فصل 1

کلیات

تعاريف و اصطالحات
رويكرد برنامه درسي م ّلي :منظور از اين اصطالح ،جهتگيري آموزشهاي
مدرسهاي براساس فلسفه تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات مدیران ،مردم
و نهادها از برنامه درسي ملّي است .اين رويكرد ،رويكرد فطرتگراي توحيدي
نام دارد كه مقصد عالي آن ،شكوفايي گرايشهاي الهي در انسان و تربيت انسان
..
خليفه اهلل است.
دنياي كار :شامل کار مزدی ،پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های
زندگی اجتماعی است .دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است.
دنیای کار شامل زندگی شغلی ،بازار کار ،محیط واقعي کار و بنگاه هاي اقتصادي
است.
محیط کار :موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از
فضا ها ،از خانه تا کارخانۀ بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادي :محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.
صالحیت حرفه ای :مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به
سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربيت فني و حرفه اي ( :1)TVETآموزش و تربيت در قلمرو
دنياي کار جهت زمينه سازي ،آمادگي ،نگهداشت و ارتقاء شغلي و حرفه اي را
گويند .آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع است که به جنبه هايی
از فرايند آموزشي و تربيتي ،مطالعۀ فناوري ها و علوم وابسته ،کسب نگرش ها
و مهارت هاي عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون
اقتصادي و زندگي اجتماعي ،عالوه بر آموزش عمومي ،ارجاع و اطالق مي شود.
اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي ،غيررسمي و سازمان نايافته است.
همچنین اين آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است
که با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد .يادگيري براي یاد گرفتن و رشد
سواد و مهارت های محاسبه ،مهارت های عرضي (غير فني) و مهارت های شهروندی
نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند.
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شغل ( :)Jobواژۀ شغل «   استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي
خاص» مي باشد .شغل ،محدود به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از
كارها و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود .يك شخص
ممكن است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه ( :)Occupationمجموعه اي از مشاغل دنياي کار است كه شباهت
معقوالنه اي از نظر كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد .حرفه مشغوليت اصلي
فرد در طول زندگي است .استاندارد حرفه اي ،حداقل هاي مورد انتظار دنياي کار
در يک حرفه را نشان مي دهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار
است (مانند حسابدار ،خانه دار ،جوشكار ،پرستار ،مهندس ساختمان) .اكثر حرفه ها
در بخش هاي مختلف وجود دارد درحالي كه برخي از حرفه ها (مهندس معدن)
مربوط به بخش خاصي است .يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت
معقوالنه اي از نظر كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد.
وظيفه ( :)Dutyوظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي که در
يک جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر مي گيرند .براي مثال از وظايف اصلي
يک تعميرکار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت ،تعمير سيستم انتقال
قدرت و ...اشاره کرد .از تکنسين مکاترونيک انتظار مي رود نگهداري و تعميرات
سيستم هاي کنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
تکليف کاري ( :)Taskيک تکليف کاري ،فعاليت مشخصي است که داراي
ابتدا و انتها مي باشد و شامل مراحل منطقي است .معموالً هر وظيفه به چندين
تکليف کاري تقسيم مي شود .به طور مثال يکي از تکاليف کاري وظيفه «تعمير
سيستم مولد قدرت» ،تنظيم سيستم جرقه مي باشد.
شايستگي :1مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت
انجام يک تکليف کاري ،براساس استاندارد را ،شايستگي گويند .شايستگي ها در
حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني ،غيرفني و
عمومي تقسيم بندي مي شوند.
سطح شايستگي انجام کار :صرف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه سطح
صالحيت حرفه اي انجام مي شود ،انجام هر کار ممکن است با کيفيت مشخصي در
محيط کار مورد انتظار باشد .سطح کيفي شناخته شده از يک شخص در محيط
کار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند .سطح شايستگي انجام کار معيار
