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 سخني با هنرآموزان گرامي

 
موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با 
درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 

مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، 
نمایند. همچنین های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میدر روابط با دیگران در فعالیت

اندهی به قلمرو و سازم "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 
 ها پرداخته است. محتوای این آموزش

ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش های درسی فنی و حرفهدر برنامه
ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه

پذیری ها و انعطافبخشی آموزش، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعالعمریادگیری مادام
ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه

 ای توجه شده است. هویت حرفه
بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین  مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز

 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهه ویژگیحرفه و توجه ب
اساس این الگو فرآیند های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

دنیای آموزش طراحی شد. ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و های فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله 
با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال 

 باشد.آن مرحله یا مراحل دیگر می موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی
ای هتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت

ای از اجزای یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی
ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامههیادگیری با تأکید بر برنام

ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه
 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه
 ز در دو بخش تدوین شده است.کتاب راهنمای هنرآمو

ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت
های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت

 شود.جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
خش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، ب

های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده های کلیدی، طرح پرسشایده
 شود.های ارزشیابی را شامل میاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین
 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و از صالحیتمندی های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه
 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی

  ای و كاردانشهای درسی فنی و حرفهلیف كتابأدفتر ت
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 مقدمه
 یهاشاخه از یکی انعنو به ایحرفه و فنی یها زشموآ توسعه ورتضر و همیتا

 در فرهنگی و جتماعیا دی،قتصاا توسعه یها برنامه تحقیق یهااربزا و توسعه
 هر ایجرا ایبر ماهر و متخصص وینیر تامین .تـنیس هیدـپوش یـبرکس رکشو

 دیما یها اریگذ سرمایه آن به توجه ونبد که ستا ناپذیر نمکاا تیورضر ،برنامه
  .فتر هداخو رهد به نسانیا و

 یها برنامه افهدا قعیوا تحقق نعما تـسالهاس هـک ملیاعو از لیلد همین به
 با متناسب ماهرو صـمتخص ویرـنی دکمبو یا انفقد ه،شد جتماعیا و دیقتصاا

 هـلبتا هـک ستا دهبو آن میانی بخش در صخصو به ها برنامه ییاجرا یهازنیا
  دارد. هعهد به دهگستر رطو به را آن تامین و تربیت ورشپر و زشموآ وزارت

 آن ایبر که دیمتعد افهدا غمر به متوسطه دوره شیزموآ منظا در لتحو
 در متخصص و ماهر یهاونیر خال دنپرکر و تامین متوجه نهایت در ،هدـشرمنظو
 مشخص پیش از بیش را جهانی دقتصاا نچهآ شنگر اـب راـکزاربا میانی بخش

  ت.ـسا لمللیا بین و ملی رکا یهازاربا کندمی
 با تا هستند شتال در سخت هارکشو وزهمرا .ستا پیش از تر وتمتفا روز هر که

 دهستفاا ردمو را دخو منابع ل،شتغاا ایبر ادفرا زیسا دهماآ یاـه ماـنظ داـیجا
 به توسعه لحا در یهارکشو مردم حتی ادفرا همه حقیقت در .هندد ارقر بهینه

 شتهدا رتمها نوین یهاژیتکنولو رد که کنند قابتر رکا زاربا در ننداتو می شرطی
  .باشند رداربرخو تخصصی یهاترمها از و

 ادفرا زیسا دهماآ لمسئو د،نها یک نندما رکشو هر ای حرفه زشموآ منظا معموال
 در نیاعمر اریگذ سرمایه توسعه یها برنامه با نهمزما .دشو می ادقلمد رکا ایبر

 از .باشد می رداربرخو خاصی لویتاو از اهر انیـنسا وینیر منابع به توجه ر،کشو
 ماهر نیمه و ماهر نسانیا ویرـنی تـتربی صلیا منبع متوسطه زشموآ که نجاییآ

 توسعه یاـه هـبرنام تـموفقی انزـمیدر ایهژـیو تاثیر رو ینا از و رود می رشما به
 ای حرفهو فنی شاخه در زشموآ با مهم ینا که اردمیگذ جتماعیا و دیقتصاا
 با ورشپر و زشموآ هماهنگی و طتباار وملز نکنوا .ستا هشد ذیرـپ ناـمکا

 الذ دد،گر می سحساا پیش از بیش رکا اـب زشموآ تلفیق و رکا زاربا یهازنیا
 برنامه مطلوبی هنحو هـب صوـخص نـیا در ندا دهکر کوشش شیزموآ انیزر برنامه

 متوسطه زشموآ جدید منظا در .کنند اجرا انرآ سیعیو سطح در و دهکر ییزر
 در ماهرو متخصص انیـنسا ویرـنی تـتربی ایرـب یرـنظ یاـاخههـشراـکندر

 راـنتظا .ستا هیددگر دیجاا ای حرفه و فنی شاخه ،دیقتصاا مختلف یبخشها
 اپید یشاگر شاخه ینا به اوانفر عالقه با و نمنداتو و ادستعدا با انگیرافر که رود

 زشموآ راه از لشتغاا دیجاا یعنی دیهبررا فهد به آن طریق از انبتو تا کنند
 مولد لشتغاا دیجاا ایبر ها زشموآ ینا که مهمی رثاآ بر وهعال ستا ضحوا .سیدر

 به نیز مستقل و دخو هـب یـمتک ادرـفا ورشپر ایبر تربیتی و فرهنگی رثاآ دارد
  .دارد لنباد
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 اصطالحات: و تعاريف
 ملّی: درسی برنامه رویكرد

 تربیتی فلسفه اساس بر ایمدرسه هایآموزش گیریجهت اصطالح، این از منظور
 است. ملّی درسی برنامه از نهادها و مردم رهبران، انتظارات و جامعه بر حاکم نظام
 شکوفایی آن، عالی مقصد که دارد نام توحیدی گرایفطرت رویکرد رویکرد، این

  است.... ا خلیفه انسان تربیت و انسان در الهی هایگرایش
 كار: دنیای

 زندگی های جنبه همه در زندگی در شغل و حرفه پیگیری مزدی، کار شامل 
 دنیای است. متمایز شخصی زندگی و آموزش دنیای از کار دنیای است. اجتماعی

  .است اقتصادی های بنگاه و کار واقعی محیط کار، بازار شغلی، زندگی شامل کار
  كار: محیط

 خانه از ها فضا از وسیع ای گستره و کنند می کار آن در افراد که است موقعیتی
  شود. می شامل را بزرگ کارخانه تا

  اقتصادی: بنگاه
 بندی طبقه ملی استاندارد بر مبتنی اقتصادی های فعالیت آن در که محلی

  گیرد. می صورت اقتصادی هایفعالیت
  ای: حرفه صالحیت

 وسعت و نوع سطح، به توجه با که است ای حرفه های شایستگی از ای مجموعه
  شد. خواهند تقسیم دیگر سطوح به آنها

 (TVET) ای حرفه و فنی تربیت و آموزش

 و نگهداشت آمادگی، سازی، زمینه جهت کار دنیای قلمرو در تربیت و آموزش
 جامع ای واژه ای وحرفه فنی تربیت و آموزش گویند. را ای حرفه و شغلی ارتقاء
 ریفناو مطالعه دربرگیرنده، تربیتی، و آموزشی آیند فر از های جنبه به که است

 با مرتبط دانش و فهم عملی، های مهارت و ها نگرش کسب وابسته، علوم و ها
 آموزش بر عالوه اجتماعی، زندگی و اقتصادی گوناگون های بخش در را ها حرفه

 رسمی، ای حرفه و فنی آموزش از اعم واژه این شود. می اطالق و ارجاع عمومی،
 از وسیعی طیف شامل ها آموزش این همچنین است. نایافته سازمان و غیررسمی

 می هماهنگ محلی و ملی های بافت با که است ها مهارت توسعه های فرصت
 های مهارت محاسبه، های مهارت و سواد رشد و گرفتن یاد برای یادگیری گردد.
 موزشآ ناپذیر جدایی های مولفه از نیز شهروندی های مهارت و فنی( )غیر عرضی

 باشند می ای حرفه و فنی تربیت و
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  (Job) شغل
 باشد. می"خاص مدتی برای یا و خدمت ارائه برای شدن استخدام" شغل واژه

 مشخص وظایف و کارها از مجموعه شغل است. کارفرما فرد و زمان به محدود شغل
 یک در است ممکن شخص یک شود. می تعریف خاص جایگاه یک در که است
  باشد. داشته متفاوت مشاغل گوناگون های زمان در حرفه

 (Occupation) حرفه

 دانش کارها، نظر از ای معقوالنه شباهت که است کار دنیای مشاغل از ای مجموعه
 است. زندگی طول در فرد اصلی مشغولیت حرفه دارد. نیاز مورد های توانائی و

 می نشان را حرفه یک در کار دنیای انتظار مورد های حداقل ای، حرفه استاندارد
 ،حسابدار )مانند است کار دنیای و بازار در وی نقش و فرد با مرتبط حرفه دهد.
 های بخش در ها حرفه اکثر (.ساختمان مهندس پرستار، جوشکار، دار، خانه

 بخش به مربوط معدن( )مهندس ها حرفه از برخی که حالی در دارد وجود مختلف
 از ای معقوالنه شباهت که است مشاغل از ای مجموعه حرفه یک است. خاصی

  دارد. نیاز مورد های توانائی و دانش کارها، نظر

  (Duty) وظیفه

 غلیش جایگاه یک در که را مشخصی اصلی نقش و مسئولیت از است عبارت وظیفه
 لیاص وظایف از مثال برای دارد. نام وظیفه گیرند، می نظر در شخص برای حرفه یا

 انتقال سیستم تعمیر قدرت، مولد سیستم تعمیر به توان می خودرو تعمیرکار یک
 اتتعمیر و نگهداری رود می انتظار مکاترونیک تکنسین از کرد. اشاره... و قدرت

  دهد. انجام وظیفه عنوان به را عددی کنترل های سیستم
  : (Task) كاری تكلیف

 شامل و باشد می انتها و ابتدا دارای که است مشخصی فعالیت کاری تکلیف یک
 ود.ش می تقسیم کاری تکلیف چندین به وظیفه هر معموالً است. منطقی مراحل

 نظیمت ،"قدرت مولد سیستم تعمیر" وظیفه کاری تکالیف از یکی مثال طور به
  باشد. می جرقه سیستم

 (Competency) شایستگی

 تکلیف یک انجام جهت نیاز مورد نگرش و مهارت دانش، از شده اثبات مجموعة
 های آموزش حوزه در ها شایستگی گویند. شایستگی را، استاندارد اساس بر کاری،

 بندی متقسی عمومی و فنی غیر فنی, های شایستگی دستة سه به ای حرفه و فنی
  شوند. می

 كار انجام شایستگی سطح
 می انجام ای حرفه صالحیت سطح چه در کاری تکلیف یک اینکه از نظر صرف
 اب انتظار مورد کار محیط در مشخصی کیفیت با است ممکن کار هر انجام شود،
 شایستگی سطح را کار محیط در شخص یک از شده شناخته کیفی سطح شد.
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 یم ارزشیابی اساسی معیار کار انجام شایستگی سطح گویند. نیاز و انتظار مورد
 دارد ودوج گوناگونی شایستگی بندی سطح نظام مختلف های کشور بین در باشد.

  رسد. می نظر به ها آن ترین معمول سطحی چهار نظام اما
 (NQF)ملی صالحیت چارچوب

 مختلف انواع و سطوح در های گواهینامه و مدارك ها، صالحیت که است چارچوبی
 توافق های شاخص و ها معیار از مجموعه براساس همگون و منسجم صورتی به را

 دانش کنار در تجربه و مهارت به چارچوب این در دهد. می ارتباط هم به شده
  دارد. کمتری ارزش یادگیری مکان و زمان شود. می داده ای ویژه ارزش
 (Level of Qualification) صالحیت سطح
 های صالحیت چارچوب در شغلی یا حرفه سطح از است عبارت صالحیت سطح
 سطح های نظام گردد. تدوین و طراحی آن در باید کاری تکالیف که ملی ای حرفه
 ای( )حرفه مهندسی صالحیت سطح دارد، وجود کشورها بین در گوناگونی بندی

 طحس دارای ای حرفه یا فنی تکنسین آن طبع به که است شده گرفته نظر در پنج
 شده بندی تقسیم سطح 3 به EQF اروپا در ای حرفه صالحیت باشد. می چهار
  است.

 ای حرفه و فنی تربیت و آموزش درسی برنامه

 دنیای ازاستانداردها ای مجموعه ای حرفه و فنی تربیت و آموزش درسی برنامه
 فضا، زمان، تجهیزات، یادگیری،-یاددهی راهبردهای ها، روش محتوا، اهداف، کار،

 دانش که است ارزشیابی استاندارد آموزشی، مواد ها، شایستگی استاندارد
 هایآموزش حوزه در اهداف آن به رسیدن برای را متربی یا آموز کار موز)هنرجو(،آ

 هایآموزش حوزة در درسی برنامه شمول دامنة نماید. می هدایت ای حرفه و فنی
  گیرد. می بر در را آموزش دنیای و کار دنیای ای، حرفه و فنی

 استاندارد، نوع سه کشورها ای حرفه و فنی های آموزش های نظام در معموالً
 شوند: می متصوّر

 نعت،ص متولیان توسط که ،مهارت یا شایستگی ؛یا حرفه شایستگی استاندارد -1
 کارها وظایف، استاندارد، این در شود. می تهیه... و صنوف ها، اتحادیه و کار بازار

  گیرند. می قرار توجه مورد حرفه یا شغل هر های صالحیت و
 ؤثرم عوامل دیگر و ای حرفه شایستگی استاندارد براساس ؛ارزشیابی استاندارد -2

 اعطای به منجر و شود می تهیه گوناگون های حوزه از مشترکی یها هگرو توسط
  گردد. می ای حرفه صالحیت مدرك یا گواهینامه

 و حرفه شایستگی های استاندارد اساس بر ؛درسی( )برنامه آموزشی داراستاند -7
 در گردد. می تهیه ای حرفه و فنی های آموزش دهندگان ارائه توسط ارزشیابی

 تجهیزات یادگیری، -یاددهی راهبردهای ،امحتو دروس، واهدافِ استاندارد این
  دارد. قرار اولویت در... و آموزشی
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 شایستگی: بر مبتنی آموزش 
 یا حرفه های شایستگی بر تمرکز که است ای حرفه و فنی آموزش در رویکردی

 فرایند و گیرد می نظر در آموزشی پیامدهای عنوان به را ها شایستگی دارد.
 ود.ش می انجام آنها اساس بر ارزشیابی و درسی برنامه تدوین و طراحی نیازسنجی،
 از ای مجموعه یا حرفه یک )در فنی های شایستگی به توانند می ها شایستگی

 زا حداقلی به فراگیران رسیدن شوند. بندی دسته عمومی و غیرفنی ها(، حرفه
 رویکرد این در ای حرفه و فنی های آموزش هدف عنوان به ها شایستگی همة
  گیرد. می قرار توجه مورد

  حرفه شایستگی استاندارد

 اییه شاخص و ابزارها کارها، ها، فعالیت کننده تعیین حرفه شایستگی استاندارد
  باشد. می حرفه یک در عملکرد برای

 
 ای: حرفه هویت

 است. حرفه مورد در فرد صفات و اعمال ها، گرایش باورها، از ای مجموعه برآیند 
 یا حرفه هویت ای، حرفه زندگی طول در مجموعه این تغییرات بدلیل بنابراین
  دارد. را تعالی مسیر در تکوین قابلیت

  ای(: حرفه-تحصیلی ای رشته )چند ای حرفه-تحصیلی گروه
 رایب را فراگیر تا گیرند می قرار هم کنار در که ای حرفه – تحصیلی رشته چند

 مسیر در حرکت و استعداد اساس بر موقعیت در تصحیح عالئق، بر مبتنی انتخاب
 بصورت ای حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی استانداردهای به توجه با زندگی
 اتامکان و شرایط به توجه با است ممکن هاای رشته چند رساند. می یاری منطقی
 های گروه بر مبتنی بزرگ هایشایستگی خانواده، هم غیر خانواده، هم ایمنطقه
  باشد. کار کسب برای طولی هایشایستگی و حرفه فرعی
 رد آن تکوین و ای حرفه هویت دهی شکل باعث ایحرفه -تحصیلی بندیگروه
  شد. خواهد زندگی طول

  ای: حرفه-تحصیلی رشته
 بر تربیت و آموزش که است عمومی و ای حرفه های صالحیت از ای مجموعه

  گردد. می ارزشیابی و اجرا آن اساس
 سازی توانمند اهداف
 و دعملکر استاندارد ها، شایستگی اساس بر که است اهدافی سازی توانمند اهداف

 دوینت آموزان دانش توسط ها شایستگی کسب جهت یادگیری-یاددهی اقتضائات
 نصر:ع پنج شامل فطرت شکوفایی رویکرد به توجه با ساز توانمند اهداف گردد. می

 و خلق خدا، خود، با متربی ارتباط عرصه چهار و اخالق و عمل علم، ایمان، تعقل،
 باتوجه - شوند.می تدوین و تبیین تعریف، خدا با ارتباط محوریت با که است خلقت
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 یتهو تعالی و تکوین فرایند مهارتی و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش کهاین به
 قخل خود، خدا، با آنان ارتباط نوع برایند متربیان هویت و است متربیان ای حرفه

 خواهد تبیین قابل هاعرصه این به توجه با تربیت اهداف بنابراین باشد،می خلقت و
 را 1تربیتی هایساحت کلیه منطقی و یکپارچه جامع، ایگونه به هاعرصه این بود،

  گیرد.دربرمی
 نگر كل و پارچهیک یادگیری
 ملی درسی برنامه در مختلف. ابعاد از موضوع یک یادگیری جانبه، همه یادگیری

  شود. می گفته چهارگانه های عرصه و تربیتی و درسی اهداف عناصر ارتباط به
 یادگیری

 از تاس ممکن یادگیری یادگیرنده، رفتار در پایدار نسبتاً تغییرات ایجاد فرایند
 ،اشکال طریق )از نمادین صورت به (،... و تمرین کار، طریق )از عینی تجربه طریق
 یا )ذهنی شهودی شیوه به یا کلی( )توضیحات نظری شیوه به نمادها(، و اعداد

  گیرد. صورت روحانی(
 یافته ساخت یادگیری های فعالیت

 راهبردهای انتخاب بر حاکم اصول اساس بر یافته ساخت یادگیری هایفعالیت
 تدوین در گردد.می یـطراح ایحرفه و فنی شاخه در ریـیادگی – یاددهی
 برنامه اساس بر ای حرفه و فنی شاخه مختلف دروس در یادگیری هایفعالیت
 بود. خواهد حاکم فناورانه دیدگاه فناوری، و کار یادگیری حوزه و ایران ملی درسی

 هایرسانه و مواد کمک به آموزش فرایند در یادگیری -یاددهی هایفعالیت انتخاب
 گیزهان تقویت قبیل از اصولی اساس بر ها شایستگی تحقق منظور به یادگیری

 فعال کار، دنیای واقعی های موقعیت در ها پدیده تفسیر و درك آموزان، دانش
  است. استوار آموزان دانش نمودن

  محتوا:
 ساخت یادگیری های فعالیت و ساز توانمند اهداف بر مبتنی آموزشی محتوی

 موزهآ با سازوار و تربیتی و فرهنگی های ارزش بر مبتنی محتوی باشد. می یافته
 تجربیات و ها فرصت از هماهنگ و منسجم ای مجموعه قرآنی، و دینی های

 ناصرع یافتن فعلیت و عقلی رشد الهی، فطرت شکوفایی زمینه که است یادگیری
 مفاهیم دربرگیرنده محتوی همچنین آورد. می فراهم پیوسته بصورت را ها عرصه و

 از انتظار مورد های شایستگی بر مبتنی کلیدی های ایده و اساسی ومهارتهای
 اسبتن باشد. می بشری معتبر و علمی های یافته از گرفته بر و است آموزان دانش

                                                                 

بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارتند از:  تربیتهای تعلیم و ساحت -1

اعتقادی، عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی 
  .و علمی و فناورانه ایو حرفه
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 آموزان، دانش روانشناختی های ویژگی عالیق، آینده، و حال های نیاز با محتوی
  است. محتوی الزامات از آموزش زمان و اسالمی جامعه انتظارات

 یادگیری: و تربیت بسته
 های رسانه و مواد منابع، از همآهنگ ای مجموعه به یادگیری، و تربیت بسته 

 اب هماهنگ اجزایی صورت به یا واقعی بسته یک در که شود می اطالق آموزشی
 وردم تحصیلی پایه چند یا یک برای و تهیه کننده تولید مؤسسه برند و نشان

 بسته ،ICT و نوین های فنآوری گسترش با حاضر حال در .گیرد می قرار استفاده
 یم تکمیل اینترنتی های سایت و فشرده لوح آموزشی، افزارهای نرم با آموزشی

 انجام رییادگی و تربیت بسته ماکت اساس بر یادگیری بسته تهیه و طراحی .شود
 سانهر و منابع از ای گستره شامل تواند می یادگیری و تربیت بسته پذیرد. می

 مفیل فشرده، لوح کار، های برگه کتابچه، و کتاب تعدادی حاوی یا آموزشی های
 تسخ بسته کنار در .باشد ابزارها و آموزشی کمک وسایل برخی حتی و آموزشی
 بسته کی تکمیل به تواند می نیز اینترنت و افزاری نرم امکانات از استفاده افزاری،

 .کند کمک آموزشی
 نابعم و اصلی منابع شامل کلی گروه دو به را یادگیری و تربیت بسته توان می

 ی،درس کتاب هنرآموز، راهنمای کتاب شامل اصلی منابع .نمود تقسیم تکمیلی
  .شوند می ارزشیابی کتاب و آموز دانش کار کتاب
  سرامیک رشته

 مواد مهندسی علم های شاخه مهمترین و ترین گسترده از یکی سرامیک رشته
 های دهه در آلی غیر و فلزی غیر ،معدنی ای ماده عنوان به سرامیک .باشد می

  .است داشته ای مالحظه قابل پیشرفت و ویژه جایگاه اخیر
 یزندگ ابعاد تمامی در آن گسترش و کنونی جهان در سرامیک صنعت پیشرفت
 یصنعت مصارف... و ای شیشه و چینی ظروف مانند خانگی مصارف از اعم ،ماشینی

 .است داشته توجهی قابل رشد... و سیمان ،آجر انواع ،کاشی مانند ساختمانی و
 ،ونیکالکتر قطعات مانند مختلف صنایع در توان می را سرامیک نوین کاربرد امروزه

 ،یفضای های سفینه و موشک حساس قطعات ،اتومبیل موتور بدنة ،ترانزیستور
 ختسو ،شیمیایی ،نساجی صنایع در بزرگ و کوچک قطعات و سرامیکی فنرهای

 ،فلزیغیر مغناطیسی مواد ،پزشکی مهندسی و سازیماشین ،الکتریکی ،ایهسته
 صنعت .نمود مشاهده محسوس بطور مصنوعی بلورهای تک ،هافروالکتریک

 قدرت هم آینده در که است ایگونه به سال هزار چهار از بیش قدمت با سرامیک
  .دهدمی جای خود در را جدید کشفیات مانور

 که ستا شده باعث متخصصین و گسترده کارخانجات وجود با رشته این پتانسیل
 داشتیبه چینی صنعت در و یابد دست کاشی تولید در جهانی سوم رتبه به ایران

