح روغن گیربکس
بازدید سطح روغن گیربکس در زمان های 500، 1000 و 
1500 پس از رفع ایراد مطلوب گردیده است، لذاجدول را 

تکمیل نمایید.

بررسی وضعیت ارتقاع 
سیستم تعلیق جلو

وضعیت ارتفاع سیستم تعلیق جلو در زمان 1000 ساعت 
پس از رفع ایراد مطلوب شده است؟ جای خالی را پر کنید

بازدید شلنگ های سوخت
در 500 و 1250 ساعت دچار عیب شده و رفع عیب گردیده 

است در مابقی موارد وضعیت مطلوب بوده است

در 1000 ساعت، بله رفع عیب گردیده است.بررسی عملکرد ترمز دستی

بررسی کارکرد پمپ فرمان 
کارکرد پمپ فرمان اضطراری در 1500 ساعت نامطلوب ×اضطراری

شده است جدول را تکمیل کنید.

بررسی وضعیت باتری ها
وضعیت باتری ها در بازدید 1250 ساعته پس از رفع ایراد 

مطلوب گردید. جاهای خالی را پر کنید

بررسی وضعیت بست های 
سیستم ورودی هوا

در 750 ساعت دچار عیب گردیده و عیب رفع شده، در 
1500 ساعت عیب داشته و رفع عیب نگردیده است. در بقیه 

بازدیدها وضعیت مطلوب بوده است.

نام و امضاء بازدید کننده
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با توجه به بازدید انجام شده از عملیات سرویس و نگهداری در یک واحد تعمیر و 
نگهداری معدن مجاور در مراحل قبل یک نمونه فرم گزارش تکمیل گردد.

تمرینات 
تکمیلی

در پایان این مرحله هنرجویان می بایست با درک اهمیت ثبت سوابق سرویس 
و نگهداری در معادن، توانایی تکمیل فرم های گزارش سرویس و نگهداری 
را داشته باشد و یا با مشاهده این فرم قادر به درک صحیح اطالعات موجود در 

فرم باشند.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:
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فصل 5

بازدیدهای دوره ای ماشین آالت
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مالحظات اجرا:
بیان تعریف بازدیدهای دوره ای و رده های کاری بر اساس کتاب درسی و تفاوت آن 
با سرویس های طبق برنامه، نشان دادن فیلم و نحوه اجرای عملیات بازدیدهای 
دوره ای، در این زمینه می توان از کمک یک استادکار ماهر سرویس و نگهداری 

جهت تشریح کامل نحوه انجام عملیات بازدیدهای دوره ای دعوت به عمل آورد.

بازدیدهای دوره ای تجهیزات و ماشین آالت معدنی

جدول می بایست با توجه به رده های کاری تکمیل گردد.
پاسخ به سؤاالت
)حل تمرین(

چک لیست بازدید دوره ای دامپتراک کوماتسو

مسئول رفع عیبنامطلوبمطلوبنام قسمتردیف

-باد الستیک ها1

اپراتورآب رادیاتور2

اپراتورروغن موتور3

اپراتورفیلتر روغن4

اپراتورگریس کاری5

-اتاق6

مکانیک سرویس و نگهداریفیلتر هیدرولیک و پمپ فرمان7

متصدی تعمیرگاه مرکزیگیربکس8

-شاسی9

-موتور10

متصدی تعمیرگاه مرکزیجلوبندی11

شایستگی انجام بازدیدهای دوره ایواحد یادگیری  7
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مالحظات اجرا:
بازدید و مشاهده رده های کاری در یک  انجام  به منظور  1 هماهنگی های الزم 
واحد تعمیر و نگهداری معدنی، تهیه چارت مربوط به سازماندهی رده های کاری 
بازدید دوره ای و مقایسه آن با رده های کاری ارائه شده در کتاب درسی. در این 

زمینه می توان جلسات بحث و بررسی و انتخاب روش بهتر را برگزار نمود. 
کارگاه  در  ای  دوره  بازدیدهای  عملیات  انجام  و  کاری  رده های  سازی  شبیه   2

مدرسه. در این مرحله نظارت استادکار ماهر و هنرآموز ضروری است.

مالحظات اجرا:
در ابتدا الزم است از هنرجویان خواسته شود چک لیست پیشنهادی خود را برای 
انجام عملیات PM در موتورخانه ارائه نمایند سپس چک لیست ها مورد بررسی قرار 
گرفته و یک چک لیست کامل برای انجام عملیات PM  در موتورخانه در نظر گرفته 

شود سپس با انجام هماهنگی های الزم عملیات اجرایی انجام شود. 

در پایان این مرحله می بایست هنرجویان تفاوت سرویس و نگهداری طبق برنامه 
و عملیات بازدیدهای دوره ای را به خوبی بدانند، با رده های کاری آشنایی داشته 

باشند و قادر به انجام عملیات بازدیدهای دوره ای باشند.

مالحظات اجرا:
در ابتدا الزم است تعریف جامعی از عملیات PM ، هدف از آن و اهمیت توجه به 
آن برای هنرجویان بیان گردد. سپس نمونه فرم چک لیستی که در متن درس 
آمده است را به هنرجویان نشان داده و موارد به بحث و بررسی گذاشته شود. در 
نهایت فیلم مربوط به عملیات PM جهت درک هرچه بهتر نمایش داده شود. در 
این زمینه ارائه نمونه فرم های چک لیست بیشتر و یا فیلم های آموزشی می تواند 

در فراگیری هنرجویان بسیار مؤثر باشد.