اساسي ارزشيابي مي باشد .در بين کشورهاي مختلف ،نظام سطح بندي شايستگي
گوناگوني وجود دارد ،اما نظام چهارسطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.
چارچوب صالحيت ملي( :)2 NQFچارچوبي است که صالحيتها ،مدارک و
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گواهينامههاي در سطوح و انواع مختلف را بهصورتي منسجم و همگون براساس
مجموعهای از معيارها و شاخصهاي توافق شده بههم ارتباط ميدهد .در اين
چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ،ارزش ويژهاي داده ميشود .زمان و مکان
يادگيري ارزش کمتري دارد.
سطح صالحيت ( :)Level of Qualificationسطح صالحيت عبارت است
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي که تکاليف کاري
بايد در آن طراحي و تدوين گردد .نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين کشورها
وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي (حرفه اي) پنج در نظر گرفته شده است که
به ت ََبع آن ،تکنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد .صالحيت حرفه اي
در اروپا  EQFبه  8سطح تقسيم بندي شده است.
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي :برنامۀ درسي آموزش و تربيت
فني و حرفه اي ،مجموعه اي از استانداردهای دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روش ها،
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شايستگي ها ،مواد
آموزشي و استاندارد ارزشيابي است که دانشآموز (هنرجو) ،كارآموز يا متربّي را
براي رسيدن به آن اهداف در حوزۀ آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت مي نمايد.
دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي ،دنياي كار و دنياي
آموزش را دربرمي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد ،متص ّور
مي شوند:
 1استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت ،که توسط متوليان صنعت،
بازار کار و اتحاديه ها ،صنوف و ...تهيه مي شود .در اين استاندارد ،وظايف ،کارها و
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
 2استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر
توسط گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي
گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
 3استاندارد آموزشي (برنامه درسي)؛ براساس استاندارد هاي شايستگي حرفه
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد .در
اين استاندارد و اهدافِ دروس ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزات
آموزشي و ...در اولويت قرار دارند.
آموزش مبتني بر شايستگي :رويکردي در آموزش فني و حرفه اي است که
تمرکز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد .شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي
در نظر مي گيرد و فرايند نيازسنجي ،طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي
براساس آنها انجام مي شود .شايستگی  ها مي توانند به شايستگي هاي فني (در
يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها) ،غيرفني و عمومي دسته بندي شوند .رسيدن
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فراگيران به حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني و حرفه اي
در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
استاندارد شايستگي حرفه :استاندارد  شايستگي حرفه  ،تعيين کنندۀ فعاليت ها،
کارها ،ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه مي باشد.
هويت حرفه اي :برايند مجموعه اي از باورها ،گرايش ها ،اعمال و صفات فرد در
مورد حرفه است .بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي،
هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
گروه تحصیلی ـ حرفهاي (چند رشتهاي تحصيلي ـ حرفهاي) :چند رشتۀ
تحصيليـ   حرفهاي كه در كنار هم قرار ميگيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر
عالئق ،تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري رساند.
چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده ،غير
هم خانواده ،شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي
طولي براي كسب كار باشد .گروه بندي تحصيلي ـ حرفه اي باعث شكل دهي هويت
حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
رشتۀ تحصیلی ـ حرفهاي :مجموعهای از صالحيتهاي حرفهاي و عمومي است
که آموزش و تربيت براساس آن ،اجرا و ارزشيابي ميگردد.
اهداف توانمندسازي :اهداف توانمندسازي ،اهدافي است كه براساس
شايستگي ها ،استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب
شايستگي ها توسط هنرجویان تدوين مي گردد .اهداف توانمندساز با توجه به
رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر :تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار
عرصۀ ارتباط متربّي با خود ،خدا ،خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا
تعريف ،تبيين و تدوين ميشوند .با توجه به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي
و مهارتي ،فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربّيان است و هويت متربّيان
برايند نوع ارتباط آنان با خدا ،خود ،خلق و خلقت ميباشد ،بنابراين اهداف تربيت با
توجه به اين عرصهها قابل تبيين خواهد بود ،اين عرصهها به گونهاي جامع ،يكپارچه
و منطقي كليه ساحتهاي تربيتي 1را دربرميگيرد.
يادگيري يكپارچه و كل نگر :يادگيري همه جانبه ،يادگيري يك موضوع از
ابعاد مختلف .در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و
عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.
يادگيري :فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار فراگیر یادگیری نامیده
1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،عبارت اند از :اعتقادی،
عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسی ،زیستی و بدنی ،زیباشناختی و هنری ،اقتصادی و حرفه ای
و علمی و فناورانه.
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می شود .يادگيري ممكن است از طريق تجربۀ عيني (از طريق كار ،تمرين و،)...
به صورت نمادين (از طريق اشكال ،اعداد و نمادها) ،به شيوۀ نظري (توضيحات
كلي) يا به شيوۀ شهودي (ذهني يا روحاني) صورت گيرد.
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته :فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
براساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ  یادگیری در شاخه فنی و
حرفه اي طراحي مي گردد .در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه
فني و حرفه اي براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري،
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود .انتخاب فعاليت هاي یاددهی ـ یادگیری در فرایند
آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها براساس
اصولي از قبيل تقویت انگیزه هنرجویان ،درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های
واقعی دنياي كار ،فعال نمودن هنرجویان استوار است.
محتوا :محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعاليت هاي يادگيري
ساخت يافته مي باشد .محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازگار با
آموزه های دینی و قرآنی ،مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات
یادگیری است که زمینۀ شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد .همچنين محتوا دربرگیرندۀ مفاهیم
ومهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از
دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری مي باشد .تناسب
محتوا با نیاز های حال و آینده ،عالیق ،ویژگی های روانشناختی دانش آموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
بستۀ تربيت و يادگيري :بستۀ تربيت و يادگيري ،به مجموعه اي هماهنگ
ازمنابع ،مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه دريک بستۀ واقعي يا به صورت
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسۀ توليدكننده ،تهيه و براي يک يا چند پايۀ
تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد .در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين
و  ،ICTبسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي ،لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي
تکميل مي شود .طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و
يادگيري انجام مي پذيرد .بستۀ تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از
منابع و رسانه هاي آموزشي يا حاوي تعدادي كتاب وكتابچه ،برگه هاي كار ،لوح
فشرده ،فيلم آموزشي و حتي برخي وسايل كمک آموزشي و ابزارها باشد .در كنار
بسته سخت افزاري ،استفاده از امکانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تکميل
يک بستۀ آموزشي كمک كند.
مي توان بستۀ تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي ،شامل منابع اصلي و منابع
تکميلي تقسيم نمود .منابع اصلي ،شامل كتاب راهنماي هنرآموز ،كتاب درسي،
كتاب كار و كتاب ارزشيابي مي شود.
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رشتۀ صنایع فلزی