 ابلق مقدار است توانسته... و غرب و منطقه کشورهای به صادرات از باالیی حجم با
 وانج انسانی نیروی ،فراوان سوخت نظیر هاییمزیت .باشد داشته آوری ارز توجهی
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 مستعد های دانشگاه وجود و سو یک از ایحرفه و فنی های هنرستان و کارآمد و
 نگوناگو های شاخه در را باالیی آوری سود است توانسته دیگر طرف از ،گسترده و

  .دهد اختصاص خود به ،خودروسازی از باالتر حتی ،مربوطه صنعتی

 وادم ترکیب نسبت و نوع کنترل با سرامیک رشته آموختگان حاضردانش حال در
 چینی ظروف ،نسوز آجر ،کاشی مانند گوناگونی هایفرآورده ،ساخت مراحل و اولیه

 رامیکیس پیشرفته قطعات و سیمان و شیشه ،الکترونیکی قطعات ،هالعاب ،سفالی و
 سرامیک ساخت فرآیندهای کلیه ،سرامیک رشته در .کنندمی تولید و طراحی را
 ینب ارتباط و شده ساخته محصوالت کیفی کنترل تا آن سازیآماده و اولیه مواد از

  .شود می داده آموزش مواد این خواص و ساختمان
  رشته توسعه دورنمای

 و بیست قرن در بشری تمدن در آنها نقش و امروزی صنایع در نو مواد اهمیت
 .است شده مواد مهندسی بسوی تحقیقات یافتن جهت و کشورها توجه موجب یکم

 خوبی غنای از انرژی و معدنی اولیه مواد لحاظ به ما کشور آنکه دلیل به ،همچنین
 و تهیه لحاظ از مختلف معادن شدن فعال باعث رشته این توسعه ،است برخوردار

 رشته ایحرفه فنی شاخه متوسطه دوره اجرای لذا .شود می اولیه مواد فراوری
  .باشد می نیاز مورد و مهم ،ضروری ،الزامی سرامیک

 آن از برداری بهره چگونگی و رشته در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش
 هیچ بر صنعت جمله از ها زمینه تمامی در (IT) ارتباطات و اطالعات فناوری نقش
 ینا بکارگیری نیازمند آینده و حاضر عصر در ریزان برنامه و نیست پوشیده فردی

 فناوری با ارتباط در اطالعات مداوم کسب با توانند می هنرجویان .هستند فناوری
 نیازهای با متناسب سرامیکی قطعات و کرده روز به را خود دانش نوین های

  .کنند تولید صنعتی
 نیاز مورد نوآوری و خالقیت

 از استفاده امکان و گروهی کار ،نوآوری ،خالقیت ،صنعتی های محیط در امروزه
 در تواند می صنعتی فرد یک که است ابزاری مهمترین از جدید های فناوری
  .کند استفاده آن از خود علمی پیشرفت و رشد برای کار محیط
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 شايستگي های غیر فني در رشته سرامیک
 2 تحصیلی: گروه کد تولید و فرآوری تحصیلی: گروه

 032210 تحصیلی: رشته کد فناوری سرامیک تحصیلی: رشته

 هدف شایستگی محوری ردیف

1 
 جمع آوری و گرد آوری 

 (N31اطالعات )
 هتجزی، نیاز مورد هایداده شناسایی، کار به مربوط ها/اطالعات داده آوردن /بدست انتخاب

 افزارهای نرم کارگیری به، رایانه به پایه اطالعات کردن وارد، ها داده تحلیل و
 (N34کاربرد فناوری اطالعات ) 2 هاداده تفسیر، اطالعات پردازش، چندگانه/یکپارچه

 (N41فناوری مناسب )انتخاب  3

، موجود های فناوری شناخت، جدید های فناوری طراحی، کار های نیازمندی فهم
 ردمو نتایج آوردن بدست برای فناوری با کردن کار، کار اجرای صحیح مراحل پیگیری

 ، عملکرد از درست درك، انتظار

4 
 به کارگیری فناوری مناسب

 (N42) 

، موجود های فناوری شناخت، جدید های فناوری طراحی، کار های نیازمندی فهم
 ردمو نتایج آوردن بدست برای فناوری با کردن کار، کار اجرای صحیح مراحل پیگیری

 ، عملکرد از درست درك، انتظار

5 
 مدیریت مواد و تجهیزات

 (N66) 

، تکیفی، نیاز ارزیابی، تجهیزات و مواد ایمن و صحیح کارگیری به بر نظارت و پایش
 اجرای برای نیاز مورد منابع و تجهیزات از نگهداری، تجهیزات و مواد ایمنی، اثربخشی

، ربخشیاث کیفیت، نیاز ارزیابی، آینده برای نیاز مورد تجهیزات و مواد شناسائی، خاص کار
 شپای، نگهداری، سفارش، تجهیزات لیست از نگهداری و سفارش، تجهیزات و مواد ایمنی

 اولیه مواد صحیح بکارگیری و

 (N72مسئولیت پذیری) 6

 پایش و کنترل، محوله کارهای و وظایف انجام، شده انجام کار کیفیت از اطمینان
 از پیروی، منظم حضور، نظارت حداقل با کارها صحیح انجام، عملکردی استانداردهای

 شنمای به، کار جزئیات به توجه، خاص و جدید های¬فعالیت برای شدن داوطلب، قوانین
 مراجع و استانداردها کیفیت از اطمینان، شناسی وقت و موقع به حضور اثبات و گذاشتن
 . کاری وجدان، شده انجام کار، مربوطه

7 
 درستکاری و کسب حالل 

(N73) 

 پایش و کنترل، محوله کارهای و وظایف انجام، شده انجام کار کیفیت از اطمینان
 از پیروی، منظم حضور، نظارت حداقل با کارها صحیح انجام، عملکردی استانداردهای

 شنمای به، کار جزئیات به توجه، خاص و جدید های¬فعالیت برای شدن داوطلب، قوانین
 مراجع و استانداردها کیفیت از اطمینان، شناسی وقت و موقع به حضور اثبات و گذاشتن
 . کاری وجدان، شده انجام کار، مربوطه

 ... کار به موقع و مدیریت زمان، پیروی از جدول زمان بندی وشروع به  (N64مدیریت زمان ) 8

 (N81کار آفرینی ) 9
 شناخت ویژگی های کار آفرینی و شناخت مراحل کار آفرنی و مشاغل مرتبط با رشته و

... 

11 
 مدیریت کارها و پروژه ها

 (N64) 
 ... تعریف دامنه کارها و وظایف، انواع برنامه ریزی و
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  پالستیکدرس دهم : تولید سرامیک به روش 
همانطور که می دانیم در رشته سرامیک شش درس تخصصی که ترکیبی از کار 
عملی و دانش است ارائه می گردد. روش ارائه درس ها به ترتیب تولید سرامیک 

ک تولید سرامیبه روش دستی و تولید سرامیک به روش پالستیک در پایه دهم، 
تولید سرامیک به روش ریخته گری در پایه یازدهم، خشک  به روش پرس پودر و

کردن و پختن سرامیک ها و تولید شیشه به روش دستی در پایه دوازدهم ارائه 
خواهد شد. از دالیل ارائه این درس ها دشواری آن ها در بلوغ ذهنی و جسمی 

 هنرجویان است. 
 130ساعت آموزش بوده که  700شامل  پالستیکش درس تولید سرامیک به رو

 ساعت آن نظری می باشد 120ساعت آن کار عملی و 
ه ب، شکل دهی پالستیسیتهاجزای این درس از شایستگی های فنی با عناوین 

شکل دهی به روش جیگر و جولی و ، شکل دهی به روش تراش، روش اکستروژن
است که همچنین شایستگی های غیر فنی  شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

برای این درس مسئولیت پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، به کار گیری فناوری 
 مناسب و مدیریت زمان می باشد. 
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 اهداف تفصیلی رشته سرامیک
 عرصه
 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روح، روان وجسم(

 رابطه با خلقت خدا)سایر انسان ها( رابطه با خلق رابطه با خدا

تعقل، تفکر و 
 اندیشه ورزی

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
تفکر در نقش خالقیت و نوآوری  -7

 در بهبود فرآیند کار )تفکر خالق(
نقد و بررسی عملکرد خود در حرفه  -

 )تفکر انتقادی(
تامل در توانمندی ها، نیازها،  -

ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت خود 
 در محیط کار)مدیریت کار و کیفیت(

تفکر در بکارگیری منطق و عقل  -9
در انتخاب روش های انجام کار 

 )خردورز(
 تحلیل اصول و فرایند انجام کار -1
توجه به ایمنی و بهداشت فردی در  -

 محیط کار
 تحلیل استانداردها -

 شایستگی پایه -1
دیگر شایستگی خاص  -2

 حوزه های یادگیری
تفکر در آیات الهی  -7

مرتبط با عمل صالح و کسب 
 روزی حالل

تفکر در احادیث جهت  -
ارزش گذاری بر کسب و کار 

 حالل )تفکر منطقی(
تفکر در منش کاری و  -9

سخت کوشی انبیا )بلند 
 همت(

تامل در اصل آفرینش  -1
انسان و جهان بر اساس 

 قدرت خداوند

 یهشایستگی پا -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
تحلیل وظایف و کارها در کار  -7

 تیمی )کار تیمی(
تفکر در رشد و توسعه بینش بومی  -

سازی فناوری متناسب با چشم انداز 
 آینده کشور )مدیریت منابع(

توجه به اصول برقراری ارتباط موثر  -
 با دیگران )ارتباط مؤثر(

نشاط و  توجه به تاثیر مثبت -9
شادابی در محیط کار و جامعه )با 

 نشاط(
تامل و تفکر در تاثیر تجربیات  -1

تامل و تفکر در  -دیگران در کار 
 رعایت حقوق دیگران

درك تاثیر رعایت استانداردها در  -
 توسعه صنعتی کشور

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه  -2

 های یادگیری
تدبر در نظام مند بودن  -7

 خلقت )تفکر سیستمی(
تفکر در هدف مند بودن نظام  -

 آفرینش )تفکرمنطقی(
تفکر در طبیعت و تالش  -9

 برای ایده گرفتن از آن )خالق(

اندیشیدن در رابطه انسان با  -
 عالم هستی )حقیقت جویی(

تامل در استفاده بهینه از  -1
 منابع و مواهب طبیعی

تفکر در تاثیر رعایت موارد  -
 بهداشت محیطی کارایمنی و 

 کشف قابلیت های طبیعت -

 ایمان و باور
)پذیرش، تعبد، 

 التزام قلبی(
 

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
باور به یادگیری مداوم در بهبود  -7

پیشرفت در حوزه کاری خود) 
 یادگیری مادام العمر(

باور به استفاده از فناوری های روز  -
بود کیفیت کسب و کار )کاربرد در به

 فناوری(
باور به نقش تفکر منطقی در حل  -

مسائل مربوط به حرفه )تفکر 
 منطقی(

ایمان به کرامت انسانی )  -9
 خودباوری(

ایمان به اشرف مخلوقات دانستن  -
 آدمی )مؤمن(

باور به بهبود معیشت با تالش و  -
 پشت کار مداوم در کار )امیدواری(

باور آگاهانه به توانمندی ایمان و  -1
 های فردی برای پیشرفت حرفه ای

اعتقاد به رعایت قوانین ایمنی و  -
 بهداشت

 اعتقاد به رعایت استانداردها -

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر  -2

 حوزه های یادگیری
ایمان به نظام مند بودن  -7

فعل خداوند در جهان 
 آفرینش )تفکر سیستمی(

د مدیریت باور به وجو -
واالی کیفیت در آفرینش 

 )مدیریت کار وکیفیت(
باور به انجام وظایف در  -9

 راه خدا )مومن(
توکل و ایمان به یاری خدا  -

 )مومن(
ایمان به عدالت خدا  -

 )مومن(
ایمان به رزاق بودن  -

 خداوند )مومن(
باور به نظارت خدا در  -1

 کلیه امور 
ایمان به قدرت خدا به  -

 ق هستیعنوان خال

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
ای و باور به نقش اخالق حرفه -7

 کارتیمی در کار )کارتیمی(
برخورداری از روحیه تعاون و  -

 همکاری در محیط کار )کارتیمی(
داشتن روحیه مساعدت و دستگیری  -

 دیگران )ارتباط موثر(

باور به نقش عدالت خواهی در  -9
 بهبود انجام کار )عدالت خواهی(

باور به فداکاری در راه آرمانهای  -
 دینی، اسالمی و ملی)ایثار گر(

باور به توانایی های ملی در زمینه  -
های علمی، اقتصادی، هنری و فن 

 آوری )وطن دوستی(
ایمان به نقش شغل خود در توسعه  -1

 صنعتی کشور
 ایمان به رعایت حقوق دیگران -
ه تاثیر رعایت استانداردهای ایمان ب -

 عملکرد کارها و وظایف

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه  -2

 های یادگیری
باور به حق داشتن نسل  -7

های آینده برای استفاده از 
 منابع طبیعی )مدیریت منابع(

ایمان به امانت دانستن  -9
طبیعت در دستان ما )امانت 

 داری(
مسئولیت در ایمان به داشتن _

برابر طبیعت و منابع )مسئولیت 
 پذیری(

باور به جستجوی حقیقت در  -
مورد جهان غیب و عالم آخرت 

 )حقیقت جویی( 
ایمان به استفاده صحیح از  -1

مواد و منابع طبیعی و حفظ 
محیط زیست به عنوان امانت 

 الهی
باور به پاسخگو بودن در برابر  -

نحوه استفاده از اموال، منابع 
 . در جهان آخرت.. طبیعی و
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 عرصه
 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روح، روان وجسم(

 رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا)سایر انسان ها( رابطه با خدا

 علم
)کسب معرفت 

شناخت، 
بصیرت و 

 آگاهی(
 
 
 
 
 
 
 

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
یادگیری آگاهی از نقش و تاثیر  -7

 در حرفه
ای )یادگیری دانش اخالق حرفه-

 مادام العمر(
شناخت واگاهی از فرمول ها در _

روابط ریاضی مربوط به حرفه 
 )محاسبه و کاربست ریاضی(

شناخت و آگاهی از مسئولیت  -9
های فرد در برابر خود )مسئولیت 

 پذیری(
آگاهی از مفاد قانون کار  -

 )قانونگرایی(

ت قوانین و اصول آگاهی و شناخ -1
 به کار رفته در حرفه 

 تشریح فرایند انجام کار درحرفه  -
 آگاهی از قوانین ایمنی و بهداشت -
 آگاهی از استانداردها -

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر  -2

 حوزه های یادگیری
شناخت تفکر سیستمی  -7

 حاکم بر جهان آفرینش
شناخت نقش آفرینندگی  -

هستی  خداوند در عالم
 )تفکر منطقی(

شناخت و آگاهی از  -9
مسئولیت ها و وظایف در 
برابر خدا )مسئولیت 

 پذیری(

شناخت و آگاهی از احکام  -
اسالم در زمینه کار و 
فعالیت های اقتصادی 

 )متخلق به اخالق اسالمی(
توصیف ویژگی های علم  -1

الیتناهی خداوند در ارتباط 
 باحرفه

شناخت آیات الهی در  -
 ارتباط با آب و خاك و فلزات

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
شناخت اصول برقراری ارتباط  -7 

 مشتریان و -موثر با دیگران )همکاران
...) . 
شناخت حقوق مالکیت فکری و  -

 معنوی و شغلی)اخالق حرفه ای(

شناخت قوانین گروه و کارهای  -
 تیمی )کار تیمی(

گاهی از اهمیت به کار بستن آ -9
تجربه و نظرات دیگران )همکاران، 

 . (... دوستان و

آشنایی با ویژگیهای مردم ساالری -
 دینی

آگاهی و شناخت حقوق دیگران و  -1
اهمیت نقش آنان در حرفه کارگر ماهر 

 سرامیک

آگاهی و شناخت حقوق دیگران و  -
اهمیت نقش آنان در حرفه کمک 

 تکنسین سرامیک
گاهی از نقش حرفه و کارافرینی در آ -

 توسعه اجتماعی و اقتصادی
آگاهی از اهمیت استانداردهای بین -

المللی در کاال و نقش آن در تولید 
 قطعات در حرفه

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه  -2

 های یادگیری
شناخت و آگاهی از اصول  -7

مدیریت منابع )مواد، انرژی، 
 (... وتجهیزات و زمان 

شناسایی پدیده ها و الگوهای  -
طبیعت و ایده گرفتن از آنها 

 )تفکر خالق(
شناخت نحوه عملکرد  -

سیستم های موجود در طبیعت 
 )تفکر منطقی(

آگاهی از قوانین حاکم بر  -9
طبیعت و ارتباط آن با حیات 

 بعد از مرگ )قانونگرا(
آگاهی از وضعیت و ویژگی  -

 های پدیده ها و تاثیر آن
در زندگی اجتماعی )حقیقت 

 جو(

آگاهی از اصول بهره  -1 
برداری بهینه از مواد طبیعی 

(، انرژی )آب، ... )انواع خاك و
 ( در حرفه... گاز و

شناخت روش های بازیافت و  -
جلوگیری از ورود مواد آالینده 

 به محیط زیست
آگاهی از استانداردهای  -

 محیط زیست
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 عرصه
 عناصر

 خویشتنرابطه با 
 )روح، روان وجسم(

 رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا)سایر انسان ها( رابطه با خدا

 عمل
)کار، تالش، 

 اطاعت، عبادت،
مجاهدت، 
کارآفرینی، 

 . (.. و مهارت
 

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
مستند سازی و تهیه گزارش و  -7

 )مستند سابقه از فعالیت های روزانه
 سازی(

توانایی آموزش دیگران در شغل و  -
 حرفه )آموزش دیگران(

تالش برای جمع آوری و گردآوری  -
 اطالعات )سواد اطالعاتی(

رعایت قوانین و مقررات در  -9
محیط کارمربوط به حرفه 

 )قانونگرایی(

اهتمام به برطرف کردن نقاط  -
 ضعف خود در حرفه )بلند همت(

وظایف و کارهای انجام صحیح  -1
مربوط به حرفه بر اساس استاندارد 

 عملکرد
کسب تجربه عملی در محیط کار  -

 در حرفه
 رعایت ایمنی و بهداشت فردی -
 رعایت استانداردها -

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر  -2

 حوزه های یادگیری
انجام کارها با الهام  -7

گیری از پدیده های طبیعی 
فناوری  و الهی )بکاربردن
 مناسب و خالقیت(

تالش در انجام کارها بر  -9
اساس مسئولیت در برابر 

 خداوند )مسئولیت پذیری(

انجام کارها با توکل به  -
خدا و اعتقاد به او برای 

 کسب روزی حالل )مومن(
عمل به دستورات و احکام  -

مبین اسالم در مورد کار 
 )متخلق به اخالق اسالمی(

عتقاد به انجام کارها با ا -1
 نظارت خداوند در همه امور

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
مشارکت فعال در کار تیمی و  -7

ایفای کامل نقش به عنوان عضو تیم ) 
 کارتیمی(

پرهیز از قضاوت در مورد دیگران  -
 )اخالق حرفه ای(

تالش برای ایجاد رابطه دوستانه با  -
 ط مؤثر(دیگران ) ارتبا

تالش در انجام کار در حرفه بر  -9
اساس خیر خواهی و مصالح دیگران 
)ارجح دادن هدف جمع یا سازمان 

 برهدف خود(

اهتمام به حل مسائل کارگران و  -
 کارکنان در محیط کار )خیرخواهی(

تالش جهادی در راه پیشرفت علمی  -
 و فن آوری کشور )وطن دوستی (

اساس قانون انجام کارهای حرفه بر  -1
 کار و تجربه دیگران

بکارگیری استانداردهای بین المللی  -
 در فرآیند انجام کار و تولید کاال

 رعایت حقوق دیگران -

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه  -2

 های یادگیری
به کار گیری و رعایت اصول  -7

مدیریت منابع )مواد، انرژی، 
 . (... تجهیزات، زمان و

انجام کارها و وظایف مربوط  -9
به حرفه با رعایت مسئولیت 
پذیری در حفاظت و نگهداری 
 از محیط زیست و منابع طبیعی

بهره برداری عاقالنه و  -1
مسئوالنه از منابع و مواهب 

 طبیعی
رعایت ایمنی و بهداشت  -

 محیطی
مشارکت در بازیافت و  -

جلوگیری از ورود مواد آالینده 
 به محیط زیست

 القاخ
)تزکیه، عاطفه 

و ملکات 
 نفسانی(

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
ای ارزش گذاری به اخالق حرفه -7 

 در محیط کار
داشتن روحیه یادگیری در منابع  -

اطالعاتی جدید )یادگیری مادام 
 العمر(

ارزش گذاری به استدالل و تصمیم  -
 گیری درست )تفکر منطقی(

ارزش دهی تالش و کوشش  -9
 مستمر در محیط کار )سخت کوشی(

 داشتن اعتماد به نفس -
دوری از رذایل اخالقی )متخلق به -

 اخالق اسالمی و پرهیزگاری(
ارزش دهی انجام کارها و وظایف  -1

 به صورت کامل 
ارزش گذاری به رعایت قوانین  -

 ایمنی و بهداشت
ارزش قائل شدن به رعایت  -

 استانداردها

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر  -2

 حوزه های یادگیری
ارزش نهادن به  -7

درستکاری و کسب روزی 
 حالل به عنوان عبادت 

شکر گذاری از خداوند به  -
خاطر نعمات )اخالق حرفه 

 ای(
رعایت تقوای الهی در  -9 

 انجام امور )پرهیزکاری(
الگو گرفتن از رفتار و  -

در  زندگی پیامبران و ائمه
تمام شئونات زندگی و کار 

 )آزاد منشی(
ارزش دادن به موازین  -1

 اسالمی در انجام کارها 

ارزش دادن به جنبه  -
 عبادی کار 

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه های  -2

 یادگیری
ارزش نهادن به کار  -7 

 گروهی)کارتیمی(
داشتن روحیه کارآفرینی  -

 )کارآفرینی(
دن برای کمک ارزش قائل ش -

 داوطلبانه به دیگران ) ارتباط مؤثر(
ارزشمند دانستن منافع ملی  -9 

برگروهی و منافع جمعی بر فردی 
 )جمع گرایی(

داشتن روحیه احقاق حق )ظلم  -
 ستیزی(

ارزش دادن به نقش نشاط و  -
 تندرستی در زندگی )با نشاط(

ارزش گذاری به نظرات و تجربیات  -1
 دیگران

 گذاشتن به حقوق دیگرانارزش  -
ارزش قائل شدن به توسعه صنعتی  -

 کشور از طریق تولید ملی

 شایستگی پایه -1
شایستگی خاص دیگر حوزه  -2

 های یادگیری
ارزش نهادن به اصول  -7

 مدیریت منابع
ارزش گذاشتن به مسئولیت  -9

پذیری در برابر محیط زیست و 
 موجودات

ارزش گذاشتن به منابع  -1
مواد، تجهیزات، محیط طبیعی، 

 زیست و موجودات

ارزش گذاری به نگرش  -
 محیط کار سالم 
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 طراحي و سازماندهي درس
درس تولید سرامیک به روش پالستیک از پنج تکلیف کاری در قالب پنج پودمان 
شایستگی تشکیل شده است که هر پودمان نماینده یک شغل در حوزه سرامیک 
است. سازماندهی درس به نحوی است که تکالیف کاری در یک مسیر افقی از 
ساده به پیچیده در طول سال تحصیلی به صورت مرحله ای ارائه می شود. و 
شایستگی ها به صورت تدریجی کسب و ارزیابی خواهد شد، و در پایان درس 

د محقق رشایستگی کالن تولید سرامیک به روش پالستیک که قابیلت انتقال دا
 می شود. 