کار عملی: بازدید طبق رده بندی کاری

کار عملی: انجام عملیات پیشگیرانه

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 

)P.M( نگهداری پیشگیرانه

تحلیل 
موضوع فیلم  فیلم مربوطه نشان دهنده نحوه اجرای عملیات PM بر روی یک نمونه کامیون معدنی 

است نکته مهم ترتیب اجرای عملیات PM توسط اپراتور است.
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نحوه انجام 
کارعملی1: فعالیت

انجام هماهنگی های الزم با استادکار ماهر و موتورخانه هنرستان جهت انجام بازدید 
و کار عملی هنرجویان، نظارت بر نحوه عملکرد هنرجویان و ارائه راهنمایی های الزم 

توسط استادکار ماهر
کارعملی2:

از  هنرجویان  بازدید  جهت  هنرستان  مجاور  معادن  از  یکی  با  الزم  هماهنگی  انجام 
عملیات PM در واحد تعمیر و نگهداری معدن و دریافت گزارشات و چک لیست های 
سوابق  در  ها  لیست  چک  نمونه  این  نگهداری  هنرجویان.  از  بازدید  این  به  مربوط 

می تواند جهت ارائه و آموزش به دیگر هنرجویان بسیار مفید باشند.

در پایان این مرحله هنرجویان می بایست با تعریف و اهمیت عملیات PM، نحوه 
تکمیل چک لیست ها و انجام عملیات PM به خوبی آشنایی داشته باشند.

مالحظات اجرا:
بیان اهمیت تهیه گزارش و تکمیل صحیح چک لیست های بازدید دوره ای در 
عملیات معدنی، سپس نشان دادن نمونه فرم )فرم سرویس و نگهداری ژنراتورها(  و 
تمرین نحوه صحیح پرکردن این چک لیست ها، ارائه یک نمونه چک لیست تکمیل 
شده یک واحد تعمیر و نگهداری به هنرجویان نیز می تواند در فراگیریشان بسیار 

مؤثر باشد.

مالحظات اجرا:
انجام عملیات تحویل و تحول، و اهمیت آن برای هنرجویان بیان  اصول و نحوه 
نحوه  قطعات  از  واقعی  نمونه های  یا  و  کتاب  تصاویر  دادن  نشان  با  گردد. سپس 
برچسب زدن و شماره گذاری اموال به هنرجویان نشان داده شود. در نهایت نمونه 
فرم تحویل و تحول قطعات یدکی نحوه ثبت شماره سریال قطعات می بایست به 

هنرجویان نشان داده شود.
مانند  محیطی  زیست  نکات  رعایت  جمله  از  غیرفنی  های  شایستگی  بر  تأکید 
بازیافت قطعات، و مدیریت مواد و تجهیزات در این مورد بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 

روش نگارش و تنظیم گزارش های بازدیدهای دوره ای

کار عملی: تهیه گزارش انجام بازدیدهای دوره ای
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مالحظات اجرا:
 کار عملی 1و 2:

1 با حضور استادکار ماهر در کارگاه هنرستان هنرجویان اقدام به باز کردن پیکور 
و تهیه لیستی از تمامی قطعات آن نمایند. در این زمینه در مباحث قبلی فیلم 

آموزشی کاملی  از نحوه باز و بستن پیکور و نحوه سرویس آن ارائه شده است.
2 الزم است تا هنرآموز هماهنگی های الزم جهت بازدید هنرجویان و مشاهده 
نحوه تحویل و تحول قطعات در یک واحد تعمیر و نگهداری را انجام دهد و لیستی 
انجام  مسیر  و  فرم  نمونه  نمایند.  تهیه  را  آالت  ماشین  از  یکی  یدکی  قطعات  از 

عملیات در کتاب ارائه شده است.   

مالحظات اجرا:
 کار عملی 3 و 4:

ادامه  در  هنرجویان  است  الزم  درس  متن  در  شده  تعریف  مسیر  به  توجه  با   3
و  انبار  به  داغی  قطعات  تحویل  نگهداری(  و  تعمیر  واحد  یک  )در  قبلی  فعالیت 

تحویل قطعات یدکی را تمرین نمایند. 
4 در نهایت گزارش کاملی از این کارعملی شامل شرح کامل مسیر انجام عملیات 
و فرم های تکمیل شده حاوی نام قطعات، شماره سریال، تحویل دهنده و تحویل 

گیرنده و ... توسط هنرجویان تهیه و در کالس ارائه گردد.

در پایان این مرحله هنرجویان می بایست:
1 نحوه تکمیل چک لیست ها و ارائه گزارش در بازدیدهای دوره ای 

2 طریقه تهیه لیست قطعات
3 نحوه انجام عملیات تحویل و تحول و تکمیل فرم های مربوط به آن  را آموخته 

باشند.

تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 
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1ـ سند تحویل بنیادین
2ـ سند برنامه درسی

3ـ سند طراحی مفهومی آموزش های فنی و حرفه ای، دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی و حرفه ای و کار دانش

4ـ استاندارد ارزشیابی حرف/ مشاغل
5ـ استاندارد عملکرد کار

6ـ مجموعه مقررات ایمنی
ـ آئین نامه وسائل حفاظت فردی 7

منابع
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