رشته صنايع فلزي يكي از رشته هاي بنيادي مورد نياز كشور است .افراد توانمند و
متخصص در اين رشته در بخش صنعتي مانند صنايع خودروسازي،پااليشگاه هاي
نفت و گاز ،ماشين سازي و صنايع كوچك صنعتي توانسته اند گام مؤثري را در
توسعه اقتصاد پايدار كشور بردارند .دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود در
تمامي پروژه هاي عمراني و تأسيساتي و همچنين بازاركار عالوه بر انجام وظايف
شهروندي با استفاده از آموخته هاي خويش در مشاغل مرتبط با اين رشته در
سطوح مياني (كارگر ماهرـ تكنسين) به كار اشتغال ورزند.
دانش آموختگان با توجه به نياز بومي،منطقه اي و كشوري به رشته هاي مهندسي
صنايع،مكانيك جامدات و سياالت راه می يابند.

دورنماي توسعۀ رشته

با توجه به پيشرفت سريع فناوري در چند دهه اخير و توجه ويژه كشور به
بحث امنيت سازه هاي فلزي در برابر زلزله ،احداث پااليشگاه هاي متعدد نفت و
گاز و پتروشيمي ،توسعه خطوط لوله در داخل و خارج از كشور توسعه صنعت
خودروسازي و ماشين سازي ،و توجه به صنايع كوچك و رشد چشمگير اين صنايع
و ضرورت توجه جدي به آموزش هاي رشته ،كاربري اين رشته روز به روز در سطوح
مختلف تحصيلي بيشتر از گذشته توسعه يافته است .همچنين زمينه اشتغال براي
دانش آموختگان كماكان فراهم و مهيا است.
در ضمن متناسب با فناوري هاي جديد براي به روز كردن محتواي آموزشي،
تغييراتي متناسب با نياز كشور صورت گرفته تا دانش آموختگان با كسب مهارت و
شايستگي هاي فني و غيرفني براي ورود به بازار كار آمادگي بيشتر داشته باشند.

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در رشتۀ صنایع فلزی

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ITدر تمامي زمينه ها از جمله صنعت بر
هيچ فردي پوشيده نيست و برنامه ريزان در عصر حاضر و آينده جز تن دادن به
اين فناوري نوين در تمامي زمينه هاي اطالع رساني راه گريزي ندارند .هنرجويان
مي توانند به طور مستمر با كسب اطالعات در ارتباط با فناوري هاي نوين دانش خود
را به روز كنند و در زمينه هاي طراحي،اتوماسيون صنعتي،بازرسي صنعتي جوش،
پيشرفت چشمگيري داشته باشند.

ميزان خالقيت ابتكار و نوآوري مورد نياز

امروزه در محيط های صنعتي ،خالقيت ،نوآوري كار گروهي و امكان استفاده از
7

فناوري هاي جديد ،از مهم ترين ابزاري است كه يك فرد صنعتي مي تواند در محيط
كار براي رشد و پيشرفت علمي خود از آن استفاده كند .در محيط هاي آموزشي
و صنعتي به دليل تغييرات و پيشرفت سريع صنعتي ،با فراهم بودن زمينه هاي
مختلف يادگيري،افرادی كه داراي ذهني خالق،پويا و روحيه اي مبتكرانه هستند،
قادر خواهند بود به بهترين وجه ممكن،شايستگي الزم را به دست آورند.

مسیرهای توسعة حرفه ای رشتۀ صنایع فلزی
مهندسی ساخت و تولید

مهندسحرفهای
سطح٥

تکنسین ارشد فناوری

تکنسینارشد
سطح ٤

تکنسین فناوری فلزی
31150493

تکنسین
سطح ٣

21440195

فلزی31150493

ورق کاران فلزی72130192

جوش کاران و برش کاران72120192

کارگر ماهر فناوری فلزی 72130191
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کمک تکنسین
سطح ٢
کارگر ماهر
سطح ١
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7

6

5

4

فهم نیازمندی های کار  ،طراحی فناوری های جدید  ،شناخت فناوری های موجود ،پیگیری مراحل صحیح اجرای کار  ،کار کردن با
فناوری برای به دست آوردن نتایج مورد انتظار ،درک درست از عملکرد

فهم نیازمندی های کار  ،طراحی فناوری های جدید  ،شناخت فناوری های موجود ،پیگیری مراحل صحیح اجرای کار  ،کار کردن با
انتخاب فناوری مناسب
فناوری برای به دست آوردن نتایج مورد انتظار ،درک درست از عملکرد

کاربرد فناوری اطالعات

اطمینان از کیفیت کار انجام شده ،انجام وظایف و کارهای محوله ،کنترل و پایش استانداردهای عملکردی ،انجام صحیح کارها با
درستکاری و کسب حالل حداقل نظارت ،حضور منظم ،پیروی از قوانین ،داوطلب شدن برای فعالیت های جدید و خاص ،توجه به جزئیات کار ،به نمایش
گذاشتن و اثبات حضور به موقع و وقت شناسی ،اطمینان از کیفیت استانداردها و مراجع مربوطه ،کار انجام شده ،وجدان کاری