 شایستگی های مورد انتظار
 

 جدول شایستگی های فنی و غیر فنی

 شایستگی های غیر فنی شایستگی های فنی

 مسئولیت پذیری پالستیسیته

 مدیریت مواد و تجهیزات شکل دهی به روش اکستروژن

 به کارگیری فناوری مناسب شکل دهی به روش تراش

 شکل دهی به روش جیگر و جولی
 مدیریت زمان

 شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی
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 سازماندهی محتوی
متشکل از پنج پودمان و پنج تکلیف کاری  پالستیکدرس تولید سرامیک به روش 

است که پودمان ها و تکالیف کاری مستقل از یکدیگر بوده و تکالیف کاری بصورت 
در هر . خطی از ساده به پیچیده و بصورت مرحله ای در طول سال ارائه می شوند

 . تکلیف کاری ابتدا دانش های پایه مورد نیاز ارائه می گردد
ی هر مرحله از تکالیف کاری بصورت تلفیقی و بر اساس نمون دانش ها و مهارت ها

 . برگ های تحلیل کار ارائه می شود

 زمان آموزش پودمانها
 

 الستیکپدرس تولید سرامیک به روش 

 زمان )ساعت( کارها هاپودمان ردیف

 پالستیسیته 1
اپراتور آزمایش 

 مواد اولیه
20 

 20 اپراتور اکسترود شکل دهی به روش اکستروژن 2

 20 تراش کار شکل دهی به روش تراش 3

4 
شکل دهی به روش جیگر و 

 جولی

جیگر و اپراتور 
 جولی

20 

5 
شکل دهی به روش قالبگیری 

 تزریقی

قالبگیری اپراتور 
 تزریقی

20 

 
 الستیکپتولید سرامیک به روش  –مسیر یادگیری درس سال دهم 

 ساعت 700 -پایه دهم - پالستیکتولید سرامیک به روش 
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 استاندارد فضا 
در کارگاه استاندارد سرامیک که دارای  پالستیکدرس تولید سرامیک به روش 

 فضای اختصاصی خود می باشد، اجرا میگردد. این فضا شامل موارد زیر است:
فضای استاندارد برای چیدمان دستگاه ها، میزکار، تجهیزات جنبی، نور مناسب، 

شتی و. . که پیش بینی برخی از فضاها کالس درس، اطاق هنرآموز، سرویس بهدا
مانند سرویس بهداشتی، رختکن و. . به عهده سازمان نوسازی مدارس می باشد 
ولی استاندارد کلی فضای مورد نیاز برای چیدمان تجهیزات باید توسط دفتر 

 ریزی و تالیف کتاب درسی به سازمان مذکور اعالم شود. برنامه

 و منابع یادگیری مواد، رسانه ها، مراكز، مواد
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 متداول تدريس های روش
برای آموزش مطالب به یادگیرنده با توجه به موضوع, محتوی، گروه سنی 

. روش های تدریس مختلفی وجود دارد. برای آشنایی با روش های ..یادگیرنده، 
 توجه نمائید.  1مختلف فعال و نوین به نمودار 

 
 روش های تدریس نوین -1نمودار 

  :است زیر موارد شامل متداول تدریس های روش
 
 روش گروهی یا مشاركتی  -1

ه عی است کتدریس مشارکتی یک راهبرد توصیه شده برای یادگیری فردی و جم
نه تنها فرد در مقابل یادگیری خود مسئول است بلکه در مقابل یادگیری دیگران 

مسئول است و معلم می تواند با انعطافی که در ترکیب و اندازه گروه ها بوجود  نیز
می آورد به یک تدریس اثربخش دست یابد. به طوری که نه تنها هنرجویانبتوانند 

ی خود و دیگران را به حداکثر رسانده و از این یادگیری با هم کار کنند بلکه یادگیر
فعالیت های گروهی، یادگیری را جذاب و پربار می سازد و به رشد لذت ببرند. 

شناختی هنرجویان کمک می کند. این روش در رشد اجتماعی و عاطفی آنان نیز 
اط، بتأثیرگذار است. هنرجویان در تعامل با یکدیگر یاد می گیرند و همین ارت

توانایی های اجتماعی و عاطفی آنان را افزایش می دهد و همدلی و همکاری را در 
 آنان تقویت می کند. 

برای اجرای درست فعالیت های گروهی و مشارکتی، توجه به نکات زیر، ضروری 
 است:

ابتدا ضرورت و اهمیت مشارکت و کارگروهی را برای هنرجویان توضیح دهید تا 
 این روش، مشارکت کنند.  آگاهانه در اجرای
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با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجویان در کالس، تعداد گروه های کاری را 
 هنرجو( 9یا  2گروه و هر گروه  9یا  7مشخص کنید. )

از هنرجویان بخواهید برای گروه خود یک هماهنگ کننده و یک گزارشگر انتخاب 
وبت در گروه و نظارت بر اجرای کنند. وظیفه هماهنگ کننده، ایجاد نظم، رعایت ن

درست فعالیت گروهی است. وظیه گزارشگر، یادداشت مطالب مطرح شده در گروه، 
تهیه گزارش از کار گروهی و ارائه آن در کالس است. این افراد نباید ثابت باشند. 
هر هنرجو باید تجربه کار هم هماهنگ کننده و هم گزارشگر را داشته باشد. قبل 

 ر گروهی، این مطالب را برای هنرجویان توضیح دهید. از شروع کا

گروه بندی هنرجویان به گونه ای باشد که افراد هر گروه ثابت نباشند و تغییر 
 کنند. برای این کار می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

شمارش و تقسیم بندی هنرجویان بر اساس اعداد. به عنوان مثال اگر می -1
گروه تشکیل دهید، از هنرجویان بخواهید از یک تا چهار بشمارند و  خواهید چهار

آن را تکرار کنند. در پایان شماره های یک با هم، دو با هم، سه با هم و چهار با 
 هم یک گروه را تشکیل دهند. 

هنرجویان را به صورت تصادفی در کالس بنشانید و از آنان بخواهید از سمت -2
 فر یک گروه را تشکیل دهند. راست یا چپ، هر چهار ن

 گاهی گروه ها را بر اساس انتخاب و تمایل هنرجویان تشکیل دهید. -7
گاهی خود شما، بر اساس توانمندی های هنرجویان آن ها را گروه بندی کنید. -9

در این روش توجه داشته باشید در هر گروه هنرجویان از نظر درسی، قویریال 
 متوسط و ضعیف با هم باشند. 

هرگز گروه ها را بر اساس هنرجویان قوی، متوسط و ضعیف تقسیم بندی نکنید.  
بهترین گروه مشارکتی، گروهی است که هنرجویان طیف های مختلف 
آموزشی)قوی، متوسط، ضعیف(، با هم باشند تا بتوانند به یکدیگر کمک کنند و 

 همدلی و همکاری بین آن ها ایجاد شود. 

هید روشی برای گروه بندی ارائه دهند. با این کار، خالقیت گاهی از هنرجویان بخوا
 و انگیزه آنان را در کارگروهی، تقویت می کنید. 

هنگام اجرای فعالیت گروهی، خالصه ای از قواعد کارگروهی مانند نظم، مسئولیت 
را روی تابلوی کالس بنویسیدیا با هر روش دیگر ... پذیری، رعایت نوبت، همکاری، 

 ان دهید و هنگام اجرای کارگروهی، توجه هنرجویان را به آن جلب کنید. آن را نش

تدریس مشارکتی یک راهبرد تدریس در گروه های کوچک است اما هر تدریسی 
 مشارکتی تلقی نمی تواند تدریس "که با استفاده از گروه صورت می گیرد لزوما

د را دارد و تا گردد. زیرا تدریس مشارکتی الزامات و روش های مخصوص به خو
زمانی که این الزامات در جای خود وبه صورت درست انجام نگیرد نمی توان گفت 

 تدریس مشارکتی صورت پذیرفته است. 
وظیفه اصلی معلم ایجاد زمینه ی مشارکت، همکاری، و رفاقت گروهی میان 

می باشد. کاراو ایجاد رقابت نیست، بلکه ایجاد رفاقت و همکاری و  هنرجویان
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بب به همین س "یمیت میان آنهاست. فلسفه وجودی تدریس مشارکتی دقیقاصم
است. اگرچه، به خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله ویژگی های هوشی، 

رقابت میان هنرجویانایجاد خواهد شد. اما وظیفه ... شخصیتی، زمینه خانوادگی و
بزنیم. بلکه همان طوری ما به عنوان یک معلم حرفه ای این نیست که به آن دامن 

معلم باید تمام تالش خود را معطوف به این هدف نماید، که  که در قبل آمد
هنرجویانموفقیت خود را منوط به موفقیت دیگران بدانند. در واقع به این شعار 
اعتقاد پیدا کنند که یا ))همگی غرق می شویم و یا همگی نجات پیدا می کنیم((. 

 رجویانقوی تر، دست دیگرهنرجویانرا خواهند گرفت. در این صورت است که هن
 براساس یادگیری مشارکتی به معنای گروه بندی هنرجویان به اعتقاد کوهن 

توانایی های مشابه نیست، بلکه بر عکس هر اندازه نا همگونی اعضای گروه از نظر 
نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد کارایی رویکرد یادگیری 

 مشارکتی بیشتر خواهد بود. 
 عضو هر گروه و ترکیب اعضا گروه  هنرجویانتعداد 

 درگروه های کوچک هنرجویانتی گروه بندی اولین وظیفه معلم در تدریس مشارک
 بایستی، قواعدیهنرجویان است اما آنچه که مهم است این است که در گروه بندی 

وگرنه ممکن است نتوانیم از تشکیل  را رعایت نمود تا حداکثر نتیجه حاصل شود
گروه به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنیم. اعضای تشکیل دهنده ی هرگروه از 

پیروی می کند. آستانه تحمل کودکان با نوجوانان  "آستانه تحمل "علمی  قانون
متفاوت است. کودکان آستانه تحمل کمتری نسبت به  "و بزرگساالن کامال

بزرگساالن دارند. زود خسته می شوند، در یک زمان واحد نمی توانند با تعداد 
روه نمایند. لذا باید در گبیشتری از افراد رابطه برقرار ساخته و آن را تا مدتی حفظ 

، این عوامل را مورد توجه قرار داد. یعنی تعداد اعضای هر گروه، هنرجویانبندی 
کمتر، تعداد اعضای  هنرجویانسن  دارد. هر چه هنرجویانرابطه مستقیمی با سن 
سن فراگیران باالتر، تعداد اعضای گروه نیز می تواند بیشتر  گروه نیز کمتر و هرچه

نفر،  7تا 2دوره ی ابتدایی  هنرجویان ر است، تعداد اعضای گروهباشد. بهت
و  دوم دوره های متوسطه هنرجویاننفر و  9تا  7 متوسطه اولدوره  هنرجویان

 نفرباشد.  3تا  9باالتر 
خود اعضای گروه را تعیین  هنرجویانالف: تا جایی که ممکن است اجازه دهید  

ام نشد معلم حق دارد که درتعیین اعضای کنند. اما اگر این کار به درستی انج
 گروه دخالت کند. 

ازهر سه طیف ضعیف،  هنرجویانیب: معلم باید توجه داشته باشد که در هر گروه، 
اینگونه عمل ننمایند؛ معلم  هنرجویانمتوسط و زرنگ حضور داشته باشند. اگر 

 می تواند با استفاده از روش هایی، آنها را سرو سامان دهد. 
 روش ذهن انگیزی یا بارش فكری -2

ذهن انگیزی یکی از روش های آموزش خالق و مشارکتی است. در این روش، 
مسئله یا پرسشی در کالس مطرح می شود و هنرجویان آزادانه نظرات خود را در 
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مورد آن بیان می کنند و در پایان، مطالب جمع بندی و مجداٌدر کالی ارائه می 
 شود. 

ناختی به ویژه تفکر انتقادی، تفکر منطقی و تفکر خالق را در ذهن انگیزی رشد ش
هنرجویان تقویت می کند و به رشد اجتماعی و عاطفی آنان کمک می کند و 

 جرأت ورزی و اعتماد به نفس آن ها را افزایش می دهد. 
 اجرای این روش مستلزم رعایت نکات زیر است:
ر گفت و گو شرکت کنند. برای به همه هنرجویان فرصت داده شود تا آزادانه د

مشارکت هنرجویان، آنان را به پاسخ گویی مجبور نکنید، بلکه با ایجاد انگیزه، آن 
 ها را به شرکت در گفت و گو تشویق کنید. 

اگر هنرجویی پاسخ درستی را ارائه نداد، آن را بپذیرید و به تصحیح پاسخ او 
 ت و گو شرکت نکنند. نپردازید، زیرا سبب می شود که هنرجویان در گف

هنگام جمع بندی پایانی بدون نام بردن از هنرجویان، به اصالح نظرات نادرست 
 بپردازید. 

 نظم و نوبت مشارکت همه هنرجویان را در اجرای این روش، رعایت کنید. 

در پایان، نظرات هنرجویان را اصالح و جمع بندی کنید و در اختیار آنان قرار 
مع بندی جلسات را هر بار به عهده گروهی از هنرجویان قرار دهید. می توانید ج

 دهید و نظرات اصالحی خود را ارائه دهید. 

جمع بندی جلسات ذهن انگیزی را هر بار گروهی از هنرجویان، بر حسب محتوای 
 در کالس ارائه دهند. ...  آن، به صورت پوستر، بروشور، نمودار،

 چهار قاعده اساسی بارش مغزی 
انتقال ممنوع : این مهمترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه . 1

کرده و بررسی و ارزیابی پیشنهاد را به اخر جلسه موکول کنند. ضمن اینکه 
 مالحظه تبعیض آمیز پیشنهادات نیز ممنوع است. 

اظهار نظرآزاد و بی واسطه : این قاعده برای جرات بخشیدن به شرکت کنندگان . 2
ای ارائه پیشنهاداتی است که به ذهن آنها خطور می کند، به عبارت دیگر در بر

یک جلسه بارش مغزی تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده 
باشند و بدون آنکه ترسی از ارزیابی و بعضاً انتقاد مستقیم داشته باشند؛ بتوانند 

شنهاد جسورانه تر باشد نشان دهنده پیشنهاد و نظر خود را بیان کنند. هر چه پی
 اجرای موفق تر جلسه است. 

تاکید بر کمیت : هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادات . 7
مفید و کار سازتر در بین آنها بیشتر می شود. موفقیت اجرای روش بارش مغزی 

این روش این  با تعداد پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد. در
گونه عنوان می شود که هر چه تعداد پیشنهاد بیشتر باشد احتمال وجود طرح 

تلفیق و بهبود پیشنهادات : اعضا می توانند عالوه . 9پیشنهاد کیفی بیشتر است. 
بر ارائه پیشنهاد، نسبت به بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند. روش بارش مغزی این 

پس از شنیدن پیشنهادات دیگران پیشنهاد اولیه امکان را به اعضا می دهد که 
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بهبود داده شود. انها همچنین می توانند پیشنهاد خود را با چند پیشنهاد دیگر 
 تلفیق کرده و پیشنهاد بهتر و کاملتری را به دست آورند. 

 . روش فهرست سؤاالت3
ت ردر این روش فهرستی از سؤاالت مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختن قد

تفکِر و تصّور فرد گردد. این تکنیک راهی برای به کار انداختن قدرت تصّور فرد 
 شناخته شده است. 

در این روش، شیوه عمل به این گونه است که ابتدا موضوع یا مسئله ای که می 
خواهید در باره آن فکر کنید، مشخص می کنید. سپس سلسه سؤاالتی در باره هر 

 ه مطرح می کنید. مرحله از موضوع یا مسئل
 نقاط قوت: خالقیت هنرجویان را افزایش می دهد. 

 )مسئله حل( ای مسئله . روش4

 برای فراگیران کردن آماده است، نوعی تدریس فعال های روش از یکی روش این
 وندش می تنظیم ای گونه به های آموزش فعّالیت روش این در. ست واقعی زندگی

 حل برای مندی عالقه با او و شود ایجاد ای مسئله )هنرجو( فراگیرنده ذهن در که
 وشر با و شود می اجرا گروهی یا فردی صورت به روش این. کند می تالش مسئله

 . دارد فرق کامالً سنتی های

 غذای وعده بدهی، یک ماهی یک فردی به اگر» :گوید می چینی المثل ضرب یک
 تأمین را او عمر یک بیاموزی، غذایگیری  ماهی او به اگر ای، امّا کرده تأمین را او

 زمان، اطالعات مقتضای به تا دهیم یاد آموزان دانش به باید بنابراین .« ای کرده
 ترهگس در و برسانند فعل به را بالقوه نیروهای و دهند تعمیم خود را های آموخته و

 . کنند تبدیل مطلوب رفتارهای به زندگی

 :است زیر مراحل دارای الگو این اجرای

 روشن؛ و دقیق صورت به تدریس مورد مسئله یا مشکل کردن . مشخص1

 متعدد؛ های حل راه وجوی . جست2

 متعدد؛ های حل راه . بررسی7

 مناسب؛ حل راه . انتخاب9

 مناسب؛ حل راه . اجرای1

 . آمده دست به نتایج . پیگیری2

 اصل این در همه ست، اما متفاوتی های مدل دارای مسئله حل روش هرچند
 هرچه و یابند شان دست اهداف به دهد می یاد آموزان دانش به که اند سهیم
، یابد افزایش آموزان دانش در مطلوب های حل راه گزینشِ و گیری تصمیم قدرت

 که شرایطی. بود خواهند تر موفق و کنند می تررفع راحت را خود روزمره نیازهای
درك  مسئله، قدرت به توجه :اند عبارت باشد داشته روش، باید این در فراگیرنده

 راه تنظیم مسئله، قدرت حل برای مسئله، آمادگی های ویژگی مسئله، تشخیص
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 مورد در تحلیل آنها، قضاوت و اطالعات گردآوری احتمالی، قدرت های حل
 . مسئله کاربرد و تعمیم و شده گردآوری اطالعات

 لمشک با فراگیرنده که گردد تنظیم ای گونه به باید آموزشی شرایط و محیط
 جست حلی رویدادها، راه برای تمامی تفکر طریق از و کند درك را شود، آن مواجه

 . نماید وجو

 معلمان به و بیشتر زمان دیگر، به های روش به روش، نسبت این :نارسایی و کمبود
 از بیش با نیز کالس در آن اجرای. احتیاج دارد تحقیق روش با آشنا و تجربه با

 . خواهد می زیادی امکانات و است پذیر انجام سختی به نفر بیست

 مرتبط آموزان دانش واقعی زندگی با را مدرسه های فعّالیت روش این :قوت نقاط
. است آنان در علمی تفکر برای ایجاد تربیتی های روش بهترین از و سازد می

پژوهش،  روحیه و شود می درس به آنان طبیعی عالقه برانگیختن باعث همچنین
 یادگیری به روش این. کند می تقویت آنان در را احساس مسئولیت و انتقادگری

 های آنان توانایی و استعدادها شدن شکوفا باعث و گردد می منجر نیز آنان پایدار
 . شد خواهد

 روش ایفای نقش. 5
هایی که در تکوین شخصیت فردی و اجتماعی هنرجویان سهم  یکی از روش

زیرا نمونه های کوچکی از ایفای نقشهای "روش ایفای نقش است "دارد  زیادی
زندگانی است و بهتر از بقیه روش ها هنرجویان را در عرصه زندگی می آزماید. 

 شخصی بعد :دارد قرار توجه مورد بُعد دو تدریس، از الگوی یک عنوان روش، به این
 . اجتماعی و

 یشخو وجود مفهوم تا شود کمک یادگیرندگان به که است برآن الگو، سعی این در
 اتتصور مثبت نکات و بیابد کند می آن زندگی در که اجتماعی فضای درون را، در
 در. کند اجتماعی، روشن های گروه از گرفتن کمک خودش، با درباره را خود

 ریابزا مثابه به که شود می مهیا انسان رفتار از ای زنده نقش، نمونه ایفای جریان
 این در عاطفی ارتباط و حواس چون تمرکز و گیرد می قرار آموز دانش اختیار در

 مراحل طی الگو این اجرای. انجامد می مؤثرتر و بهتر یادگیری به است زیاد روش
 :گیرد صورت می زیر

 گروه، طرح سازی مسئله، آماده با آموزان دانش کردن آشنا با( گروه کردن . آماده1
 )تفکر برانگیختن برای سؤال

  کنندگان شرکت . انتخاب2
  آرایی . صفحه7
 تماشاگران کردن . آماده9

 بازی . اجرای1
 بحث و . ارزشیابی2
 دوباره . اجرای3

 ارزشیابی و . بحث3
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 تجارب . تقسیم4

 روش یک و نیست آموزشی پیچیده های هدف تحقق برای :ها نارسایی و کمبود
 هم و دارد نیاز الزم و تجهیزات هزینه آن، به اجرای و شود نمی تلقی جدی
 . است گیروقت

 بینش از دهند بروز را خود احساسات آموزان دانش کند می کمک :قوت نقاط
 هایمهارت و هاجویند، نگرش سود های خودبرداشت و ها ها، ارزش نگرش در خود
 را درسی مواد مختلف های راه دهند، از گسترش و آورند وجود به را مسائل حل

 آموزان دانش برخی رویی کم و سازند فراهم را گروهی بحث بررسی کنند، زمینه
، نایجاد شور وشوق و انگیزه درونی در فراگیراکنند. همچنین به  درمان را خجالتی

رز تفکر جدید تقویت نگرشها و ط، حرکتی هنرجویان –افزایش مهارتهای روانی 
قویت قدرت مدیریت و سازماندهی و ت وقبول ارزشهای اجتماعی توسط هنرجویان

 کمک می کند.  هنرجویان د رکالس و آینده شغلی آنها
 تدریس اعضای تیم  -6

همان گونه که از عنوان طرح بر می آید، مدیر یادگیری، موضوع درس را بین 
ه خود را به دقت مطالع اختصاص یافتهاعضای تیم تقسیم می کند، هر عضو، متن 

می کند و آن را به اعضای تیم خود تدریس می کند، یعنی هر دانش آموز هم 
معلم است و هم یادگیرنده. متن باید قابل تقسیم باشد، در غیر این صورت مدیر 
یادگیری می تواند موضوع درس را با سازماندهی مجدد به قسمت های مختلف 

 تقسیم کند. 
ز تدریس هر بخش توسط اعضا، آزمون جامع از تمامی بخش ها برگزار می بعد ا

را  کار خود قرار گرفته و نرجویان شود و سپس کلید سواالت در اختیار هنرجویان
 ارزیابی می کنند و به این دو سوال پاسخ می دهند : 

هر کدام تا چه حد موضوع را خوب یاد گرفته اند و به دیگران تدریس  -الف 
 اند؟ هکرد
 برای موثر بودن کار خود در تیم چه پیشنهادهایی دارند؟  -ب 

در این طرح به هنرجویانکمک می شود تا در مورد بخش تعیین شده مسلط شوند 
 و به طور موثر به دیگران تدریس کنند. 

طرح های تدریس اعضای تیم و کارایی تیم ممکن است هم زمان استفاده شوند. 
ی تواند ضمن ایجاد تنوع در رشته ها، مهارت های مختلفی را نوبتی هم م استفاده

 آموزش دهد. 
قابل توجهی که در این طرح وجود دارد، بررسی و تحلیل نمرات هنرجویاندر  نکته

هر سوال است. طبیعی است که هر دانش آموز در سواالت مربوط به بخش خود 
 رسی عملکرد دیگر اعضادیگر سواالت در بر باالتری داشته باشد، ولی نمره نمره

 در فرآیند تدریس نیز قابل تامل است. 
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 گروهیبحث  -7

روش تدریس به شیوه بحث گروهی، گفت و گویی سنجیده و منظم در باره ی 
موضوعی خاص و مورد عالقه ی مشترك شرکت کنندگان در بحث است. در این 

یک مساله  با شرکت فعال در فعالیت های کالمی ابعاد مختلف روش، هنرجویان
را مورد بحث قرار می دهند و در پایان نسبت به آن شناخت عمیق تری به دست 
می آورند. همچنین درك می کنند که دیگران نیز نظریاتی دارند وباید به نظریات 
آنان احترام گذاشت. استدالل کردن و گوش دادن به حرفهای دیگران را می آموزند 

ند. همچنین از طریق بحث گروهی، روابط و دارای روحیه ی تحمل آرا می گرد
گروهی را تمرین می کنند. در این روش، وظیفه ی اصلی معلم تحلیل و ارزش 
یابی جریان بحث، منطق، سازمان و صحت مطالب گفته شده است. البته او می 
تواند نقش هدایت کننده ی بحث را داشته باشد و هر جا که بحث به بن بست 

ی خارج شود، آن را به مسیر اصلی هدایت کند. هم چنین برسد یا از مسیر اصل
 باید مراقب باشد که افراد بخصوصی، بحث را به خود اختصاص ندهند. 

موضوعهایی که بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد. فراگیران  -
درباره موضوع، اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند. موضوع 

 دعالقه مشترك شرکت کنندگان در بحث باشد. مور
)در این روش، هنرجویان بیش از استفاده از کتاب یا معلم، خود مولف به یافتن 
نتایج، اصول و راه حلها هستند و این در صورتی است که هنرجویان به موضوع 

 عالقه مند باشند. ( 
گروهی کارآیی برای بحث ... موضوعاتی چون ریاضیات، علوم طبیعی، مهندسی و

ندارند و در عوض علومی چون علوم اجتماعی، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسی 
 و روان شناسی و جامعه شناسی با این روش قابلیت تدریس دارند. 

درباره موضوعاتی که هنرجویانکمتر به آن عالقه مند هستند معلم باید به نوعی 
اسیت بوجود آورد مثالً با طرح سوال، در هنرجویانایجاد عالقه کند و در آنها حس

 ... پخش یک فیلم و
به عبارت دیگر، اجرای مطلوب روش بحث گروهی تا اندازه زیادی بستگی به 
شخصیت معلم دارد. معلمی که از این روش استفاده می کند باید قدرت تصمیم 
گیری داشته باشند. و طوری بحث را هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده 

 ود. نش
 مراحل اجرای روش بحث گروهی 

 مرحله اول: آمادگی و برنامه ریزی
 انتخاب موضوع :  -1

موضوعات و عناوین روش بحث گروهی و ارتباط آنها با هدف، باید در قالب کلمات 
 و جمالت صریح و روشن بیان شود. 

 فراهم کردن زمینه های مشترك:  -2
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ان درباره موضوع هنرجویالعات قبل از شروع بحث گروهی، الزم است سطح اط
 یکسان شود. 

 تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی:  -7
 ترتیب قرار گرفتن و نشستن فراگیران، در نوع ارتباط موثر است. 

 رهبر گروه  -
 هنرجویان -
 شخص مهمان  -
 ناظر یا ارزیاب  -

 مرحله دوم: روش اجرای بحث گروهی
 وظایف معلم در روش بحث گروهی  -1

 الف: فراهم کردن امکانات 

 ب: شرکت در بحث: 

معلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه هدف و ضوابط بحث گروهی 
 را شرح دهد و باید نقش خود را در جریان بحث تا حد یک شنونده کاهش دهد. 

 ج: کنترل و هدایت بحث 
 در جریان بحث گروه هنرجویانوظایف  -2

را بدقت به آنان بیاموزد. هنرجویان باید درباره موضوع  هنرجویان معلم باید نقش
از قبل، مطالعه کنند وسط حرف دیگران نپرند. با یکدیگر صحبت نکنند، کامالً به 

های دیگران گوش کنند، انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذیرفته صحبت
 شود. 
 هیمس یکدیگر تجربیات و دعقای در توانند می روش، افراد این اجرای با :قوت نقاط
 تمدیری قدرت و یابد می کاهش افراد خجالتی کنند، هراس ارزیابی را خود و شوند

فهوم مشارکت و تالش برای هنرجویان م. شود می تقویت آموزان دانش رهبری و
به "هنرجویان در پایان ، روشن می شود، ذهن فراگیران را پویا و فعال می کند

معلم نقش هم چنین در این روش دیدگاه های مشترك مورد توافق می رسند. 
عالقه و انگیزه هنرجویان افزایش یافته و تدریس ، راهنما و کنترل کننده را دارد

با مشاهده رفتارها و بحث ها می توان توانایی های ، کسل کننده نخواهد شد
وستی هنرجویان تقویت یافته وبهتر همدیگر را می عواطف د، هنرجویان را سنجید

 سایر توانایی های شناختی رشدد، تفکر انتقادی د رآنان تقویت می شو، شناسند
آموزش و و  توانایی سخن گفتن و مهارت های کالمی پرورش می یابد، می یابد

 یادگیری بر استدالل و توجیه منطقی استوار است. 
 همیاری. 8

به جای معلم در تدریس درس شرکت دارند. ویژگی  هنرجویاندر این روش کلیه 
در انتقال مفاهیم و مطالب درسی به سایر  هنرجویاناصلی این روش مشارکت 

می باشد. دریادگیری از طریق همیاری تفاوت افراد گروه باعث کارآمد  هنرجویان
 تشدن یادگیری می شود. یکی از هدف های یادگیری از طریق این روش این اس



 های یادگیریتدریس واحد 

 29 

که هنرجویانیاد بگیرند با هر کسی کار کنند و از این طریق موجب باال رفتن 
پیشرفت تحصیلی فراگیران، ایجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی به آنها می شود 

 سالم به آن نیاز دارند. روش یادگیری که برای توسعه ی اجتماعی، روانی و شناختی
به  هنرجویانمتفاوت است. ترغیب  "از طریق مشارکتی با روش همیاری کامال

فعالیت در گروههای کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی 
فصل مشترك تمامی این روشهاست. برای اینکه گروههای همیار موفق شوند معلم 

را زیر نظر داشته باشد نتایج  هنرجویانسه چیز را باید رعایت کند : رفتار همه 
به کار می برند به آنان بگوید.  هنرجویانهای اجتماعی ای را که حاصل از مهارت 

 در مواقع مناسب برای آموزش مهارتهای ضروری در کار گروهها مداخله کند. 
 :بعضی از روش های همیاری را چنین می توان بیان کرد 

 هنرجویانگروههای پیشرفت تیمی  -1
 هنرجویانتقسیم می شوند نفری  9به گروههای یادگیری  هنرجویاندر این روش 

از حیث سطح کارایی، جنس و نژاد به شیوه ای همگن مختلط می شوند پس از 
ارائه درس توسط معلم به منظور حصول اطمینان از یادگیری تک تک اعضا 

به فعالیتهای درون گروهی می پردازند در پایان تمامی هنرجویانباید  هنرجویان
ند در آنها به یکدیگر کمک نمایند. نمرات در آزمونهای انفرادی که نمی توان

هنرجویان با میانگین نمرات قبلی آنها مقایسه می شود تا عملکرد و میزان پیشرفت 
آنان تعیین گردد این روش در تدریس موضوعاتی نظیر ریاضیات، زبان، علوم 

 قرار می گیرد.  اجتماعی مورد استفاده
  رقابت و مسابقه تیمی -2

مشابه روش قبلی است با  "و کار گروهی در این روش، کامالروش تدریس معلم 
 به جای شرکت در آزمون در مسابقات شرکت می کنند  هنرجویاناین تفاوت که 

  یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم -7
در این روش نیز تیمهای چهار نفره از دانش آموزانی که در سطح کارایی متفاوت 

به تیم هایی که عملکرد مطلوب داشته اند گواهینامه هستند تشکیل می شوند و 
 . میزدآاعطا می شود و در این روش یادگیری مشارکتی با آموزش فردی در می 

  های مختلف تقسیم موضوع به بخش -9
برای کار روی موضوع درس که به بخشهای مختلف تقسیم شده است  هنرجویان

تیم های شش نفره تشکیل می دهند برای مثال زندگی نامه را می توان به 
بخشهای گوناگونی از قبیل سالهای نخستین زندگی، نخستین موفقیتها، مسائل 

و  طالبباقیمانده سالهای عمر و نقش آن در تاریخ تقسیم کرد. انگیزه توجه به م
 . کار همه تیم ها در سایرین تقویت می شود

  پژوهش گروهی -1
در  هنرجویاندر حقیقت یک طرح عمومی، اداره کالس است که طبق آن 

عنوان  گروههای کوچک در برنامه ریزی مشارکتی فعالیت می کنند با انتخاب
 مطالب مورد مطالعه هر گروه آن را به بخشهای کوچکتر تقسیم می کند و هر
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مرحله هر یک از گروهها  از اعضا مطالعه می کند و در آخرین بخش را یکی
مجموعه آموخته ها و یافته های خودرا به صورت یک کار گروهی به بقیه کالس 

 می دهد. ارائه 
  طرح کارایی تیمی -2

در این روش هر یک از اعضای تیم، دانش خود را قبل از بحث تیمی ارزیابی می 
رور اولیه هر فراگیر به یک سری سوال که قرار است آموخته شود کند بعد از یک م

پاسخ می دهد سپس اعضا تیم در مورد هر یک از پاسخ ها با یکدیگر بحث می 
کنند تا به توافق برسند. از آنجایی که اعضای تیم باید در مورد بهترین پاسخ به 

بدل  عات رد وتوافق برسند شرکت کنندگان این فرصت را پیدا می کنند تا اطال
کنند و دالیلشان را توضیح دهند دالیل و شواهد را با دیگر دالیل اعضا ارزیابی می 
نمایند در این روش کلید پاسخها باید دلیل درست و نادرست بودن هر جواب را 
توضیح دهند تا اعضا تیم بتوانند درك عمیقی از بهترین پاسخ به دست آورند در 

اد انگیزه می شود کنجکاوی ذاتی فراگیر در این است این طرح در فراگیران ایج
که چرا دیگران به این صورت فکر می کنند و فراگیر را مشتاق می سازد تا دیگر 

 اعضای تیم را عالقه مند نموده و یا حتی تحت تاثیر قرار دهد 
 علمی گردش . روش9

 آموزشی معیّن های هدف به توجه با که است مطالعه جامعه برای گاهی روش این
 نای از استفاده در مسئله اولین. شود می تنظیم و طراحی شاگرد و معلم طرف از

 در تواند می روش این. ست علمی گردش کیفیت و ارزش، ظرفیت میزان روش
 از که باشیم داشته انتظار اگر. شود اجرا ماه یک تا یک ساعت از محدوده زمانی

 کسب در تا بپردازیم طراحی به اجرا از قبل شود، باید حاصل خوبی نتایج روش این
 . برسیم بیشتری اطمینان به های آموزشی هدف

 از همچنین. ندارد اجرایی دروس، قابلیت همه برای روش این :نارسایی و کمبود
 یشرایط در جز که دربردارد زیادی های مالی هزینه تغذیه و بیمه و آمد و رفت نظر

 . نیست صرفه به مقرون

 بازدید برای ریزی برنامه در هدف کردن مشخص و ریزی برنامه با :قوت نقاط
 )پروژه( طرح واحد . روش10

 وسیع مسئله یک از عبارت عموم نزد در. م 1900 سال تا )طرح( پروژه کلمه مفهوم
 دانش الهامات و هدف موضوع به ولی بعدها. داشت عملی جنبه صرفاً که بود مهم و

 شد.  آن، تأکید عملی جنبه از آموزان، بیش
. ستا زیاد آن تجربی جنبه دارد و تربیتی ارزش طبیعی های موقعیت در روش این
. این روش در کند می تقویت ای شایسته نحو به را موردنظر های مهارت زیرا

زندگی فراگیران نقش اساسی دارد درجوامع پیشرفته  کسب مهارتهای اساسی
تکوین شخصیت افراد برای کسب " یکی ازاهداف برنامه های تعلیم و تربیت"

برنامه "ارتقای قدرت مدیریت"است. در این زمینه  مهارت های اساسی زندگی
از محورهای مهم به حساب می آید ودر جهت نیل به این اهداف "ریزی و کنترل
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انتخاب روشهای فعال تدریس زمینه های مناسب را فراهم خواهد آورد. در روش 
الزم را فراهم می آورند و برای انجام دادن پروژه برنامه پروژه فراگیران مقد مات 

ریزی می کنند و برای اجرای صحیح آن به سازماندهی می پردازندو طبق اهداف 
 موضوع واگذار شده راشرع می کنند و به اتمام می رسانند. "و برنامة زمانی 

 دادن انجام برای و کنند می فراهم را الزمه مقدمات آموزان روش، دانش این در
 می سازماندهی به آن صحیح برای اجرای ادامه در و نمایند می ریزی برنامه پروژه

 پایان به و کنندمی شروع را موردنظر زمانی، موضوع برنامه و اهداف طبق و پردازند
 هایموقعیت در آن قرارگرفتن استفاده روش، مورد این در نکته مهم. رسانندمی

 . ست واقعی زندگی فضای در کالس، یعنی از خارج
 های روش پروژهویژگی

روش پروژه مانند واحد کار هنرجویان است ولی در پروژه اول ارتباط آن با  -1
 عواملی که باید مورد مطالعه قرار گیرد معین می شود. 

 مرحله به مرحله بودن کار موجب نظم کنترل مرحله ای می شود. -2
هنرجویان بسیار زیاد و کامال محسوس  یادگیری بسیار عمیق است وپیشرفت -7

 است. 
هنرجویان اعتماد به نفس پیدا میکنند و بین آنها و معلم رابطة صحیح آموزشی  -9

 بر قرار می شود. 
 انضباط در"احساس مسؤلیت"تعاون "همکاری"رفتارهای اجتماعی مانند -1

 . تحمل عقاید مخالف در هنرجویان تقویت می شود و صبر"فعالیت "کارها
 های تحقیق و پژوهش را می آموزند. رتامه -2
 توانایی های گوناگون در هنرجویان بروز می کند. -3
 فعالیت آموزشی با میل و رغبت انجام می شود و تحمیلی نیست.  -3
بسیاری از دشواری های تربیتی به دلیل فعال بودن هنرجویان در ضمن اجرای  -4

 این روش از بین می رود. 

 :از است عبارت پروژه نای مراحل

 و شناسی روان اصول از استفاده با باید هدف و موضوع :هدف و موضوع تعیین
 . شود تعیین آموزان دانش مندی عالقه

 فرصت آموزان دانش به شود، سپس مشخص طرح وگو گفت و بحث با :طرح ارائه
 . دهند می طراحی

 توجه آموزان، با دانش و است نیاز مورد و الزم وسایل کردن تهیه معلم نقش :اجرا
 را توانایی، فعّالیتی و مندی عالقه به

 . دهند ارائه شده تعیین زمان در را آن تا گیرند می برعهده

 پروژه تکمیل و اصالح در سازنده انتقادات و صحیح ارزشیابی :ارزشیابی و قضاوت
 . دارد بسزایی تأثیر

 گیرزمان و دارد نیاز پروژه کارهای در مسلط و باتجربه معلمان به :نارسایی و کمبود
 . است
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 عملی جنبه و پروراند می آموزان دانش در را پذیری مسئولیت روحیه :قوت نقاط
 می تقویت را آنان درونی دهد، انگیزه می قرار هایشان فعّالیت محور را اجرایی و

 . دهد می افزایش آنان در را نفس به اعتماد و کند

 ( Integrated Curriculumتلفیقی) آموزش . روش11
 ابراینبن. سازد می فعّال و پرانگیزه یادگیری برای را تلفیقی، محیط آموزش روش
 است، بسیار فناوری سریع عصر پیشرفت امروز، که جامعه نیازهای تأمین برای

درسی،  موضوع یک از استفاده با تا دهد می فرصت روش این. ست ضروری
 اب و آوریم دست به آن مختلف ابعاد پیرامون را ای گسترده گوناگون و اطالعات

 ورط بنگریم؛ همان کل یک صورت به را یادگیری و اطالعات، یاددهی این تلفیق
 برنامه» آن به که تلفیقی آموزش روش. است فراوان واقعی زندگی در آن مصداق که

 و ندک می کار انجام درگیر را مستقیماً فراگیرنده گویند می نیز « ای رشته میان
 یم قرار بررسی مورد گوناگون ابعاد از را گوناگون، مفاهیم های روش از استفاده با

 . دهد

 کامل درك در که هایی محدودیت دلیل کودکان، به به مفهوم یک آموزش در
 استفاده. دارند آموزشی های ریزی برای برنامه کوتاه تمرکز و زمان موضوع، مدت

 مثال طور کودکی، به به خواهیم می که زمانی زیرا. است الزم تلفیقی روش از
 تلفیق هنر نمایش و اعداد، حرکات، صدا آموزش بین دهیم، باید را آموزش ساعت
بهتر،  آموزش آن در کارگیری به و چندگانه هوش به امروزه، توجه. کنیم ایجاد

 . ست ضروری تلفیق این
 آزمایشی . روش12

 ماً مستقی روش این در. است استوار اکتشافی یادگیری اصول بر روش این اساس
 انشاگرد تا شود می فراهم و شرایطی موفقیت بلکه شود نمی داده آموزش چیزی

 وشر این. کنند کشف را مسئله جواب و بپردازند پژوهش به آزمایش طریقِ  از خود
 و شناسی روان و تجربی علوم موضوعات برای و نیست امکانات خاصی نیازمند

 . است مفید روشی علوم سایر

 مؤثر و مطلوب روشی بزرگساالن و کودکان آموزش در آزمایشی روش بنابراین
 مهم نکته چند به باید اما. آموزشی دارد های روش در ای ویژه جایگاه و است
 :داشت توجه

 ؛)دقیق محل و وسایل، مواد( شده تعیین های هدف اجرای برای ابزار و فضا انتخاب

 تدریس؛ گام به گام اجرای برای صحیح ریزی برنامه

 بحث جلسات و ضروری نکات توضیح( سؤاالت به گویی پاسخ برای معلم آمادگی
 . )آزمایش از بعد وگو گفت و

 زمانی دارد، محدودیت نیاز آگاه و تجربه با معلمان به روش این :نارسایی و کمبود
 یکمتر اطالعات و شود می آن از کارایی مانع امکانات به نداشتن دارد، دسترسی

 . دهد می قرار آموزان دانش اختیار در
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 بسیار عامل یک و دهد می افزایش را یادگیری کیفیت روش این :قوت نقاط
 تقویت و کنجکاوی حس برای ارضای. است آموزشی های فعّالیت در برانگیزنده

 نظر .است مفید بسیار شاگردان انتقادی تفکر پرورش و اختراع و اکتشاف نیروی
 و رت باثبات آن شده، یادگیری حاصل مستقیم تجارب از طریق یادگیری اینکه به

 دهدافزایش می را آموزاندانش روی تحقیق و مطالعه انگیزه همچنین. است مؤثرتر
 را آموزشی هایالیتفع اینکه ضمن. کند می ایجاد آنها در را نفس به اعتماد و

 رـسای به آن، نسبت بازده یادگیری و نمایدمی شیرین و ابجذ فراگیران برای
 . باالست ها، بسیارروش

 طرح درس
باشد، الزم است هنرآموزان نظر به این که ارائه طرح درس راهگشای تدریس می

ریزی در یادگیری به برنامه –تر فرآیند یاددهیمحترم برای اجرای هر چه مطلوب
ی که الزم است برای تدریس انجام هایاین زمینه بپردازند. به طور کلی فعالیت

 شود:شود در سه بخش زیر خالصه می
 های قبل از تدریسالف( فعالیت

 طراحی آموزشی -1

 های کلی آموزشتعیین هدف -1-1
 های توانمند سازتعیین هدف -2-1
 نیازهای درستعیین پیش -7-1
 تنظیم سئواالت ارزشیابی تشخیصی -9-1
 توجه به محتواتعیین مراحل تدریس با  -1-1
 تعیین الگوی تدریس )روش تدریس( -2-1
 تعیین رسانه -3-1
 تعیین نظام ارزشیابی -3-1
 بینی ایجاد محیط متناسب آموزشیپیش -2

 های ضمن تدریسب( فعالیت
 های آغازین درسفعالیت -1
 های ارائه درسفعالیت -2
 های تکمیلی درسفعالیت -7

 های پایانی درسفعالیت
 های بعد از تدریسفعالیتج( 

 آموزانبررسی میزان پیشرفت دانش -1
 ها از نظر محتوا، روش و رسانهبررسی میزان موفقیت تدریس در رسیدن به هدف

در خاتمه یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی ارائه 
 یل گردد. تواند با توجه به تبحر و تجربه هنرآموزان محترم تکمشود که میمی
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 هنرجو: تعداد
 پایه:

 موضوع
 درس:

 درس: نام
 واحد نام

 یادگیری:

 طرح شماره
 درس:

ت
صا

شخ
م

 
ی

کل
 

 صفحات: کالس:

 هنرآموز
 واحد:

 اجرا: مدت
 دقیقه

 اجرا: تاریخ
 منطقه:

 مدرسه: استادکار

 کلی: هدف -1
 
 

ت
الی

فع
ی

ها
 

ل
قب

 از 
س

دری
ت

 

 ساز: توانمند اهداف -2

 

 
 
 
 

 تدریس: هایروش -7
 
 

 آموزشی: هایرسانه -9

 آموزشی ابزارهای -1

 آموزشی: فضاهای-2

 روز: پیام -1
ت

الی
فع

ی
ها

 
ن

ضم
 

س
دری

ت
 

 بازدید – غیاب و حضور – پرسیاحوال و )سالم اولیه: هایفعالیت -2 دقیقه به زمان
 (. . . و تکالیف

 تشخیصی: ارزشیابی-7 
 

 سازی(:)زمینه سازیآماده -9 انتظارات دقیقه به زمان
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ت
الی

فع
ی

ها
 

ن
ضم

 
س

دری
ت

 

 معلم هایفعالیت درس: ارائه

 
 
 

 )فردی فراگیران هایعالیتف
 گروهی( –

 به زمان انتظارات
 دقیقه

  

 گیری:نتیجه و بندیجمع -2
 
 

  

ت
الی

فع
ی

ها
 

عد
ب

 از 
س

دری
ت

 

 ای(:)مرحله تکوینی ارزشیابی -1
 
 
 

  

 تعیین-2
 تکلیف

 فردی:

 گروهی:

 درس: با مرتبط منابع سایر معرفی

 

 الزم: اقدامات و آینده جلسه موضوع
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 1فصل   

 هتعیین پالستیسیت
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 پالستیسیته تعیین : شايستگي1واحد يادگیری 
 

 عدیبسه هایسرامیک تولید به مربوط تصویر این فصل: شروع تصویر 1 صفحه
 پالستیسیته میزان .است هاسرامیک تولید در جدید هایفناوری ءجز که است
 کاربرد از .است اهمیت دارای قطعه تولید در شودمی خارج مربوطه نازل از که گلی

 درس یادگیری در انگیزه ایجاد برای بعدیسه هایسرامیک در پالستیسیته
  کنید. استفاده پالستیسیته

 