مسئولیت پذیری

اطمینان از کیفیت کار انجام شده،انجام وظایف و کارهای محوله ،کنترل و پایش استانداردهای عملکردی ،انجام صحیح کارها با
حداقل نظارت ،حضور منظم ،پیروی از قوانین ،داوطلب شدن برای فعالیت های جدید و خاص ،توجه به جزئیات کار ،به نمایش
گذاشتن و اثبات حضور به موقع و وقت شناسی ،اطمینان از کیفیت استانداردها و مراجع مربوطه ،کار انجام شده ،وجدان کاری

پایش و نظارت بر به کارگیری صحیح و ایمن مواد و تجهیزات  ،ارزیابی نیاز ،کیفیت ،اثربخشی ،ایمنی مواد و تجهیزات ،نگهداری از
مدیریت مواد و تجهیزات تجهیزات و منابع مورد نیاز برای اجرای کار خاص ،شناسایی مواد و تجهیزات مورد نیاز برای آینده ،ارزیابی نیاز ،کیفیت اثربخشی،
ایمنی مواد و تجهیزات ،سفارش و نگهداری از لیست تجهیزات ،سفارش ،نگهداری ،پایش و به کارگیری صحیح مواد اولیه

به کارگیری فناوری
مناسب

3

2

1

جمع آوری و گردآوری
اطالعات

انتخاب به دست آوردن داده ها/اطالعات مربوط به کار ،شناسایی داده های مورد نیاز ،تجزیه و تحلیل داده ها ،وارد کردن اطالعات پایه
به رایانه ،به کارگیری نرم افزارهای چندگانه/یکپارچه ،پردازش اطالعات ،تفسیر داده ها

رديف

شايستگي محوري

هدف

شایستگی های غیر فنی در رشته
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درس دهم  :ساخت مصنوعات فلزی سبک
همان طور که می دانیم در رشته صنایع فلزی شش درس تخصصی که ترکیبی
از کار عملی و دانش است ارائه می گردد .روش ارائه درس ها به ترتیب ساخت
مصنوعات فلزی سبک و ساخت مصنوعات فلزی سنگین در پایۀ دهم ،جوش کاری
و برش کاری حرارتی قطعات سنگین ،جوش کاری لوله و بازرسی کیفی در پایه
یازدهم ،پوشش دهی با گاز محافظ و اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی در پایه
دوازدهم ارائه خواهد شد .از دالیل ارائه این درس ها دشواری آنها در بلوغ ذهنی و
جسمی هنرجویان است .درس ساخت مصنوعات فلزی سبک شامل  300ساعت
آموزش بوده که  180ساعت آن کار عملی و  120ساعت آن نظری می باشد .بهتر
است اجزای این درس از شایستگی های فنی با عناوین برش کاری با قیچی دستی،
برش کاری با قیچی اهرمی ،خم کاری ورق ،نقطه جوش ،لحیم کاری نرم و اتصال با
پیچک است که همچنین شایستگی های غیرفنی برای این درس مسئولیت پذیری
و مدیریت مواد و تجهیزات می باشد.
این شایستگی ها براساس پودمان های برش کار فلز با قیچی ،خم کار ورق ،لحیم کار
با مشعل ،جوش کار نقطه جوش و کانال ساز تدوین شده است.
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3ـ تجزیه و تحلیل خودباورانه در
راستای پیادهسازی و مراحل ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ تفکر و تأمل در رابطه با نحوه
عملکرد ابزارها و استفاده از ابزار
مناسب در حین ساخت مصنوعات
فلزی سبک
5ـ تجزيه و تحلیل مسائل و مشکالت
عملکردی و حین انجام فعالیت های
ساخت مصنوعات فلزی سبک