 مواد زا متعددی تصاویر ،پالستیسیته مفهوم بهتر درك منظوربه :7 صفحه تصاویر
 هپالستیسیت مفهوم تا است شدهداده نشان نان خمیر و خمیربازی نظیر مختلف
 پالستیسیته مفهوم وسویسمت به هنرجویان ذهن و شود درك بهتر و ترراحت
 خمیرهای 2 تصویر در که شودمی مشاهده بازیخمیر 2 و 1 تصاویر در یابد. جهت
 ت.اس ظاهرنشده آن در ترکی دست فشار اثر در و دارند بهتری پذیریشکل بازی

 چسبندگی 7 تصویر در که است شدهداده نشان نان خمیر نیز 9 و 7 تصاویر در
 ،هاثالم این بیان از پس نیست. مناسب آن پذیریشکل و شودمی مشاهده بیشتری

 اعمال اثر در 1 تصویر در که است شدهداده قرار 2 و 1 تصاویر در گل هاینمونه
 ت.اس مناسب پالستیسیته دارای و ظاهرنشده گل در ترکی دست فشار و نیرو

 

 هترب درك برای و است شدهبیان پالستیسیته تعریف قسمت این در :9 صفحه
 اهدهمش ترك و گسیختگی ،تصویر دو هر در است. شدهمطرح نیز سؤالی آن مفهوم

 نشان عهقط وجه: ) است نبوده مطلوب مصرفی گل پالستیسیته بنابراین ؛شودمی
 .است( گسیختگی و ترك دچار انتها زا ب-1 شکل در شدهداده

 عیوب نمودن برطرف برای هاییحلراه بخواهید هنرجویان از که شودمی پیشنهاد
 کنند. مطرح هابدنه این

 

 بر سرامیک صنعت اولیه مواد با آشنایی منظوربه جدول این :9 صفحه 1 جدول
 مواد ترینمهم که است ذکر به الزم است. شدهبیان پالستیسیته خاصیت اساس
 است. شدهمطرح جدول این در سرامیک صنعت در مصرفی اولیه
 و یرس مواد در باال پالستیسیته خاصیت از بهتر درك منظوربه :1 صفحه 2 شکل
 وزهنرآم .است شده آورده آن میکروسکوپی تصاویر رس ایورقه ساختار دادن نشان

 درك ات کند استفاده پالستیسیته خاصیت توضیح برای تصاویر این از محترم
 شود. ایجاد هنرجویان ذهن در هارس ساختار از بهتری
 :افزاییدانش

 رس مختلف هایگروه بین اختالف و هستند شکل ایورقه ساختمان دارای هارس
 وجود هارس در که هاییالیه ترینمهم است. هاورقه متفاوت ساختمان از ناشی
 کانی رسی ساختار است. دارآلومینیوم هایالیه و ییمسیلیس هایالیه دارد،
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 نیز ایالیه سه رسی هایکانی از برخی اما است ایالیه دو کائولینیت
 دارد. وجود سیلیسیمی و دارآلومینیومسیلیسیمی،

 

 

 رس هایكانی از برخی ساختار -1 شكل

 

 میزان به توجه با پالستیسیته بررسی نمودار این ارائه از هدف :1 صفحه 7شکل
 ایجاد برای که آبی میزان شکل، این به توجه با است. آمیز در کاررفتهبه آب

 یتهپالستیس آب محدوده نام به محدوده یک در است مناسب پالستیسیته خاصیت
PL مخفف( Plastic-Limit محدوده معنای به )است. شدهداده نشان پالستیک 

 میزان و داشت نخواهد مناسبی پالستیسیته گل پالستیسیته، آب محدوده از خارج
 .یابدمی کاهش پذیریشکل

 
 مختلف اولیه مواد پالستیسیته آب محدوده 2 جدول در :2 صفحه کنید فکر
 با یراز است بیشتر شده شسته کائولن پالستیسیته آب میزان است. شدهبیان

 پالستیسیته بنابراین ؛شودمی خارج کائولن در موجود هایناخالصی ،وشوشست
 .یابدمی کاهش

 
 که است دمایی دهندهنشان سایزرها پالستی جوشنقطه :3 صفحه کنیدوگوگفت

 ثباع باالتر دماهای در سایزر پالستی خروج .شودمی خارج بدنه از سایزر پالستی
 رتمناسب سایزرهایی پالستی بنابراین ،شودمی بدنه در ترك و انقباض ایجاد

 باشند. داشته تریپایین جوشنقطه که هستند
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 شدهبیان پالستیسیته تعیین هایروش ترینمهم نمودار این در :3 صفحه 1 شکل
 نیست پذیرامکان پالستیسیته مستقیم گیریاندازه که است ذکر به الزم است.

 ارتباط آن اب تقریبی طوربه که خواصی پالستیسیته جایبه هاروش این در بنابراین
  :نظیر ،دارند

 رطوبت 

 گل بر واردشده فشار میزان 

 گل به واردشده برشی تنش 

 گل به واردشده کششی تنش 

 .شودمی گیریاندازه
 

 پالستیسیته تعیین متداول هایروش صفحات این در :20 تا 3 صفحات توضیح
 آشنایی منظوربه چنینهم است. شدهداده توضیح ففرکورن( و آتربرگ )ریکه،

 آیا" فصل انتهای قسمت در پالستیسیته تعیین جدیدتر هایروش با هنرجویان
 دهشداده توضیح پالستومتر و نفوذی هایروش و شدهگرفته نظر در "،دانیدمی

 است.
 

 ریکه دوم و اول حالت از یانهنرجو عینی درك منظوربه :3 صفحه 3 و 2 شکل
 نچسبیدن و چسبیدن مرز در گل 2 شکل در .است آمده صفحه این در تصاویری

  .شودمی مشاهده گل روی بر هاییترك وضوحبه 3 شکل در است. دست به
 

 دهندهنشان و است تریمناسب رطوبت دارای ب قسمت گل :3 صفحه کنید فکر
 نیست. مناسب گل رطوبت میزان الف قسمت گل در زیرا ؛است ریکه اول حالت

 

 پالستیسیته تعیین در آزمون تکرار اهمیت باهدف نکته این :4 صفحه نکته
 داشته وجود آزمون این در است ممکن که خطاهایی به توجه با است. شدهبیان
 تأکید تهپالستیسی عدد عنوانبه نتایج میانگین ارائه و ریکه آزمون تکرار بر ،باشد
 .کنید

 

 شدهبیان مختلف هایرس پالستیسیته عدد جدول این در :10 صفحه 1 جدول
 و بحث کالس در هارس پالستیسیته عدد محدوده درباره شودمی پیشنهاد است.
 یا نکائول کمتر پالستیسیته عدد محدوده دلیل هنرجویان از و دکنی گو گفت

 هاسر پالستیسیته محدوده .بپرسید را قرمز رس زیادتر پالستیسیته عدد محدوده
 تغییر ذرات اندازه نظیر عواملی و هاآن در موجود هایناخالصی میزان به توجه با

 حوهن به توجه با که هستند ثانویه هایرس دسته از بالکلی و قرمز رس .کندمی
  دارند. کائولن به نسبت بیشتری ناخالصی میزان هاآن تشکیل
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 باشد، داشته وجود ریکه آزمون در است ممکن که خطاهایی :10 صفحه کنید فکر
 است: زیر موارد شامل

 دست به گل نچسبیدن و چسبیدن مرز حالت در نمونه نادرست تعیین 
 ریکه دوم و اول حالت تعیین هنگام به گچی لوح روی بر گل دادن ورز میزان  
 ریکه دوم و اول حالت در هانمونه وزن تعیین هنگام در ترازو گیریاندازه دقت 

 پالستیسیته تعیین در شدهمطرح خطاهای کاهش برای پیشنهادی هایحلراه
  باشد: زیر موارد شامل تواندمی را ریکه روش به
 مختلف افراد توسط آزمون تکرار 
 باال دقت با ترازو از استفاده 
 دارلعاب کاشی مانند رطوبت جاذب غیر سطوح روی بر ترنمونه دادن قرار  
 پالستیسیته عدد عنوانبه نتایج میانگین ارائه 

 
 پالستیسیته تعیین مهارت یادگیری منظوربه :10 و 11ات صفح 7 تا 1 عملی کار
 یک ره پالستیسیته عدد تا است شدهگرفته نظر در عملی کار سه ریکه، روش به
  مایند.ن تعیین روش این با را بنتونیت و بالکلی کائولن، شامل مختلف اولیه مواد از

 داشته ریکه دوم و اول حالت تعیین هنگام در کافی نظر دقت محترم هنرآموز
 ند.ک تأکید نیز فنی غیر هایشایستگی بر هنرجویان ارزیابی هنگام در و باشد

 

 به توجه با خاك مختلف هایحالت بین مرز شکل این در :12 صفحه 4 شکل
 ،خشکنیمه خشک، خاك: هایحالت به توجه با است. شدهمعرفی رطوبت

 حد پالستیک حد انقباض، حد که شودمی معرفی مرز سه دوغاب و پالستیک
 دو رد رطوبت درصد آتربرگ روش به پالستیسته تعیین در .شودمی نامیده روانی

 مشخص شکل در که طورهمان .شودمی گیریاندازه روانی حد و پالستیک حد
 دوم و اول حالت اساس همین بر و است پالستیک محدوده انتهای و ابتدا است،

 است. شدهمطرح آتربرگ
 از آگاهی برای است. شدهمطرح ساده شیوه به آتربرگ روش دهم سال کتاب در

 کنید. مراجعه -ASTM D 9713 استاندارد به آزمون این دقیق جزئیات
 
 که دانشمندانی با هنرجویان آشنایی منظوربه مطلب این :17 صفحه دانیدمی آیا
 از یآگاه کسب چنینهم و اندداشته زیادی تالش پالستیسیته تعیین زمینه در

 است. شدهبیان آتربرگ روش گذارینام دلیل
 

 وشر به پالستیسیته تعیین استاندارد وسیله با آشنایی برای :19 صفحه نکته
 راندهکاساگ دستگاه طورکلیبه است. شدهداده نشان شیارزن و کاساگرانده آتربرگ
 ضربات تعداد و خاك نمونه رطوبت درصد بین رابطه ارزیابی برای تربرگ(آ )حدود

 نتعیی برای همچنین وسیله این .رودمی کار به خاك شیار شدن بسته برای الزم
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 حالت تغییر روانی حالت به پالستیک حالت از خاك نمونه زمانی چه کهاین
 دارد. کاربرد ،دهدمی

 19 اخلید قطر به برنج جنس از کاسه یک که است مکانیکی ایوسیله کاساگرانده
 از ییسکو بر خود که ایپایه دو روی سنجاقی وسیلهبه پشت از که دارد مترمیلی

 نیز ایمیله ،وسیله این با همراه.است شده لوال ،دارد قرار سخت پالستیک جنس
 دارد. منا شیارزن که است شدهتعبیه گل داخل در استاندارد شکاف یک ایجاد برای

 
 این در مختلف سرامیکی مواد پالستیسیته عدد محدوده :11 صفحه 2 جدول
 و بحث مختلف مواد پالستیسیته عدد محدوده درباره است. شدهبیان جدول
 .کنید وگوگفت

 
 پالستیک محدوده روی بر شدتبه آب مقدار نادرست تعیین :12 صفحه کنید فکر

 و نهایی قطر نادرست تعیین روش، این در خطا دیگر منبع است. اثرگذار مایع و
 است. فتیله ساخت در ناکافی دادن ورز آتربرگ دوم مرحله در چنینهم
 

 تعیین مهارت یادگیری منظوربه :12 و 13 صفحات 1 و 9 کارگاهی فعالیت
 کائولن خاك ود پالستیسیته تعیین برای فعالیت دو آتربرگ روش به پالستیسیته

  است. شدهگرفته نظر در روش این با بالکلی و
 تاس شدهمطرح ایمنی و فنی نکات کارگاهی فعالیت هر در که است ذکر به الزم

 هایفعالیت نکات بر محترم هنرآموز است، شده خودداری متن در هاآن تکرار از و
 کند. تأکید نیز قبلی

 
 : همواره برای تهیه دوغاب، خاك را داخل آب بریزید.1نکته   :نکته

 : از تمیز بودن لوح گچی و کاردك اطمینان حاصل کنید.2نکته 

: مراقب باشید که کاردك باعث کنده شدن سطح لوح گچی و ورود گچ 7نکته 
 به گل نشود.

ام ها نشناسایی نمونه ها، در کدگذاری آنه در : برای جلوگیری از اشتبا9نکته 
 گروه خود را ) با استفاده از نوك خودکار بی رنگ( نیز مشخص کنید.

: مدت زمان قرارگیری خاك در خشک کن باید به قدری باشد که کاهش 1نکته
 وزن نداشته باشد.
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 نشان ففرکورن دستگاه ابعاد و مشخصات شکل این در :13 صفحه 12 شکل
 کفه و دسته گرفتن نظر در با سقوط وزنه که است ذکر به الزم است. شدهداده
  دارد. گرم 1140 با معادل وزنی وزنه
 دارداستان ارتفاع شود گرفته نظر در باید ففرکورن آزمون در که قسمتی ترینمهم
 دارد. نمونه قرارگیری محل از سقوط وزنه کف که است متریمیلی 131

 
 ایدب ففرکورن روش به پالستیسیته عدد تردقیق تعیین منظوربه :14 صفحه نکته
 متمرکز عددی محدوده یک در وزنه سقوط از پس هانمونه ارتفاع که داشت توجه
 ،مترمیلی 12 از بیشتر و 12 و 12 بین ،12 از کمتر محدوده سه هر در باید و باشد
  باشد. داشته وجود نمودار رسم برای هاییداده

 
 هب مختلف اولیه مواد کارپذیری آب درصد و پالستیسیته عدد :14 صفحه 4جدول
 است. شدهبیان ففرکورن روش

 افزاییدانش
 ورنففرک پذیری کارآب درصد عدد با پذیریشکل حالت بهترین برای آب بهینه -

 بنابراین هستند؛ پالستیک هایخاك اغلب هابالکلی و هاکائولن .شودمی بیان
 کرد. استفاده است زیاد پذیریشکل به نیاز که مصارفی برای آنها از توانمی

 دلیل به پخت مرحله در است، پذیری آبکار درصد بیشترین دارای که موادی -
 است. هاخاك دیگر به نسبت بیشتری ترك دارای آب تبخیر

 شرایط در تواندمی بالکلی مثالً مشخص خاك یک مورد در آمدهدستبه نتایج -
 استفاده مش 200 الک از مش 10 الک جایبه اگر مثالً کند. فرق متفاوت

 هپالستیسیت هادانه شدن ریزتر با زیرا ؛شدمی حاصل متفاوتی عددهای ،کردیممی
 .یابدمی افزایش

 فاکتور اعداد )که دولومیت و همدان سیلیس فلدسپار، مانند هاخاك سری یک -
  درصد و هستند پالستیک غیر هایخاك نشده( ذکر آنها پذیری کارآب
  .دارندمی کمی کارپذیریآب
 

درصد در نظر گرفته  22-72،  زنوزدرصد آب کارپذیری خاك  :14 صفحه 4جدول
 شود.

 
 با نمودار شیب تعیین شودمی پیشنهاد قسمت این در :14 صفحه 13 شکل

 طوربه بتوانند هنرجویان تا شود داده توضیح نیز اکسل نظیر افزارهایینرم
 نتعیی را ثانویه ارتفاع - خشک مبنای بر رطوبت درصد نمودار شیب تریدقیق

  نمایند.
 به نمودار شیب تعیین برای اکسل در رگرسیون یا (Trend Line) منحنی برازش)

 .(رودمی کار
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 تعیین امکان عدم متوجه هنرجو که است آن نکته این از هدف :14 صفحه نکته
 در مواد، نای در زیرا شود؛ ففرکورن روش با پیشرفته سرامیکی مواد پالستیسیته

 داشت. نخواهیم زیادی ارتفاع تغییر وزنه سقوط اثر
 

 تعیین مهارت کسب فعالیت دو این از هدف :21 و 20 صفحه 3 و 2 عملی کار
 رد آزمون این به مربوط نکات همچنین است. ففرکورن روش به پالستیسیته

 است. آمده عملی کار انتهایی قسمت
 

 و هنرجویان بین تعامل ایجاد منظوربه فعالیت این :21 صفحه کالسی فعالیت
 است. شدهگرفته نظر در مختلف افراد توسط نتایج تکرارپذیری درباره آگاهی کسب

 در را خود گروه از آمدهدستبه پالستیسیته عدد نتایج بخواهید هنرجویان از
 ایرس نتایج سپس نمایند. مقایسه را نتایج و بگیرند نظر در مختلف هایروش
 کنند. مقایسه خود گروه نتایج با را هاگروه

 

 مواد پالستیسیته در که عواملی ترینمهم قسمت این در :22 صفحه 14 شکل
 عوامل از یک هر نیز بعدی صفحات در است. شدهمعرفی هستند مؤثر سرامیکی

 اند.شده بررسی جداگانه طوربه
 

 ذرات اندازه پالستیسیته بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی :22 صفحه 20 شکل
 ارمقد ذرات اندازه شدن ریز با است. تأثیرگذار آب با ذرات تماس سطح زیرا است؛
 .شودمی بیشتر آب با تماس سطح و شودمی بیشتر هاآن سطح

 قند قند، کله تصویر 20 شکل در تماس سطح بر ذرات اندازه اثر درك منظوربه
 نشان کوچک هایمکعب به بزرگ مکعب خوردن برش چنینهم و شکر و خردشده

 به هامکعب از واقعی هاینمونه امکان صورت در شودمی پیشنهاد است. شدهداده
 د.شو بررسی شدن ریز با سطح افزایش ریاضی محاسبات با و شود آورده کالس

 است. شدهداده نشان ذرات اندازهبه توجه با آب قرارگیری نیز 21 شکل در
 

 یتهپالستیس بر ذره اندازه تأثیر اهمیت بیان منظوربه نکته این :27 صفحه نکته
 وادم پالستیسیته بر حتی عامل این که کنند درك هنرجویان تا است شدهمطرح

 .ندکمی ایجاد مواد این در پالستیسیته اندکی و دارد اثر نیز پالستیک غیر
 

 بر ذرات اندازه اثر درك افزایش منظوربه عملی کار این :27 صفحه 3 عملی کار
 ائولنک آب، از )بچ( آمیزی هنرجویان فعالیت این در است. شدهمطرح پالستیسیته

 ظورمن همین به است. متغیر سیلیس ذرات اندازه فقط و کنند تهیه سیلیس و
 عدد سپس و شود گرفته نظر در 220 و 90 مش الک از شدهداده عبور سیلیس

 شود. تعیین ففرکورن روش با آمیزها پالستیسیته
 آن از ناشی خطرات و سیلیس تنفس به مربوط ایمنی نکته بر عملی کار این در

 نمایید. تأکید
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 پالستیسیته بر نیز ذرات اندازه محدوده ذرات، اندازه بر عالوه :29صفحه 22 شکل
 ریز بسیار ذرات اندازه وقتی ،شودمی مشاهده شکل در که طورهمان است. مؤثر

 اعوجاج و قطعه خام استحکام کاهش دلیل به اما لغزندمی همروی بر ترراحت است،
  برد. کار به ریز خیلی را ذرات فقط توانمین آن

 

 آورده ذرات مختلف هایشکل دادن نشان منظوربه تصاویر این :29صفحه 27 شکل
 نیز ذرات شکل به ،گیردمی قرار ذرات بین که آبی میزان چنینهم است. شده

 برای تماس سطح باشد ترنزدیک کروی شکل به ذرات شکل چه هر دارد. ارتباط
  .یابدمی کاهش هاآن بین آب قرارگیری

 

 شده آورده آب بودن قطبی ویژگی دادن نشان منظوربه تصاویر این :21 صفحه
 ارتباط موضوع همین به نیز شده باردار شانه مقابل در آب جریان انحراف است.
 آب با مجاورت در و کندمی پیدا منفی بار پشمی پارچه با مالش اثر در شانه .دارد

 اذبهج نیروی طبق بنابراین .شودمی شانه سمت به آب مثبت سر گیریجهت باعث
 یابد.می انحراف آب مخالف، بارهای الکترواستاتیکی

 

 و آب دهندهتشکیل ذرات دادن نشان منظوربه تصویر این :21 صفحه 29 شکل
 شده آورده اکسیژن( ) آن منفی سر و هیدروژن( ) آب مثبت سر یادآوری منظوربه

 است.
 

 بارهای قرارگیری نحوه بهتر درك منظوربه تصویر این :21 صفحه 21 شکل
 بار رس ذرات سطح در است. شده آورده قطبی مایعات مجاورت در رس الکتریکی

 قطبی مایعات هایمولکول جذب باعث که دارد وجود مثبت بار هالبه در و منفی
 مایعات هایمولکول .آیدنمی وجود به حالت این قطبی غیر مایعات در اما ؛شودمی

 ایجاد و لغزش باعث وسیلهبدین و شوندمی جذب رس ذرات سطح در قطبی
 .گردندمی رس صفحات درحرکت سهولت

 ستیسیتهپال با مقایسه قابل مایعی هیچ از حاصل پالستیسیته که است ذکر به الزم
 نیست. آب از حاصل

 

 تاهمی موضوع دو پالستیسیته بر مایع تأثیر بررسی در :22 صفحه کنید وگوگفت
 وگوگفت در سؤال این طرح از هدف آمیز. به شدهافزوده آب میزان و مایع نوع دارد:
 سمتق در موضوع این است. پالستیسیته بر شدهافزوده مایع میزان اثر بیان کنید

 بود. شدهمطرح نیز پالستیسیته آب
 با و کندمی تغییر پالستیک و خشکنیمه به خشک حالت از آمیز آب، افزودن با

  .شودمی ایجاد دوغاب نیز بیشتر آب افزودن
 

 شدهافزوده مایع نوع اثر بهتر درك منظوربه عملی کار این :22 صفحه 4 عملی کار
 أثیرت باید هنرجویان عملی کار این انجام از پس و است شدهبیان پالستیسیته بر
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 کار این در نمایند. درك را آمیز پالستیسیته به قطبی غیر یا قطبی مایع افزودن
 عمای دیگری گل در و آب گل یک در ؛کنندمی تهیه گل نوع دو هنرجویان عملی

 حالت ربنک تتراکلرید که است ذکر به الزم ببرند. کار به باید آب جایبه قطبی غیر
  کنید. ادایج آمیز در ای پالستیسیته گونههیچ و است سمی بسیار بنزن و دارد فرار
 أکیدت ایمنی نکات و دستکش و ماسک از استفاده بر عملی کار این انجام هنگام در

 کنید.
 

 نشان گل تهیه مختلف هایروش تصاویر این در :23 صفحه 23 و 22 شکل
 اثر وسویسمت به هنرجویان ذهن گیریجهت باهدف قسمت این است. شدهداده

 است. شدهبیان خواباندن اهمیت درك و پالستیسیته بر رطوبت توزیع
 

 طوربه تا شودمی بالمیل دوغاب صنعت، در که آنجا از :23 صفحه نکته
 توجه اب دوغاب کردن بالمیل است. شدهمطرح نکته این یابد، اختالط ترییکنواخت

 دارد. زیادی تأثیر پالستیسیته میزان بر رطوبت یکنواخت توزیع به
 

 شدهمطرح رسی هایکانی ترینرایج از برخی شکل این در :23 صفحه 23شکل
  است. شده نظرصرف هاکانی سایر بیان از و است

 

 :افزاییدانش
 را بیمناس پالستیسیته خاصیت موریونیت مونت کانی رسی، هایکانی بین در

 از: اندعبارت خاصیت این ایجاد دالیل .کندمی ایجاد
 است آن هایورقه زیاد بسیار مساحت موریونیت مونت مهم خصوصیت -1

  باشد. داشته آب جذب برای بیشتری سطوح شده باعث که

 واندروالس ضعیف پیوند موریونیت مونت هایورقه بین جاذبه نیروی -2
 رایب بیشتری داخلی سطوح بنابراین شوند جدا یکدیگر از توانندمی که دارد

 داشت. خواهند آب جذب

 

 
 موریونیت مونت ساختار -2 شكل
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 در هاکانی اختالف درك عملی کار این طرح از هدف :23 صفحه 10 عملی کار
 شدن نشینته میزان و آب جذب میزان به بخواهید هنرجویان از است. آب جذب

 پالستیک غیر و پالستیک اولیه مواد به توجه با و کنند دقت هاخاك از یک هر
 نمایند. گو گفت و بحث هاآن آب جذب اختالف درباره

 

 توزیع منظوربه شدن انبار حال در گل تصویر، این در :23 صفحه 24 شکل
 است. شدهداده نشان رطوبت یکنواخت

 

 نوین هایروش با هنرجویان آشنایی منظوربه :70 و 24 صفحات دانیدمی آیا
 شدهادهد توضیح قسمت این در پالستومتر و نفوذی روش دو پالستیسیته، تعیین
محل اثر دستگاه نفوذسنج در حالتی که گل مقدار آب کمی  72در شکل  است.

 دارد نشان داده شده است.
 ونهنم درون به مشخص نیروی تحت که ابزاری و سازنمونه مشخصات زیر تصویر در

  است. شدهمشخص ،شودمی وارد موردنظر
 

 
 نفوذی روش در ابزارها و سازنمونه مشخصات

 

 :70صفحه کنید تحقیق
 است: شده بردهنام پالستیسیته تعیین هایروش سایر زیر، نمودار در

 روش نام گیریاندازه اصول
 Astbury Hennicke دینامیکی بار تحت

 Linseies کششی استحکام

 Hunk و Russell فشاری استحکام

 Dietzel ترك ایجاد
 Haake ESM  هاروش سایر
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 کار به ففرکورن مشابه دستگاهی روش این در (:Dietzel) ترك ایجاد روش توضیح
 در ترك که یابدمی ادامه حدی تا نیرو اعمال .شودمی وارد نیرو آن به که رودمی

 ددع عنوانبه فشردگی این اثر در نمونه ارتفاع تغییر سپس شود ایجاد نمونه
 .شودمی بیان پالستیسیته

 

 
 Dietzel روش به پالستیسیته تعیین-3 شكل

 

 که رطوبتی مقدار روش این در :(Hunk و Russell فشاری) استحکام روش توضیح
 مربع نچای بر پوند پنج برابر تسلیمی تنش فشاری، تنش آزمایش تحت ماده آن در

 است. پالستیسیته شاخص باشد، داشته
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 تعیین پالستیسیته ارزشیابي شايستگي

 
 شرح کار:

  درك مفهوم پالستیسیته
 روش های تعیین پالستیسیته

 بررسی عوامل موثر بر پالستیسیته
  بررسی و تحلیل نتایج

 استاندارد عملکرد: 
 پالستیسیتهپالستیسیته و کسب مهارت تعیین درك مفهوم 

 

 :شاخص ها
 تعیین پالستیسیته و توجه به عوامل تأثیرگذار در نتایج آن

  شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

  رازوت خشک کن، کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، دستگاه ففرکورن، شرایط:
دستگاه ففرکورن، کاسه گرانده و شیارزن، الک، خشک کن، ترازو  ظرف، کاردك، لوح گچی، :ابزار و تجهیزات

  روغن کاغذ شطرنجی، کولیس،
 لباس کار مناسب، ماسک تنفسی، دستکش کار، تجهیزات اطفای حریقتجهیزات ایمنی: 

 معیار شایستگی: 
 

حداقل نمره قبولی  مرحله كار ردیف
 3از 

نمره 
 هنرجو

  1 مفهوم پالستیسیته 1
  2 پالستیسیتهتعیین  2
  1 پالستیسیتهعوامل موثر بر  3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محیطی و نگرش:

 -لباس كار و كفش ایمنی  -عمل و صحت دقت
 یطیمحستیزرعایت موارد  -یریپذتیمسئول

2  

 * میانگین نمرات

 می باشد. 2شایستگی، حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب  *
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 دهي به روش اکستروژنشکل

 2فصل 
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 اکستروژن روش به دهيشکل : شايستگي2واحد يادگیری
 

 :77 صفحه
به کار رفته در صنایع فوالدی )احیای  شده اکسترود های کاتالیست از تصویری
 گازهای هتصفی برای خودرو صنایع در که زنبوریالنه مونولیتی کاتالیست وفوالد( 

 این .دهدمی نشان را شودمی استفاده کاتالیستی مبدلبه عنوان  و خروجی
 وژناکستر روش با ظریف و مشبک هندسی شکل و ویژه ساختار با ها کاتالیست

 .اندشده دهیشکل
 از و است شدهاشاره اکستروژن روش از کوتاهی تاریخچه به تنها فصل شروع در

 با هنرجو ذهن تا است شده اجتناب دهیشکل روش این مورد در جزئیات بیان
  شود. کشیده چالش به جزئیات مورد در بعد صفحات در هاییمثال کردن مطرح

  اكستروژن تاریخچه
 کار به انگلیس در آجر تهیه برای میالدی 1214 سال در اکستروژن سیستم اولین
 در و دنش شناخته رسمیت به اکستروژن دستگاه عنوانبه سیستم این ولی رفت
 وانعنبه اروپا کل در سیستم این ،کشی زه هایلوله ساخت با میالدی 1303 سال

 گرفت. قرار پذیرش مورد اکسترودر دستگاه
 

 کالس در هنرجو کردن فعال سؤال این طرح با مبحث شروع از هدف :71 صفحه
 است. اکستروژن دهیشکل مورد در گرفتن ایده برای

 ایراهنم تواندمی ماکارونی و هاسیم روکش کردن اکسترود از شدهارائه تصویرهای
 باشد. روش این با آشنایی مورد در هنرجو

 ینا است لمس قابل و آشنا هنرجویان برای ذکرشده محصوالت اینکه به توجه با
 کمک هنرجویان به اکستروژن درك برای ذهنی زمینه ایجاد در تواندمی هامثال
 کند.

 

 لذا .است اکستروژن روش محصوالت ویژگی بیانگر فصل از قسمت این :71 صفحه
 اتیخصوص چه یدارا روش نیا با شده دیتول قطعات شما نظر به " :سؤال طرح با

 به 2 شکل در موجود قطعات خصوصیات از که آنچه هنرجو "هستند؟ یمشترک
 لیدیتو قطعات خصوصیات با بعدی قسمت در سپس .کندمی بیان را رسدمی ذهن

 .شودمی آشنا اکسترودر با
 مقطع سطح بودن یکنواخت مانند هاویژگی این محصوالت شکل در دقت با

 لیطو درز بدون و طویل محصوالت و آنها مقطع سطح ابعاد بودن گسترده قطعات،
 است. استنباط قابل ابعاد

 آشنایی برای شده اکسترود سرامیکی محصوالت از دیگری یهامثال 7 شکل در
  است. شده آورده اکسترودر از حاصل قطعات با بیشتر

 .دهدمی ارائه توضیحاتی آنها کاربرد و محصوالت این مورد در گرامی هنرآموز
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  کنید گفتگو 72 صفحه
 از: اندعبارت برد نام توانمی که ییهاویژگی

 ثابت مقطع سطح
 پیچیده مقطع سطح
 یکپارچه و طولی درز بدون قطعات تولید امکان

 بزرگ( و )کوچک متنوع ابعاد در قطعات تولید امکان

 تمیز و صاف سطح با قطعات تولید امکان
 بلند طول با قطعات تولید امکان

 

  73صفحه  شکل

 یمحصوالت مختلف صنایع در اکستروژن روش کاربرد به مربوط توضیحات ادامه در
 صنایع در بداند هنرجو تا است شده آورده سرامیک همراه به پلیمر فلز، جنس از

  دارد. وجود اکستروژن روش با دهیشکل امکان مختلف
 

  کنید تحقیق 73 صفحه
 تولید و دهیشکل اکستروژن روش با که سرامیکی محصوالت ترینمهم از برخی

 از: اندعبارت شوندمی

 یهاهیپا) :کاتالیستی( های )نگهدارنده ها کاتالیست پایه و هاکاتالیست -
 اهمونولیت مانند: شوند(می ساخته ادیز مساحت آوردن دیپد خاطر به ستیکاتال

 ایالیه سرامیکی هایخازن -
 در هاالمپ )این سدیم بخار هایالمپ در مورداستفاده آلومینایی هایحفاظ -

 .(شودمی استفاده اتوماتیک نشر کنندهکنترل وسایل
 

 افزاییدانش

 یتیمونول یها ستیکاتال هیپا

 رد گسترده طوربه که اندشده اکسترود هایپایه یستیکاتال یهانگهدارنده نیا
 یها تیمونول روند.یم کار به ییایمیش عیصنا یراکتورها و لیاتومب عیصنا

 اطانبس بیضر که یسنتز تیوردرئک از خودرو عیصنا در مورداستفاده یکیسرام
 فیظر و کوچک هایکانال را ستیکاتال نیا .شوندمی ساخته دارد نییپا یحرارت
 معروف یزنبور النه به و است شدهتشکیل هگزاگونال ای مربع شکل به عمومآ
 با که بوده مربع متریسانت هر بر 200-70 حدود در هاسلول چگالیاست.
 معموالً  هاپایه نیا .اندجداشده هم از مترمیلی 7/0 – 01/0 ضخامت در هایدیواره

 با ها تیمونول دهیشکل روش .شوندمی داده پوشش نیپالت مانند فلزاتی با
 است. اکستروژن از استفاده

 کی داخل در حاصل مخلوط و شودمی مخلوط نیرز با یتیریکئورد کیسرام پودر
 نیرز رشیگ زمان به یبستگ شدن اکسترود سرعت .شودمی اکسترود آب حمام
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 و شودمی پخته سپس حاصل شکل است. هیثان بر مترمیلی دو معموال که دارد
 .آیدمی دست به یینها محصول

 ایالیه یكیسرام خازن

 از ،multilayer ceramic chip capacitors (MLCCs)) هیال چند هایتراشه نیا
 لکترودا سطح تا اندشده لیتشک الکترود و الکتریکدی مواد یمتوال نازك هایالیه

 اکستروژن روش با صفحات نیا شود. جادیا قطعه از یکوچک حجم در یشتریب
 در پخت از پس و شدهداده رقرا هم یرو بر مشخص تعداد در و اندشده ساخته

 .شوندمی ارائه موردنیاز ابعاد در باال یدما
 

 اهدستگ یاصل جزء سه به "اکستروژن زاتیتجه و ابزار" قسمت در :73و  73 صفحه
 شدههاشار باشد داشته وجود اکستروژن ستمیس نوع هر در است الزم که اکستروژن

 سه هب یکل دید تواندمی هنرجو قسمت هر یبرا شدهارائه ریتصاو با واقع در است.
 باشد. داشته اکستروژن دستگاه در یضرور و یاصل بخش

 ل،گ برش هایتیغه به توانمی اکستروژن همراه لیپاگم در است یادآوری به الزم
 ءاجزا عنوانبه قالب و گل برنده جلو حلزون خالء، قسمت و خالء پمپ ،کنمخلوط

 کرد. اشاره اکسترودر
 

 روش به سرامیکی قطعات ساخت روند"برای شدهارائه نمودار در :73 صفحه
 لیهاو سازی مخلوط در است. شدهاشاره ثانویه و اولیه کردن مخلوط به "اکستروژن

 اکسترودر در که شودمی انجام اکسترود محفظه داخل آمیز ریختن از قبل
 ویهثان کردن مخلوط گیرد. انجام باید حتماً پاگمیل بدون حلزونی و پیستونی

 اعثب و گیردمی انجام هستند پاگمیل دارای که اکسترودر هایسیستم در معموالً
 حرکت هک کند توجه باید نکته این به هنرجو البته .شودمی آمیز بیشتر همگنی
 .کندمی کمک آمیز بیشتر کردن مخلوط به اکسترودر در حلزونی

 

 قطعات ساخت روند نمودار در بحث اولین عنوانبه اولیه مواد مبحث :74 صفحه
 خود ذهن اندکی هنرجو تا است شده آغاز سؤال با متن و است آمده اکسترودر با
 ار اکستروژن روش با دهیشکل قابلیت آمیزی هر که کند موضوع این درگیر را

 است. شدهداده توضیح کتاب متن در که داشت نخواهد
 

 روش با هیدشکل قابلیت پالستیسیته فاقد مواد اینکه بر تأکید برای :74 صفحه
 تیسیتهپالس فاقد که آلومینیوم نیترید ماده از مثالی آوردن با ندارند را اکستروژن

 ایزرس پالستی و چسب افزودن با توانمی که شودمی داده هنرجو به ایده این است
 فاقد مواد ایآ " سؤال ارائه با که کرد ایجاد شدن اکسترود قابلیت مواد در

 تدااب هنرجو "دارند را اکستروژن روش به دهیشکل تیقابل زین تهیسیپالست
 کند. ارائه را خود نظرات تواندمی
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  افزاییدانش
 ومینیآلوم دیترین

 را ALN هستند. متصل گریکدی با یکوواالنس وندیپ با آن دهندهتشکیل ذرات
 سپس و ومینیآلوم به حرارت و کربن مجاورت در نیآلوم یایاح روش با توانمی
 تروژنین اب نیآلوم میمستق واکنش با ای آورد دست به تروژنین با ومینیآلوم بیترک
 کرد. هیته را آن

 عیصنا در االب یکیالکتر تیهدا و ییگرما ییرسانا داشتن دلیل به آلومینیوم نیترید
 ارقر مورداستفاده (کیالکترون در محافظ هایپوشش در عموماً) کیکروالکترونیم
 یهوانورد و ینظام عیصنا در استفاده به توانمی آن یکاربردها گرید از .ردیگیم
 و باال ذوب یادم با هایسرامیک ساخت یبرا کیسرام صنعت در نیهمچن و

 شدن روداکست یبرا یکاف تهیسیپالست ومینیآلوم دیترین کرد. اشاره نسوز یآجرها
 آن به شدن اکسترود تیقابل جادیا و آن تهیسیپالست شیافزا یبرا لذا ندارد را

 .شودمی افزوده مشخص درصد با زریسا یپالست و چسب
 

 کنید گفتگو :90 صفحه

 اکستروژن دستگاه برای گل سازیآماده روش دو این تفاوت هنرجو سؤال این در
 کنمخلوط کمک با گل تهیه در اینکه دهد. تشخیص تواندمی تفکر و بحث با را

 امالً ک گل پرس، فیلتر کمک با و دوغابی حالت در ولی است یکنواختی فاقد گل
 بود. خواهد همگن رطوبت و ترکیب ازلحاظ

 در لذا و بوده باال گل تهیه سرعت کنمخلوط کمک با گل تهیه درروش نکته:
 .شودمی استفاده روش این از پایین اقتصادی ارزش با محصوالت

 
 از اکسترودر از خروج هنگام مونولیتی قطعه کنار در 3 و 2 شکل در :91 صفحه
 دهش استفاده جذابیت ایجاد همچنین و تشابه دلیل به دندان خمیر خروج تصویر
 است.

 
 ،شده اکسترود قطعات مقطع سطح شکل تعیین مورد در سؤال طرح با :91 صفحه
 .شودمی آماده اکستروژن دستگاه در هاقالب بحث به ورود برای هنرجو ذهن

 ها،شکل این در دقت با تواندمی هنرجو 3 شکل در شدهارائه هایشکل به توجه با
 رد متنوع هایشکل داشتن برای اکسترودر خروجی در قالب نصب به الزام متوجه
 ادامه هنرآموز توسط بحث سپس و دهد پاسخ سؤال به و شود قطعات مقطع سطح
  یابد.

 مقاوم اربسی ساینده ترکیبات و آمیز جریان باالی فشار برابر در باید هاقالب نکته:
 باشد. حداقل آنها سطح در اصطکاك و باشند

 

 است شدهداده نمایش نیز حاصل محصول قالب کنار در 10 شکل در :97 صفحه
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 ایبر خوراك عنوانبه شده اکسترود گل کاربرد با قسمت این در هنرجو :97صفحه
 موزهنرآ شکل( )پیش .شودمی آشنا جولی و جیگر مانند دهیشکل دیگر هایروش

 د.کن کمک مطلب بیشتر درك به زمینه این در فیلم ارائه با تواندمی محترم
 

  یکارگاه تیفعال :97صفحه
 یبرا کنترل قابل و یدست صورتبه دهیشکل انجام تیفعال نیا طرح از هدف

 اب و کردن اکسترود مورد در بتواند یابتکار و خالقانه صورتبه که است هنرجو
 سر دنیبر با تواندمی هنرجو دهد. انجام را دهیشکل راکسترود با کامل احاطه
 ندک دهیشکل ،قالب عنوان تحت سرنگ یانتها در یمشخص شکل جادیا و سرنگ

 کامالً صورتبه حالدرعین دهد. ادامه را دهیشکل و بسازد هاییفتیله ای
 در موضوع نیا دهد. قرار یابیارز مورد را شدهتهیه ریخم ای گل نوع شدهکنترل

 سرنگ دهانه از خروج از پس شده دهیشکل نمونه که شود یتداع هنرجو ذهن
 به ازین محصول طول بودن یطوالن صورت در یحت ای برش و کنترل به ازین زین

 دهیشکل روش درك به تواندمیو  دارد محصول شکست عدم یبرا ژهیو راهکار
 کند. کمک او به تربزرگ ابعاد در آن مشکالت و
 

 نشان دستی صورتبه خمیر دهیشکل مراحل ،17 شکل در :92 و 91صفحه
 شکل در صنعتی ابعاد در و کارگاهی صورتبه مراحل این ادامه در است. شدهداده
 کامالً  کارگاهی و دستی صورتبه مراحل این است ممکن است. شدهداده نشان 19

 اننش را مراحل شدهارائه شکل دو هر طورکلیبه ولی باشند نداشته تطابق باهم
 .دهندمی

 

 برش نحوه و طولی جهت در قطعات ابعاد تعیین نحوه مبحث این در :93 صفحه
 (.11 )شکل شودمی داده توضیح آنها

 
 12 شکل اکستروژن هایروش بندیدسته :93 صفحه

 در آن زا تریکامل بندیتقسیم و است شدهارائه مختصر صورتبه بندیدسته این
 تا شودمی خواسته هنرجو از 13 صفحه کنید تحقیق در و است آمده زیر

 یا تیاینترن منابع در جستجو طریق از را دیگر هایبندیتقسیم و کلی بندیجمع
 دهد. ارائه دیگر مراجع
 مداوم و متناوب کار: نحوه ازلحاظ
 و مستقیم صورتبه تواندمی عمودی و افقی بر عالوه پیستونی نوع در جهت:

 .باشد غیرمستقیم
 اتوماتیک و دستی :گل شارژ نوع
 گرم و سرد دما: اساس بر
  ایضربه و هیدرولیک نیرو: اعمال نوع اساس بر
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 :93صفحه 
تجهیزات دستگاهی آورده شده است که شامل سه نوع  تقسیم بندی بر اساس

 پیستونی، حلزونی و پاگمیل است.
 کالسی فعالیت :94 صفحه

 :شودمی نوشته هنرجو توسط زیر موارد 13 شکل چیننقطه هایقسمت در
 (ram)فشار اعمال برای سنبه -1

 (barrel)اکستروژن محفظه  -2

 اکستروژن ماده  -7
 ظه،محف داخل در جلو سمت به سنبه حرکت با اعمالی فشار سنبه، به فشار اعمال با

 محفظه خروجی قسمت در ماده درنهایت و شودمی قالب طرفبه آمیز هدایت باعث
 .شودمی خارج روزنه از قالب شکل طبق و رسیده قالب به
 

 پرسش :94 صفحه
 این دارد وجود فشارتحت آمیز شدن فشرده امکان که قالب انتهایی هایقسمت در

 ایجاد سهولت قالب از گل خروج در تا شوندمی طراحی دارشیب صورتبه هاقسمت
 شود.