3ـ نگرش مسئوالنه در انجام بدون
نقص مراتب کاری در هنگام ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ باور به اخالق حرفه ای در ساخت
ایمان و باور مصنوعات فلزی سبک
5ـ اجرای فعالیت های ساخت مصنوعات
فلزی سبک با عالقه و انگیزۀ مفرط

انديشه
ورزي

تعقل،
تفكر و

عناصر

عرصه

رابطه با خويشتن(روح ،روان وجسم)

3ـ ایمان و باور به کسب نتیجه
مطلوب در ساخت مصنوعات فلزی
سبک در سایه اتکال به خداوند
4ـ ایمان و باور به وجودیت حمایت
الهی در انجام فعالیت های ساخت
مصنوعات فلزی سبک به صورت کار
تیمی
5ـ التزام قلبی به افزایش روزی از
طرف خداوند در سایه صرفه جویی و
مصرف بهینه مواد

3ـ درک قدرت خداوند در کشف
حقیقت شکل دهی به ورق
4ـ تفکر و نگرش سیستمی در نظام
آفرینش و مقایسه با شرایط کار
ساخت مصنوعات فلزی سبک
5ـ پژوهش در خواص نهاد شده در
ابزارهای ساخت مصنوعات فلزی
سبک که تماماً بهره گرفته شده از
نظام حاکم بر جهان است

رابطه با خدا

3ـ باور به شکوفایی اقتصاد و بهبود
وضع جامعه در سایه قانون گرایی
4ـ باور به کسب رضایت جامعه با
بهره گیری فناوری های نوین
5ـ باور قلبی به انجام فعالیت های
ساخت مصنوعات فلزی سبک به
صورت صحیح و بدون نقص و تأثیر آن
بر رضایت عموم

3ـ توجه به خوش رویی در کلیۀ
فعالیت های مرتبط با انسان ها
4ـ پژوهش تیمی در حل مسائل
موجود در هنگام انجام فعالیت های
ساخت مصنوعات فلزی سبک
5ـ توجه به اخالق حرفه ای در ساخت
مصنوعات فلزی سبک در راستای
خدمت به جامعه

رابطه با خلق خدا(ساير انسان ها)

3ـ ایمان قلبی به حفظ محیط
زیست به خصوص منابع آبی و
جلوگیری از ورود پسماندهای
کارگاهی به چرخه طبیعت
4ـ ايمان به کاربرد فناوری در
ساخت مصنوعات فلزی سبک به
منظور کاهش آسیب به محیط
زیست
5ـ اطمینان از به حداقل رساندن
دور ریز ورق و پروفیل

3ـ خردورزی در به کارگیری
خالقانه از منابع طبیعی به منظور
استفاده بهینه از فلزات در ساخت
مصنوعات فلزی
4ـ تفکر و یادگیری مادام العمر
جهت بهره برداری از منابع طبیعی
در تأمین مواد اولیه مورد استفاده
در ساخت مصنوعات فلزی سبک
5ـ تالش در جهت ایجاد شرایط
بهینه در ورقکاری به منظور حفظ
محیط زیست

رابطه با خلقت

اهداف درس تفضیلی درس ساخت مصنوعات فلزی سبک
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(تزكيه،
عاطفه و
ملكات
نفساني)

اخالق

3ـ مسئوليت پذيري و انجام صحیح
و بدون نقص فعالیت های محوله در
کار تیمی
4ـ تزکیه نفس به منظور داشتن التزام
بر انجام دقیق فعالیت های محوله
5ـ اهمیت دادن به ایمنی برای حفظ
سالمت جسم

3ـ تالش مسئوالنه در پیاده سازی
عمل
صحیح الگوی ساخت مصنوعات فلزی
(كار ،تالش ،سبک
اطاعت4 ،ـ مجاهدت و تالش فردی در کسب
عبادت ،اطالعات به روز در شاخه ساخت
مجاهدت ،مصنوعات فلزی سبک به منظور ارتقاء
كارآفريني ،کمی و کیفی این حرفه
مهارت و5 )...ـ مهارت در اجرای بدون نقص فنون
ساخت مصنوعات فلزی سبک