 

 آمده مربوطه بخش در حلزونی اکسترودر مورد در کامل توضیحات :10صفحه
 میک پیستونی دراکسترو با مقایسه در آن ساختار که حلزونی دراکسترو در است:

 ینا که شودمی استفاده پیستون جایبه حلزونی چند یا یک از است، ترپیچیده
 این در .کنندمی هدایت قالب و جلو سمت به را ورودی گل ،چرخش با هاحلزونی
 توسط نیز ثانویه سازیمخلوط عملیات یحدود تا دهیشکل بر عالوه سیستم
  .شودمی انجام هاحلزونی

 دعملکر حلزونی اکسترودر توضیح در شدهارائه اطالعات طبق هنرجو شکل این در
  دهد.می توضیح را اکسترودر این

 در دهد.می نشان را حلزونی دو و حلزونی تک صورتبه اکسترودر طراحی شکل
 ،ایزاویه لحاظ از تواندمی دیگر هم به نسبت هاحلزونی چرخش حلزونی، دو نوع
 باشد. هم مخالف یا جهتهم

 انتقال بعدی شیار سمت به شیارحلزونی از چرخش هر با آمیز هاحلزونی چرخش با
 .یابدمی

 
 

 :کنید فکر :11 صفحه

 یحلزون و یستونیپ دراکسترو سهیمقا -7 جدول
 هر ستا الزم بنابراین و کندمی کارپیوسته غیر صورتبه پیستونی اکسترودر 

 نوع در ولی گیرد انجام اولیه مواد شارژ دهیشکل عمل مرحله هر اتمام از بعد بار
 است. باال دهیشکل سرعت عملیات بودن پیوسته به توجه با حلزونی
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 ولی است سنبه انتهای و قالب جداره تنها پیستونی اکسترودر در تماس سطح 
  که آن، با مواد بیشتر تماس و حلزونی چرخش به توجه با حلزونی نوع در

 اهدستگ اجزاء و مواد بین تماس سطح و تماس زمان شودمی انجام نیز سازیمخلوط
 اجزاء سطح از ناخالصی و آلودگی انتقال امکان لذا و بوده باال حلزونی جمله از

  بود. خواهد زیادتر گل به دستگاه

 نکرد اکسترود از قبل کردن مخلوط عمل است الزم پیستونی اکسترودر در 
 مخلوط است ممکن که شودمی انجام اولیه سازی مخلوط تنها لذا و شود انجام

 هثانوی سازی مخلوط حدودی تا حلزونی نوع در ولی نباشد همگن مناسب اندازهبه
 است. بیشتر گل همگنی امکان و گرفت خواهد انجام حلزونی چرخش توسط

 مثال عنوانبه دارند. تفاوت هم با شوند ایجاد دارد امکان روش رو در که عیوبی
 همشاهد دارد امکان حلزونی اکسترودر با شده اکسترود قطعات در ایستاره ترك
 رودراکست با شده اکسترود محصول ناهمگنی و آمیز یکنواختی عدم احتمال و شود

 باالست. پیستونی
 

-شکل از حاصل قطعات یهایژگیو تفاوت مورد در شدهمطرح سؤال :11 صفحه

  یونحلز دراکسترو با یدهشکل از حاصل قطعات با یستونیپ دراکسترو با یده

 روش دو این بین موجود هایتفاوت در دقت و تفکر با هنرجو پرسش این در
 کند: ارائه را زیر هایپاسخ تواندمی اکستروژن دهیشکل

 د.باشن داشته تفاوت هم با است کنمم قطعات حاصله عیوب و کیفیت لحاظ از
 ازیس مخلوط به حدودی تا حلزونی حرکت حلزونی، اکسترودر در اینکه به توجه با

 سبتن تواندمی حلزونی اکسترودر از حاصله قطعات کیفیت لذا کندمی کمک امیز
 باشد. باالتر پیستونی اکسترودر محصوالت به
 ولیدت امکان پیستونی اکسترودر در دهیشکل عملیات بودن منقطع به توجه با

 صورتهب پیستونی اکسترودر زیرا است. کم پیستونی نوع در زیاد طول با قطعات
 .است کم شدن اکسترود برای ورودی مواد حجم و کندمی کار پیوسته( بچ)غیر

 
 کارگاهی فعالیت :19 صفحه

 اجزاء با تنها دهیشکل انجام بدون هنرجو است الزم کارگاهی فعالیت این در
 برای هنرجو در آمادگی ایجاد همچنین شود. آشنا دراکسترو دستگاه مختلف
 است. مدنظر فعالیت این در قالب تعویض

 
 مورد در هنرجو ذهن در چالش ایجاد ،سؤال این کردن مطرح از هدف :11 صفحه

 با زنبوری هایبلوك حتی و لوله مانند توخالی قطعات اکستروژن چگونگی
 از هنرجو ذهن واقع در است. مشبک آجرهای یا داخل در توخالی هایقسمت
 عاتقط اکسترود امکان سمت به اکسترودر در ساده قطعات کردن اکسترود امکان
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 پردازی ایده آن شدن عملی نحوه مورد در هنرجو و شودمی هدایت پیچیده
 .کندمی
 لداخ در فلزی غیر یا فلزی قطعات تعبیه درك در هنرجو توانایی پرسش، این در

 النه هایبلوك و مشبک آجرهای مانند قطعاتی تولید و دهیشکل امکان و قالب
  است. فاضالب توخالی هایلوله یا زنبوری

 دهیشکل در مثال عنوانبه که کند تجسم خود ذهن در تواندمی هنرجو همچنین
 گل که دارد قرار هسته عنوانبه توپر ایاستوانه قالب داخل در توخالی لوله

 هاستوان نهایت در و ندارد فلزی هسته این و قالب میان از عبور جز راهی شدهفشرده
 باشد. خالقانه و جالب او برای تواندمی شد خواهد دهیشکل توخالی صورتبه
 

  فیلم نمایش :11 صفحه
  اکستروژن زمینه در فیلم نمایش

 
 یکارگاه تیفعال :12 صفحه

 )پالستیک آمیز نوع دو از که شودمی خواسته هنرجو از کارگاهی فعالیت این در
  دهد. انجام را اکستروژن دهیشکل عمل و کند تهیه گل پالستیک( غیر و

 غیر و پالستیک گل شدن اکسترود قابلیت تواندمی کارگاهی تمرین این در هنرجو
 کند. لمس را پالستیک

 
 کارگاهی فعالیت :13 صفحه
 پالستیسیته برای الزم رطوبت میزان عملی بررسی فعالیت این طرح از هدف

 مناسب پالستیسیته و سازیآماده مرحله اهمیت به توجه با است. گل مناسب
 این با عملی صورتبه تا شودمی خواسته هنرجو از اکستروژن، برای موردنیاز
 روش برای موردنیاز مناسب رطوبت مقدار به توجه با شود. درگیر موضوع

 گل در رطوبت مقدار متفاوت، پالستیسیته با گل اکستروژن از پس باید اکستروژن
 آید. دست به درصد 22 تا 19 محدوده در باید کافی پالستیسیته با
 

  کنید: تحقیق :13 صفحهء
 کنید. بیان را اکستروژن دهیشکل روش از دیگری هایبندیتقسیم

 شد:بامی نیز دیگری انواع دارای کتاب در شدهارائه بندیتقسیم جزبه اکستروژن
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 حلراه و آنها ایجاد علت و شده اکسترود قطعات در عیوب -9 جدول :14 صفحه

 عیوب رفع

 و است آمده شده اکسترود قطعات در مشاهدهقابل احتمالی عیوب قسمت این در
 یا دلیل عیوب از برخی در او توسط ایده ارائه و کالس در هنرجو فعالیت منظوربه
 دهد: پاسخ زیر ترتیب به تواندمی که است شدهخواسته هنرجو از موجود حلراه

  ی:سطح هایلبه یپارگ عیب
 :حلراه،است بیع نیا جادیا علل از زیآم و دراکسترو وارهید نیب یتماس اصطکاك -
 کرد. کم قالب در را گل اصطکاك سازروان مواد از استفاده با

 -آمیز ذرات اندازه کنترل :حلراه،باشد شدهاستفاده درشت هایدانه با مواد از -2
 نباشد. درشت آمیز هایدانه اندازه

 داد. شیافزا را گل رطوبت درصد :حلراه،باشد شده کم گل رطوبت درصد -9

 یبندگچس یکمک مواد افزودن با :حلراه،باشد نداشته یکاف تهیسیپالست آمیز -1
 .دیبخش بهبود را آمیز

 شكل: S ترک
 منطقه ای شودمی ترکم عیب این بروز احتمال گل، پالستیسیته افزایش با :حلراه

  .شودمی محدودتر ترك این ایجاد
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 محل در و شده بیشتر گل ستون فشردگی اکسترودر، محفظه طول افزایش با
 .شودمی بیشتر پیوستگی گل، ستون مرکز در گل اتصال

 خارج سرعت تنظیم و حلزونی هایپره شیب حلزون، قطر و طول انتخاب همچنین
 کنند. کمک عیب این کاهش به توانندمی محفظه از گل شدن
 (:ایستاره) شكل Y ترک

 آمیز مناسب ترکیب از استفاده :حلراه
 شده اكسترود قطعات اعوجاج

 کنار در است. آن اعوجاج و محصول پیچش اکستروژن عیوب از دیگر یکی
 عدم و است برخوردار باالیی اهمیت از نیز قالب طراحی گل، مناسب پالستیسیته

 دارد. پی در را خروجی محصول اعوجاج مانند مشکالتی آن مناسب طراحی
 خروجی در جریان )باالنس( ساختن متعادل اکستروژن، قالب مهم مشخصه

 باعث و گردد اعوجاج دچار محصول تا شودمی موجب تعادل عدم هرگونه .باشدمی
 باشد، یافک قدر به گل هتیسیپالست اگر مثالً شود. پسماند هایتنش گذاشتن جابه
 که یطرف سمت به گل شمش باشد، داشته یشتریب اصطکاك قالب طرف کی اما

 پالستیسیته -قالب درست طراحی :حلراه .شودمی خم دارد شتریب اصطکاك
 الً مث :شده اکسترود محصول هدایت برای مناسب سیستم از استفاده -گل مناسب

 چرخش سرعت با شده، اکسترود محصول مسیر در موازی رولرهای دادن قرار
 اکسترودر از محصول خروج سرعت با متناسب
 شده اكسترود قطعات در تخلخل

 کامل و صحیح صورتبه دهیشکل مراحل و کردن مخلوط در هوازدایی عمل اگر
 تخلخل ایجاد باعث که شودمین خارج کامل طوربه آمیز داخل هوای نشود انجام

 چسب ترکیب بودن نامناسب صورت در چسب حاوی آمیز در همچنین .شودمی
 .شوندمی تخلخل ایجاد باعث و شده تولید گازهایی سوختن حین

 و چسب مناسب ترکیب انتخاب -آمیز صحیح هوازدایی و سازیآماده :حلراه
 سایزر پالستی
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 دهي به روش اکستروژنشکلشايستگي ارزشیابي 

 
 شرح كار:

 اکستروژنآماده سازی ابزار آالت و تجهیزات شکل دادن به روش 

 شکل دادن به روش اکستروژن

 کنترل نهایی

 استاندارد عملكرد: 
 تعویض قالب -در آماده کردن دستگاه اکسترو - تمیز بودن ابزار سالم و

 بکنترل نهایی و بررسی عیو – درشکل دادن قطعه با اکسترو
 شاخص ها:

  درو تولید قطعه بدون عیب با اکسترو درکار با دستگاه اکسترو

 شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

 درکارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، انواع دستگاه اکسترو شرایط:
پمپ  مواد اولیه، ،شابلون ،خط کش ،کولیس ،پاگمیل ، اکسترودر حلزونی،اکسترودر عمودی ابزار و تجهیزات:

 خشک کن  ، ، قالب دستگاه اکسترودرخالء

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

مناسب  یزو آم یزاتتجه یآماده ساز 1
 اکسترودر یبرا

1  

  2 دهی به روش اکستروژن شکل 2

قطعات  یوبتشخیص ع توانایی 3
 رفع آنها هایاکسترود شده و روش

1  

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محیطی و نگرش:

 -لباس کار و کفش ایمنی -عمل و صحت دقت
 یطیمح ستیزرعایت موارد  -یریپذتیمسئول

2  

 * میانگین نمرات

 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 تراش روش به دهيشکل: شايستگي 3واحد يادگیری 
 دهد.می نشان را تراش حال در سرامیکی قطعه فصل: شروع صفحه اول، تصویر
 فصل این در که است دهیشکل روش مورد در هنرجو در ذهنیت ایجاد آن هدف

  .شودمی آشنا آن با
 

 این دهد.می نشان را چوب ب( و فلز الف( تراشکاری دستگاه:  21 صفحه1 شکل
 زمال اینجا در است. شده آورده تراش روش با هنرجو کلی آشنایی منظوربه تصاویر

 نیز دیگر قطعات برخی ساخت برای روش این که شود یادآوری هنرجو به است
 .شودمی استفاده

 
  دهد.می نشان را تراش با گرفتهشکل چوبی قطعات :21 صفحه 2 شکل

 با هک کند تهیه را چوبی قطعات از بیشتری تصاویر بخواهید هنرجو از توانیدمی
 ود.ش آشنا بیشتر آن کاربرد و روش این اهمیت با تا گیرندمی شکل تراش روش

 
 دتوانیمی .دهدمی نشان را تراش با گرفتهشکل فلزی قطعات:  21 صفحه 7 شکل

 برای فقط روش این که کنید یادآوری هنرجو به کلیدها، تصویر به اشاره با
 تصاویر بخواهید هنرجو از همچنین .شودمین استفاده متقارن قطعات دهیشکل

 .گیرندمی شکل تراش روش با که کند تهیه را فلزی قطعات از بیشتری
 

  صنایع: در تراش روش به شده دهیشکل قطعات :22 صفحه 9 شکل
 اهمیت درباره است الزم قسمت این در .دهدمی نشان را نساجی -ب و برق -الف

 و رقب بخصوص صنایع سایر در تراش با گرفتهشکل سرامیکی قطعات کاربرد و
 این ساده مثال شود. آورده آنها کاربرد از هاییمثال همچنین شود. بحث نساجی
  باشد.می برقی بخاری هایالمنت قطعات،
 اختیار در و کرده تهیه را قطعات از برخی امکان صورت در گرددمی پیشنهاد
 کند. بررسی دقیق بصورت را آنها بتواند تا دهید قرار هنرجو
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  کمک مطالب بهتر یادگیری به تراش روش به قطعات تولید فیلم نمایش
 دهید. توضیح را مراحل فیلم نمایش با همزمان .کندمی

 

 .دهدمی نشان تراش روش با را سرامیکی بدنه دو دهیشکل:  22 صفحه 1 شکل
 جزئیات بعدی هایقسمت در تا شودمی ایجاد هنرجو برای کلی ذهنیت اینجا در

 بشناسد. بهتر را روش
 

 شکل تراش روش با که دهدمی نشان را سرامیکی قطعات :23 صفحه 2 شکل
 دتوانمی تراش، دستگاه و قطعات از قبلی تصاویر به توجه با هنرجو اند. گرفته

 قطعات دهیشکل و باشدمی تراش قطعات این دهیشکل روش که دهد تشخیص
 است. پذیر امکان آن با نیز متقارن

 

 دهدمی نشان را تراش روش به پالستیک گل دهیشکل مراحل :23 صفحه 3 شکل
 شافت استقرار ،تراش ابزارهای انتخاب و بررسی ،گل شمش سازیآماده شامل که
  باشد. می تکمیلی عملیات و دهیشکل ،شمش و
 

 فصل در هنرجو هایآموخته بین ارتباط هدف با سؤال این :23 صفحه کنید فکر
 شدهبیان تراش دهیشکل با گل، سازیآماده درباره جولی و جیگر و اکستروژن

 هترب را پذیریشکل و تر یکنواخت را آن گل، هواگیری که بداند باید هنرجو است.
 .کندمی

 

  .دهدمی نشان را گل های شمش :23 صفحه تصاویر
 هب اکستروژن توسط اولیه مواد که دهد توضیحالزم است هنرآموز محترم  اینجا در

 ،ودشمی بریده قطعه با متناسب الزم اندازهبه و شودمی آماده گلی استوانه شکل
 خروج حال در گل شمش راست سمت تصویر .شودمی گفته گل شمش آن به که
 .دهدمی نشان را هاآن خواباندن چپ سمت و اکستروژن از

 را سرامیکی مختلف قطعات در گل شمش رطوبت درصد :23 صفحه 1 جدول
 متفاوت مختلف قطعات دهیشکل برای موردنیاز رطوبت درصد .دهدمی نشان
 است.

 

 دهیشکل برای را رطوبت مناسب مقدار اهمیتباید  هنرجو :23 صفحه پرسش
 باشد الزم حد از کمتر رطوبت مقدار اگر شودداده  توضیح هنرجو برای بفهمد.
 برش ابزار گردد. می ذخیره بدنه در تنش و شودمین انجام درستی به دهیشکل
 همچنین گردد. می ایجاد ناصاف سطح و شده ایجاد غبار و گرد ،شودمی کند زودتر

 حکاماست ،گیردمین انجام خوبی به دهیشکل نیز باشد الزم حد از بیش رطوبت اگر
 )در داریم. را شابلون به گل چسبیدن و بود نخواهد کافی دهیشکل برای شمش

 را خود ایدایره شکل گلوله شودمی باعث حد از بیش رطوبت گلوله، تراش مورد
 باشد.( نداشته را دستگاه روی مناسب چرخش قابلیت و بدهد دست از
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 که دهدمی نشان را شمش رطوبت درصد دقیق گیریاندازه :23 صفحه 3 شکل
  باشد. می دهیشکل در آن اهمیت کننده بیان

 ابعاد جهت به زیرا است مهم بسیار گل، رطوبت درصد به توجه خراطی روش در
 دیابعا پایداری که است الزم محصوالت، گونه این بودن حجیم و تولیدی قطعات
 گرلن و شابلون زیاد فشار برابر در استحکام از برخورداری ضرورت و تراش هنگام
 باشد. داشته خود(، مرکزی تقارن محور حول چرخش اثر در (حجیم قطعات باالی

 آن باید و است تغییر در درصد 13 تا 11 بین معموالً قطعات، نوع این رطوبت لذا
 هب اولی روش دو به حالت این در کرد. کنترل تراش ابزار با برداری الیه هنگام را

 را رطوبت میزان هخورد تراش تازه سطح روی دست فشاردادن با تجربی روش
 رداریب نمونه با رطوبت درصد شدهداده تراش الیه از نیاز صورت در یا و کرد تجربه

 .شودمی گیری اندازه رطوبت میزان کردن خشک و توزین و
 

 کافی مهارت ایجاد و یادگیری فعالیت، این طرح از هدف :24 صفحه 1عملی کار
 می رطوبت مختلف درصدهای با گل شمش پذیریشکل بررسی جهت هنرجو در

 باشد.
 با و کرده تهیه شدهداده ترکیب با گل شمش چهار که خواسته شود هنرجو از

 یپذیرشکل فعالیت، در شده ذکر کاری مراحل با مطابق تراش، روش از استفاده
 هایگروه نیز پایان در کند. مقایسه رطوبت مختلف درصدهای لحاظ از را آنها

 کنند. بحث یکدیگر با خود نتایج مورد در مختلف

 ار محیطی زیست و ایمنی نکات تمام دستگاه با کار حین در بخواهید هنرجو از
 کند. رعایت و داده قرار توجه مورد احسن نحو به
 

 با .دهدمی نشان را مختلف ابعاد با شدهتهیه گل های شمش :30 صفحه 4 شکل
 در که همانطور باشد. می متفاوت ها شمش ابعاد نظر، مورد قطعه ابعاد به توجه

 که باشد بزرگ تواندمی حدی به ها شمش اندازه بینیم می چپ سمت تصویر
 نباشد. پذیر امکان دست با آن حمل
 رد تفاوت دلیل که دهدمی نشان را مختلف های اندازه با هایی مقره زیر تصویر
  .دهدمی نشان را ها شمش اندازه

 



 تراش دهی به روش شكل

 67 

 می نهایی قطعه با شمش اندازه ارتباط درك : هدف30 صفحه کالسی فعالیت
 کند. پیدا را آن با متناسب شمش باید قطعه اندازهبه توجه با هنرجو باشد.

 
 شمش قطعه  ردیف

1 

  

2 

  

3 

  
 
 کاهش در مستقیم برق جریان عبور سیستم قسمت این در: 31 صفحه دانیدمی آیا

 شمش ضخامت تمامی رسیدن برای اصلی و درست روش .کندمی بیان را رطوبت
 استفاده (ACمستقم) برق جریان عبور سیستم از قبول، قابل و کم رطوبت درصد به

 جریان مقابل در مرطوب قطعه مقاومت مقدار برق، ساده فرمول گردد.مطابق می
  با: است رببرا برق

 
 طول L و شمش مقطع سطح A و برق جریان I و ولتاژ همان Vفرمول این در که

 برقی بخاری همانند مقاومت یک مانند شمش برق جریان عبور با باشد. می شمش
 از دست یک کامالً صورتبه را خود رطوبت آرامی به و کرده شدن گرم به شروع
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 و کرده تغییر برق جریان عبور به مقاومت رطوبت درصد کاهش با .دهدمی دست
 طعق اتوماتیک و شده تنظیم صورتبه جریان مشخص، مقاومت به رسیدن از پس
 .رسدمی ،است شده تعریف قبل از که مناسب رطوبت به قطعه و شودمی

 

 مشورت با و کرده بررسی را شکلها هنرجو که است این : هدف31 صفحه کنید فکر
  کند. فکر مناسب های شمش رطوبت و ابعاد مورد در خود هایهمکالسی

 

 که است شده آورده گل تراش تجهیزات و ابزار ترین مهم:  32 صفحه 2 جدول
 ار تجهیزات و ابزار این هنرجو است بهتر دارد. دهیشکل در بسزایی نقش هریک
  شود. ارائه الزم توضیحات آنها مشاهده حین و ببیند
 بزارا است الزم برش، ابزار و شابلون با شمش زیاد تماس و دهیشکل نحوه بدلیل

 شود. تهیه باال سختی با شابلونی و
 

 اجازه .دهدمی قرار بررسی مورد را شابلون خواص و جنس :32 صفحه کنید گفتگو
 کند. پیدا را االتؤس جواب گفتگو و بحث با هنرجویان دهید

 در یراز دارد. تاثیر تولیدی محصوالت سطحی کیفیت بر شابلون لبه بودن تیز -
 ابلونش و گل بین زیادی اصطکاك گل با تماس اثر در شابلون، بودن کند صورت
 ذخیره اثر در شمش سطح شدن بریده بریده به منجر تواندمی و شودمی ایجاد
 نکند. ایجاد را نظر مورد شکل است ممکن همچنین گردد. تنش

  باشد. نیز سرامیک جنس از تواندمی فلز بر عالوه شابلون -

 کند. تحقیق پلیمری ابزار مورد در بخواهید هنرجو از -
 از پس .دهدمی نشان را شابلون سازی پیاده مراحل :37 صفحه 12 شکل تصاویر
 یفیتک و تیزی و شود می تنظیم و نصب تراش دستگاه روی بر شابلون ،انتخاب
 شود. می کنترل شابلون تراش

 

 نشان را مختلف های شابلون از هایی طرح نمونه :37 صفحه 17 شکل تصاویر
 .دهدمی

 ار مقره فرم و شکل ولتاژ، اعمال مقابل در هاآن عملکرد و اهمقره بر اعمالی ولتاژ
 با برق لکاب عبور فاصله افزایش بر عالوه شودمی تالش بطوریکه نماید.می تعیین

 در تا شود طراحی طوری باید سطوح باشد. حداکثر کالهک یا مقره دارنده نگه
 ار تمیزی حداکثر و خیس سطح حداقل غبار، و گرد استقرار و باران بارش مقابل
 .باشد داشته

 

 و کنند کار ها شابلون دهی طرح روی مند عالقه هنرجویان شودمی پیشنهاد
 کنند. رسم را دیگری هایطرح

 توجه با .دهدمی نشان را ها مقره طرح از ای نمونه :39 صفحه 19 شکل تصاویر
  .شودمی ساخته شابلون و شدهتهیه مناسب طرح قطعه، نهایی شکل به
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 با وهنرج تا است شدهداده طرح دقیق بررسی برای نیز قسمت این کالسی فعالیت
 نشان را مقره شیارهای فاصله و قطر ارتفاع، که آن در شده درج های اندازه و اعداد

 شود. آشنا ،دهدمی
 تراش دستگاه شابلون تنظیم و نصب یادگیری منظوربه :39 صفحه 2عملی کار
 کند. نصب را شابلون شده ذکر نکات بررسی از پس باید هنرجو باشد.می
 

 رعایت کند: حتماًنکات ایمنی زیر را  خواسته شوداز هنرجو   نکته:ایمنی
 را الزم گرفتگی دقت برق احتمالی خطرات وجود به توجه : با1نکته ایمنی 

 .کنید خیس اجتناب دست با دستگاه کردن خاموش و روشن از داشته باشید و
  .باشید کار حین در دستگاه لباس به احتمالی کردن گیر مواظب :2نکته ایمنی 
 کنید. خودداری شابلون موردبی و دستکاری جایی جابه : از7نکته ایمنی 
 مقره در و شابلون فاصل حد بین دستهایتان که کنید احتیاط :9نکته ایمنی 

 نگیرد. قرار تراش حال
 

 

 
 

 دهد.می نشان را گل شمش و شافت استقرار محل :31 صفحه 11 شماره شکل
 

 از هدف .دهدمی نشان را شدن تراشیده حال در گلوله :31 صفحه کالسی فعالیت
 مورد رد که شناختی با و قبلی تصاویر به توجه با هنرجو که است این تصویر این

 کند. مشخص شکل در را شابلون و شافت بتواند کرده، پیدا شابلون و شافت
 
 نظر از مقره انواع آنها، کاربرد ها،مقره مورد در مطالبی :32 صفحهدانیدمی آیا

  آشنا بیشتر هامقره با قسمت این مطالعه با هنرجو است. شده آورده ترکیب
 سرامیکی، های مقره ساخت روش مورد در بخواهید هنرجو از یدتوانمی گردد.می

کلمه راهنمای عبور نخ یا هادی های نخ  کند. تحقیق کامپوزیتی و ای شیشه
 جایگزین مقره های عبور نخ شود.