(كسب
معرفت
شناخت،
بصيرت و
آگاهي)

علم

3ـ بصیرت و آگاهی نسبت به حیطه
دانش ساخت مصنوعات فلزی سبک
4ـ نگرش سیستمی در شناخت روند
تکامل دانش ساخت مصنوعات فلزی
سبک
5ـ شناخت رفتار فلزات در
تطبیق پذیری با شرایط محیطی و
پند آموزی از آن

3ـ انجام فعالیت و کارها ،برای کسب
رضای خدا
4ـ تزكيۀ نفس در خصوص تالش
خالصانه و امید به حصول نتیجه با
عنایت خداوند
5ـ مسئوليت پذيري و التزام به اجرای
صحیح و دقیق فعالیت های حرفه ای
در جهت تولید محصول با کیفیت

3ـ تالش در کارآفرینی با در نظر
گرفتن احکام الهی در ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ مجاهدت در رعایت اخالق حرفه ای
در انجام کارها به منظور جلب رضایت
الهی
5ـ تالش در زمينه رعایت حقوق
فردی و اجتماعی افراد تحت امر در
کارگاه ساخت مصنوعات فلزی سبک
به منظور جلب رضایت خداوند

3ـ شناخت و بیان صفات خداوند و
رابطه آن با علوم ساخت مصنوعات
فلزی سبک
4ـ بسط دیدگاه بشری و شناخت
ارتباط آن با عالم
5ـ شناخت هدف باری تعالی از
ساخت جهان و مقایسه آن با ساخت
مصنوعات فلزی

3ـ فروتنی و تواضع برای افزایش
بهره وری در کار تیمی
4ـ اعتقاد به تأثیر ایثارگری در محیط
کار در زمینۀ کمک به همکاران برای
بهبود کیفیت خروجی تیم
5ـ مسئوليت پذيري و انجام احسن
فعالیت های فنی جهت ایجاد رضایت
کامل در مصرف کنندۀ محصول

3ـ تالش برای بهبود امر معیشتی
افراد تحت امر در حرفه ساخت
مصنوعات فلزي سبك
4ـ کاربرد فناوری های نوین ساخت
مصنوعات فلزی سبک به منظور ارائه
خدمات بهتر به جامعه
5ـ تالش برابر ارتقاء مهارت علمی
و فنی افراد تحت امر در ساخت
مصنوعات فلزی سبک

3ـ جمع گرایی در کسب معرفت علوم
ساخت مصنوعات فلزی سبک
4ـ شناخت فناوری های نوین در ساخت
مصنوعات فلزی سبک در منظور ساخت
مصنوعات تسهیل کننده امور زندگی
5ـ آگاهی از نیازمندی های انسان در
طراحی مصنوعات فلزی

3ـ اعتقاد به ماندگاری کار صحیح
و درست در سرنوشت انسان در
زندگی و پس از مرگ
4ـ دقت نظر در رعایت قوانین
محیط زیست برای ایجاد حداقل
آلودگی
5ـ تزكيۀ نفس در رابطه با پدیدۀ
اسراف در مواد اولیه و مصرفی
برای نهادینه کردن فرهنگ
صرفه جویی

3ـ تالش برای به کارگیری مواد
پاک و غیرآالینده در رشته ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ تالش در مدیریت منابع موجود
در ساخت مصنوعات فلزی سبک
به منظور جلوگیری از اسراف آنها
5ـ تالش در آموزش  ITو
نرم  افزارهای مختلف محاسباتی
بهمنظور افزایش بهرهوری در رشتۀ
ساخت مصنوعات فلزی سبک

3ـتخمینخردورزانۀضایعاتتولیدی
در ساخت مصنوعات فلزی سبک
4ـ شناخت رفتار طبیعت دوستانه در
فعالیت های ساخت مصنوعات فلزی
سبک
5ـ كسب معرفت نسبت بهجهان
هستی به منظور طراحی سازگار
مصنوعات فلزی با آن
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طراحی و سازماندهی درس
درس ساخت مصنوعات فلزی سبک از شش تكليف كاري در قالب پنج پودمان
شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان نماينده يك شغل در حوزه صنایع فلزی
است .سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در يك مسیر افقي از ساده
به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه مي شود .و شايستگي ها
به صورت تدريجي كسب و ارزيابي خواهد شد ،و در پايان درس شايستگي كالن
ساخت مصنوعات فلزی سبک كه قابلیت انتقال دارد محقق مي شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی
برش کاری با قیچی دستی
برش کاری با قیچی اهرمی
خم کاری ورق
نقطه جوش
لحیم کاری نرم
اتصال پیچک
شایستگی های غیرفنی
مدیریت مواد و تجهیزات
مسئولیت پذیری
کارآفرینی
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رشتۀ صنایع
فلزی

١٢

جوشکاری و
پوششدهی با
گاز محافظ

١١

جوشکاری و
برشکاری حرارتی
قطعات سنگین

١٠

اتصال ویژۀ مواد
فلزی وغیرفلزی

جوش کاری لوله و
بازرسی کیفی

ساخت مصنوعات
فلزی سنگین

ساخت مصنوعات
فلزی سبک

دورۀ
متوسطه
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سازماندهي محتوي
درس ساخت مصنوعات فلزی سبک متشکل از  5پودمان و  6تکلیف کاري است
که پودمان ها و تکالیف کاري مستقل از یکدیگر بوده و تکالیف کاري به صورت
خطی از ساده به پیچیده و به صورت مرحله اي در طول سال ارائه می شوند .در هر
تکلیف کاري ابتدا دانش هاي پایه مورد نیاز ارائه می گردد.
دانش ها و مهارت هاي هر مرحله از تکالیف کاري به صورت تلفیقی ارائه می شود.
زمان آموزش پودمان ها
ردیف

پودمان ها

1

برش کار فلز با قیچی

2

خم کار ورق

3

جوش کار نقطه جوش نقطه جوش

زمان (ساعت)

کارها
برش کاری با قیچی دستی
برش کاری با قیچی اهرمی
خم کاری ورق

60
60
60

4

لحیم کار با مشعل

لحیم کاری نرم

60

5

کانال ساز

اتصال با پیچک

60

مسیر یادگیری درس سال دهم ـ ساخت مصنوعات فلزی سبک
برش کاری
با قیچی
دستی

برش کاری
با قیچی
اهرمی

خم کاری
ورق

نقطه جوش

اتصال با
پیچک

لحیم کاری
نرم

استاندارد فضا

درس ساخت مصنوعات فلزی سبک در کارگاه ورق کاری که داراي فضاي اختصاصی
می باشد ،اجرا می گردد .این فضا شامل موارد زیر است:
فضای استاندارد برای چیدمان دستگاه ها ،میزکار ،تجهیزات جنبی ،نور مناسب،
اتاق فضای کالس درس ،فضای اتاق هنرآموز ،فضای انبار و سرویس های بهداشتی
است.
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مواد ،رسانه ها ،مراكز ،مواد و منابع يادگيري
مراكز يادگيري
کارگاه
مراکز مهارت آموزی و بخش خصوصی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
محیط های کار واقعی بر مبنی ایسکو
رسانه هاي يادگيري
کتاب همراه هنرجو
کتاب راهنمای هنرآموز
پوستر
نرم افزار
نمونه مهارت
انیمیشن
شبیه سازها
فیلم راهنمای هنرآموز
انجام تکلیف کاری
برنامه درسی
منابع يادگيري
کتاب مرجع
استاندارد های فنی
استاندارد تحلیل و ارزشیابی حرفه
مواد يادگيري
مواد مصرفی
تجهیزات
وسایل آموزشی
ماکت آموزشی
ابزار
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