 افزاییدانش
 استفاده شده سخت شیشه از ای شیشه های مقره ساخت در :ایشیشهمقرهای

 و پریدگی لب بلامق در و بوده هفشرد ای شیشه مقره خارجی پوسته .شودمی
 از شتربی شیشه عایقی استقامت است. تر مقاوم چینی به نسبت الکتریکی قوس

 کشش، مقابل در و بوده چینی از تر مقاوم فشار تحت شیشه باشد. می چینی
  .است تر شکننده مکانیکی ضربات مقابل در اما دارد، چینی معادل استقامتی

 لقاب چشم با آن داخلی ترك و شکستگی که گردد، می باعث شیشه شفافیت 
 شیشه سطح روی آب حفظ ای شیشه های مقره عمده ضعف نقطه باشد. رویت

 پوشانند می را مقره این سطح راحتی به مرطوب های آلودگی بنابراین باشد. می
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 مقره ضعف این .یابدمی افزایش سطحی جرقه وقوع احتمال آلوده های محیط در و
 قابل (RTV) به موسوم "رابر سیلیکون" روکش نوعی از استفاده با ای شیشه های
  .باشد می رفع

  :کامپوزیت های مقره ج(

 یپالستیک پوشش عایق، هسته شامل کامپوزیت های مقره دهنده تشکیل اجزای
 (FRP) هفشرد پالستیکی فیبر از مقره مرکزی هسته باشد. می انتهایی اتصاالت و

 هدهع بر را مقره به اعمالی مکانیکی بار تحمل وظیفه هسته این .شودمی ساخته
 زا گیرند می قرار استفاده مورد هسته ساخت برای که ای فشرده های فیبر دارد.

 ایقیع جزء ترین اصلی کامپوزیت های مقره در هسته باشد. می شیشه الیاف جنس
  .آیدمی شمار به مقره

 مخرب اثرات و گیدهواز مقابل در هسته محافظت وظیفه مقره الستیکی روکش
 دسته سه از هسته بیرونی پوشش برای دارد. عهده بر را جوی شرایط و رطوبت

 های االستومر و پروپیلن اتیلن، کوپلیمر های االستومر اپوکسی، رزین مواد
 زانمی و بوده گریزی آب خاصیت دارای روکش این .شودمی استفاده سیلیکونی

 طراحی امکان روکش این دیگر مزایای از است. ناچیز بسیار آن آلودگی جذب
 .باشد می دلخواه شکل به مقره های بشقاب

  :كامپوزیت و چینی ای، شیشه های مقره مقایسه

 مقاومتر یچین به نسبت الکتریکی قوس و پریدگی لب مقابل در ای شیشه نوع -1
  .باشد می ترمقاوم دو هر از کامپوزیت نوع و است

 از توانمی را عیب این و شده شکسته کوچکی های تکه به بشکند شیشه اگر -2
 قرهم از آسانتر ایشیشه مقره در عیب تشخیص بنابراین کرد مشاهده زمین روی

  .است چینی

 کلش تغییر نتیجه در و بوده کوچکتر ای شیشه مقره حرارتی انبساط ضریب -7
  .است حداقل حرارت درجه تغییر اثر در آن نسبی

 متیاستقا کشش مقابل در و بوده چینی از تر مقاوم فشار تحت ای شیشه نوع -9
 در دباش می دیگر نوع دو از بیشتر کامپوزیت عایقی خاصیت دارد را چینی معادل
 در کوچکتری خزشی فاصله از آن طراحی در که دهدمی را امکان این نتیجه

  .شود استفاده ای شیشه و چینی های مقره با مقایسه

 در و شده تقطیر زودتر آن سطح در رطوبت که است این ای شیشه عیب -1
 سرد از پس است ممکن است نامنظم شکل با آن ماده جرم که بزرگ، هایمقره
 که است این ای شیشه مقره دیگر عیب کند. پیدا داخلی نسبی شکل تغییر شدن

 زندهخ جریان باعث و نشسته شیشه روی راحتی به آلودگی و غبار و گرد و رطوبت
 طرح با غبار و گرد پر و مرطوب مناطق در توانمی را عیب این گردد. می سطحی

 در است گریزی آب خاصیت دارای کامپوزیت مقره اما کرد. برطرف مقره خاص
 رداریب بهره حین در شستشو به نیاز بوده، پایین آن در غبار جذب میزان نتیجه
  .شودمی نگهداری هزینه شدن کمتر موجب که یافته کاهش
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 هنرجو از .دهدمی نشان را الکتریکی های مقره کلی ترکیب: 32 صفحه 7 جدول
 است، خوانده آنها خواص و اولیه مواد مورد در که قبلی مطالب به توجه با بخواهید

  کند. مشخص را اولیه مواد از هریک نقش
 نشان توضیح با را دوشیاره مقره تراشکاری مراحل :33 و33 صفحات 13 شکل

 لمراح فیلم مشاهده با یا و ببیند نزدیک از را دهیشکل هنرجو است بهتر .دهدمی
 شود. داده توضیح

 

  دهد.می نشان را سرامیکی شیاردار هایمقره از هایینمونه 33 صفحه 14 شکل
 به کالس در و شود تهیه دوشیاره های مقره دهیشکل درباره فیلمی 33 صحفه
 کند. پیدا مطلب ینا از بیشتری درك هنرجو تا بگذارید نمایش

 با یا و کنید تهیه آماده شمش فعالیت، این انجام برای :34 صفحه 7 عملی کار
 ،شده ذکر مراحل انجام از پس هنرجو کنید. آماده را آن قبلی ترکیبات از استفاده

 بسازد. دوشیاره مقره
 کنند. رعایت را ایمنی نکات هنرجویان کنید یادآوری

 

 روی آنها استقرار و شده بریده گلی های شمش :34 صفحه 21 و 20هایشکل
 .دهدمی نشان را دستگاه

 

 کار این که دهدمی نشان را بزرگ های شمش قرارگیری :30 صفحه 22 شکل
 پذیرد. صورت جرثقیل از استفاده با یا و نفره چند صورتبه باید

 درك منظوربه .دهدمی نشان را بوشینگ مقره تراش مراحل :30 صفحه 27 شکل
 با یا و ببیند نزدیک از را دهیشکل مراحل هنرجو گردد می پیشنهاد مطلب، بهتر

تصاویر ردیف اول  دهید. توضیح هنرجویان برای را دهیشکل مراحل فیلم، نمایش
 باشد.از چپ به راست و ردیف دوم و سوم از راست به چپ صحیح می

 

 پس عمل این که میدهد نشان را گرفته شکل مقره پرداخت:  31 صفحه 29 شکل
 مرطوب اسفنج با همچنین ،شودمی انجام بسیار دقت با قطعه دهیشکل از

  .رودمی بین از سطحی هایناصافی
 

 که باشد می دستگاه از قطعه جداکردن مرحله به مربوط :31 صفحه 21 شکل
 قرار طوالنی یهاآنزم مدت و کم دمای در و شده منتقل کن خشک به آن از پس
 شود. انجام آن کامل شدن خشک تا شودمی داده

 

 شکل تابلویی های مقره و بوشینگ های مقره از ییهانمونه :31 صفحه 22شکل
زیرنویس شکل به ترتیب به صورت  است. داده نشان را تراش روش به گرفته
هایی از مقره های تابلویی )شکل راست( و بوشینگ )شکل سمت چپ( نمونه

 صحیح می باشد.
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 تراش اب گرفته شکل قطعات زا بیشتری تصاویر و کند تحقیق بخواهید هنرجو از
 دهد. ارائه کالس در و کرده تهیه اینترنت از را
 

 این شود بیانالزم است  که است تابلویی های مقره مورد در :31 صفحه نکته
 کلش ... و اکستروژن ،پرس نظیر هایی روش با ابتدا مشابه قطعات حتی و قطعات

 می ایجاد دادن تراش روش با دیگری اشکال ویا ها سوراخ سپس .شوند می داده
 کنند.

 

 جهت هنرجو در کافی مهارت ایجاد و یادگیری : هدف32 صفحه 9عملی کار
 ار شمشی بخواهید هنرجو از باشد.می تراش روش از استفاده با قطعات دهیشکل

 روش از استفاده با را ای قطعه و کند تهیه شدهداده آمیز ترکیب از استفاده با
 کند. تولید فعالیت در شده ذکر کاری مراحل با مطابق و تراش

 کنند. رعایت را ایمنی نکات بخواهید هنرجویان از
 

 .دهدمی نشان را تراش با گرفته شکل سرامیکی هایگلوله :32 صفحه 23 شکل
 ،سرامیکی هایگلوله مورد در مختصری توضیح قسمت این در شودمی پیشنهاد

 .شودداده  آن دهیشکل هایروش و کاربرد
 

 از .دهدمی نشان را سرامیکی های گلوله دهی شکل مراحل:  37 صفحه 23 شکل
 مراحل از یک هر یکدیگر مشورت با و تصاویر به توجه با بخواهید هنرجویان

  دهند. توضیح مختصر بطور را دهیشکل
 تنظیم -9 گل خواباندن -7 گل بریدن -2 پالستیک گل کردن اکسترود -1

 تراشیدن -2 اولیه هایالیه برداشتن -1 آن در شمش دادن قرار و تراش دستگاه
 گلوله دادن شکل -3 و

 .شودمی استفاده بالمیل از یکسان ویژگی با هموژن دوغاب و محصول تولید برای
 ینب در فشردن با و سرامیکی گلوله دورانی حرکت اثر در سایش و خردایش عمل
 .گیردمی صورت ها بالمیل در خود
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 االب معینی ارتفاع تا سرامیکی هایگلوله شودمی باعث ها، بالمیل چرخشی حرکت
 شارف و ضربه با هاگلوله بنابراین کنند، سقوط سنگها و مواد بروی سپس و رفته
 سرامیک هایگلوله از مختلف انواع بندیدانه با ذرات و دوغاب تهیه به و نرم را مواد

 دسته دو به را آنها توانمی و باشندمی متفاوت ترکیب و شکل در که دارند وجود
 :کرد تقسیم

 طبیعی هایلولهگ -1

  مصنوعی هایلولهگ -2

 روفمع ایرودخانه یا و فلینتی ،لکسیسای های نام به بیشتر طبیعی هایلولهگ
 پایین، بسیار کارایی و آلودگی ایجاد و باال بسیار سایش میزان دلیل به که هستند
 یلدل به تولیدی و مصنوعی هایلولهگ ندارند. سرامیک صنایع در چندانی کاربرد
 ثابت و همگن ترکیبات و بیضی( و ایاستوانه )کروی، منظم هندسی اشکال داشتن

 هایلولهگ .برخوردارند طبیعی هایگلوله به نسبت باالتری العاده فوق مزایای از
 یا طبیعی غیر هایگلوله انواع از ...و استئاتیتی باال، آلومینا چینی آلومینایی،
 هستند. مصنوعی

 

 هب قسمت، این در سرامیکی گلوله تراش مراحل آموزشی فیلم نمایش 37 صفحه
 .کندمی کمک مطلب بهتر درك

 

 د.باشمی تراش دستگاه با سرامیکی گلوله ساخت به مربوط 39 صفحه 1 عملی کار
 شکل تراش با را سرامیکی گلوله شده، آورده نکات به توجه با بخواهید هنرجو از

  دهد.
 دهید. تذکر ایمنی نکات رعایت مورد در
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  دهي به روش تراششکلارزشیابي شايستگي 

 شرح كار:
 آماده سازی شمش گل 

 انتخاب ابزار تراش

 تراش گل پالستیک 

 استقرار شافت و شمش

 به روش تراشدهی گل پالستیک شکل

 عملیات نهایی 
 استاندارد عملكرد: 

 دهی پالستیک به روش تراشکسب مهارت شکل
 شاخص ها:

 بررسی هریک از عوامل موثر بر تراش گل پالستیک

 شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

  دهیشکلدستگاه تراش، شابلون ه تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، کارگاه استاندارد مجهز ب شرایط:
 

 ترازو، ظرف، الک، تیغه برش، شافت، دستگاه تراش، خشک کن، تجهیزات پرداخت ابزار و تجهیزات:

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

دهی آماده سازی شمش گل برای شکل 1
 تراش

1  

  2 تراشگل به روش دهی شکل 2
  1 ابزار تراشبررسی و انتخاب  3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محیطی و نگرش:

 -لباس کار و کفش ایمنی -عمل و صحت دقت
 یطیمح ستیزرعایت موارد  -یریپذتیمسئول

2  

 * میانگین نمرات

 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 4فصل 

 دهي به روش جیگِر و جوليشکل
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 : 4واحد ياديگری 
  جولي و جیگر شايستگي شکل دهي به روش

 وشر توسط که است آشپزخانه ظروفبه  مربوط تصویر این فصل: شروع تصویر
 رایب ذهنیتی ایجاد تصاویر این دادن نشان از هدف .شودمی تولید جولی و جیگر

 است. روش این با تولیدی محصوالت مورد در هنرجویان
 

 زا استفاده با تولیدشده قطعات از بهتر درك منظوربه :34 صفحه 1 شکل تصاویر
 ت.اس شدهداده نشان سرامیکی محصوالت از متعددی تصاویر جولی و جیگر روش

 روش زا استفاده با تواننمی را پایین ردیف چپ سمت تصویر تصاویر، این بین از
 روش از آن پیچیدگی دلیل به قطعه این تولید در کرد. تولید جولی و جیگر
 .شودمی استفاده دوغابی گریریخته

 
 این است، آمده جولی و جیگر روش توضیح در که طورهمان :34 صفحه 2 شکل
 هنرجویان از محترم هنرآموزان است. سفالگری چرخ روش یافته تکامل شکل روش

دهی با این شکل معایب و مزایا و سفالگری چرخ مورد در تحقیقی که بخواهند
 دهند. ارائه دستگاه را

 
 آن معایب و مزایا و سفالگری چرخ: افزاییدانش

 سفالگری چرخ دهیشكل روش
 ابعده که است بوده قالب -دست و دست کمک با قطعات دادن شکل روش ابتدا

 چرخ کمک با سفالی قطعات انواع از بعضی تولید سفالگری، چرخ اختراع با
 دستگاه چرخ سر روی بر را آماده گل مقداری روش این در .شد انجام سفالگری
 طعهق توخالی، توپر استوانه ساخت و کردن مرکز از پس و دهندمی قرار سفالگری

 در فرد مهارت دهند.می شکل سفالگری ابزارهای و دست کمک به را نظر مورد
 بدون و دست از استفاده با قطعه ساخت روش امروزه است. مهم بسیار روش این
 کم، تولید سرعت مانند هاییمحدودیت زیرا نیست، مرسوم چندان ابزار

 با دادن شکل روش از مشکل این رفع برای دارد. سازیهمسان و تکرارناپذیری
 با قالب -دست با دادن شکل که ایعمده تفاوت .شودمی استفاده سفالگری چرخ
 تولید برای قالب -دست روش که است این دارد، سفالگری چرخ با دادن شکل
 یقدق ابعاد و اندازه نظر از تولید در تکرارپذیری با یدهچپی و ساده قطعات انواع

 عضیب و دارد کاربرد مدور قطعات تولید برای فقط سفالگری چرخ روش ولی است،
 جامان دست و ابزار با شکل در اصالحاتی و تغییرات اولیه دهیشکل از پس مواقع

 .گیردمی
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 سفالگری چرخبا  دهیشكل روش مناسب ابزارهای
 طرح سادگی دلیل به قالب -دست و دست کمک با قطعات دادن شکل روش در
 و سفالگری چرخ اختراع پس از بعدها ولی ،شودمی استفاده تریساده ابزارهای از

 پیدا نیاز جدیدی ابزارهای به بشر آن، کمک با سفالی قطعات انواع از بعضی تولید
 مهارت اساس بر سفالگری ابزارهای و دست کمک با نظر مورد قطعه است. کرده
 و دست از استفاده با قطعه ساخت روش امروزه .شودمی ساخته روش این در فرد

 و الگو زیبایی مانند هاییمحدودیت دارای زیرا نیست، مرسوم چندان ابزار بدون
 مهارت و ترپیچیده ابزارهای از مشکل این رفع برای است. تکرارناپذیری و طرح
 .شودمی استفاده سفالگری چرخ کمک با باالتر

 

 سفالگری چرخ با سفالی قطعات دادن شكل ابزارهای
 گل دادن شکل برای که است ایوسیله سفالگری چرخ سفالگری: چرخ -1

 اب سفالگری چرخ دور هایگذشته از رود.می بکار مدور اشکال خصوصاً پالستیک
 وانعنبه نیز الکتریکی محرکه نیروی امروزه و آمدمی در گردش به پا نیروی کمک

 .است لنگر یا چرخ یک دارای معمولی سفالگری چرخ رود.می کار به الکتروموتور
 تریکم قطر دارای آن چوبی نوع با مقایسه در شود، ساخته فلز از چرخ این اگر

 متر سانتی 20 حدود در قطری فلزی لنگر چرخ با سفالگری چرخ یک مثالً است.
 متر سانتی 100 معادل قطری دارای باشد، چوب جنس از اگر که حالی در دارد،

 بهتر اتصال برای که است شیار بدون هم و شیار دارای هم چرخ سر بود. خواهد
  .شودمی استفاده شیار دارای چرخ سر از معموالً چرخ سر به گل
 

 
 شیار بدون و شیار دارای چرخ سر

 که شودمی چرخانده پا با که است سفالگری چرخ نوعی پایی: سفالگری چرخ -
 .شودمی استفاده پالستیک گل از سفالی قطعات دادن شکل برای

 و متفاوت ابعاد با گردان صفحه که است دستگاهی ماشینی: سفالگری چرخ -
 یادز یا کم گاز پدال با که است تنظیم قابل صفحه این چرخش سرعت دارد. متغیر

 .شودمی
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 برقی و پایی سفالگری چرخ

 

 برای سفالگری دهیشکل فرایند در که ابزارهایی و وسایل سفالگری: تراش ابزار -2
  روند.می کاربه گل برداشت

  

 
 سفالگری ابزار انواع

 

 انددهش ساخته غیره و چوب پالستیک، فلز، جنس از که ابزارهایی شابلون: انواع -7
 روند.می کاربه خاص انحنای و قوس ایجاد برای و

 
 شابلون انواع
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 هساخت غیره و چوب پالستیک، فلز، جنس از که ابزارهایی طرح: ایجاد ابزار انواع -9
 .روندمی کاربه، شدهمشخص قبل از طرحی دادن شکل و نقش ایجاد برای و اندشده

 

   
 طرح ایجاد ابزار انواع

 

 ساخته غیره و چوب پالستیک، نزن،زنگ فلز جنس از که ابزارهایی شابلون:-1
 روند.می کاربه انحنا و قوس ایجاد برای و اندشده

 
 شابلون

 

 اننش شناسانباستان هاییافته .گرددبرمی میالد از قبل سوم هزاره به چرخ ختراعا
 چرخ ت.اس گرفته صورت ایرانیان توسط سفالگری چرخ اولین اختراع که دهدمی

 کی ؛گیردمی قرار آن روی بر گل که صفحه یک شامل است دستگاهی سفالگری
 که ینیروی و کندمی وصل پایینی صفحه یا فولی یک به را باال صفحه که شفت
 و سفالگر خود وسیلهبه نیرو این است ممکن .شودمی صفحات این چرخش باعث

 ردک کنترل توانمی را پایی چرخ سرعت شود. ایجاد الکتریسیته نیروی توسط یا
 غیرمت سرعت اگر ولی ،کرد کنترل تواننمی باشد سرعتهدو اگر را برقی چرخ ولی

 خواهد گران بسیار چرخ قیمت صورت این در د؛نمو کنترل را آن توانمی ،باشد
 رخچ با سفالگری کرد. ایجاد بشری تمدن در انقالبی سفالگری چرخ تراعاخ د.ش

 یزن مطلوبتری کیفیت و یابد افزایش یسفال محصوالت تولید سرعت شد باعث
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 برخالف شدن سبک نظر از چه و بودن قرینه نظر از چه روش این .باشد داشته
 و دادن انجام با فقط مهارت این و دارد زیادی مهارت به احتیاج دست تکنیک
 .پذیردمی صورت تکنیک این کردن تمرین

 

 سفالگری چرخ با سفالی قطعات دادن شكل مراحل
 گل دادن ورز -1

 یفلز میز سطح مانند صافی سطح روی نظر مورد طرح مناسب گل مقداری ابتدا
 لوح از گل رطوبت کاهش به نیاز صورت در و شودمی داده قرار سنگ یا ضدزنگ

 لگ جلو، و پایین جهت دو به دست فشار کمک با سپس .شودمی استفاده گچی
 و دستیک کامالً گل تا شودیم تکرار آنقدر را عمل این و شودمی داده ورز

 ترلکن را گل یکنواختی توانمی گل مقطع دادن برش با آید. دستبه یکنواخت
  نمود.

 گل دادن قرار مركز در -2
 رینتمشکل از یکی عمل این است. گل دادن قرار مرکز در سفالگری مرحله اولین

 مرکز هم دقیق انجام برای کمک ترینبزرگ شاید است. مبتدیان برای مراحل
 ار گل توانمی روش این با باشد. بازو هر خوب گاهتکیه از استفاده گل، کردن

 از استفاده بدون سفالگران از بسیاری کرد. مرکزهم چرخ سر با و هدایت خوبیبه
 گاهکیهت از استفاده ولی دهند،می انجام را کار این دست یک با حتی و گاهتکیه این

 کی گل، دادن قرار مرکز در برای .شودمی مبتدیان تسلط و آموزش تسریع باعث
-وریطبه گیرد؛می قرار گل توده باالی دیگر دست و شودمی حلقه گل کنار دست

 و عمودی نیروی دو کردن وارد با و باشد آرام بسیار چرخ سر چرخش سرعت که
 برای گیرد. قرار چرخ سر مرکز در گل تا شودمی تالش دست، دو توسط افقی

 است. تکرار به نیاز کار این انجام بر تسلط

   

 گل دادن قرار مركز در

 

 توپر استوانه ساخت -3
 دست نرمی با دست، و گل کردن خیس با و چرخ سر با گل کردن مرکزهم از پس

 شارف تحت گل باال، از دیگر دست با زمانهم و شودمی داده فشار آن به گل کنار از
 جهت در دست دو زمانهم فشار با است گردش حال در چرخ چون گیرد.می قرار
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 جامان دقت به عمل این اگر آید.درمی توپر استوانه صورتبه گل یکدیگر، بر عمود
  گیرد.می قرار چرخ سر مرکز در توپر استوانه شود،

  

 توپر استوانه ساخت

 توخالی استوانه دادن شكل -4
 حلقه توپر استوانه دور دست دو کف دستان، کردن خیس از پس مرحله این در

 هاستوان داخل به توپر استوانه باالی از دست یک شست انگشت سپس .شودمی
 ات شودمی برده فرو دیگر دست شست انگشت سپس و شودمی برده فرو توپر

 از دست یک با که یطوربه دست دو انگشتان با ادامه در شود. ایجاد ایحفره
 هب دادن فشار با نظر مورد استوانه جداره استوانه، داخل از دیگر دست با و بیرون

 هب الزم .شودمی ساخته نظر مورد ابعاد با خالی استوانه و رسدمی مناسب ضخامت
 مانند مناسب ابزاری از معموالً زیاد ارتفاع با قطعات دادن شکل در است، یادآوری

 تا داردمی نگه را استوانه بیرون از دست یک که طوری ؛شودمی استفاده چوب
 شود. ایجاد بلندتری ارتفاع با ضخامت کاهش با چرخش حال در توخالی استوانه

 

   

 توخالی استوانه ساخت

 طرح اجرای -5
 دادن فشار با غیره و قوس زاویه، ضخامت(، و قطر )ارتفاع، اندازه طرح، به توجه با

 و ارتفاع زمان هم طوربه و شودمی ساخته مناسب دهانه اندازه دست، انگشتان
 .شودمی ساخته نظر مورد طرح مطابق قطعه مناسب ضخامت
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 طرح اجرای

  

 كاریچرخ مراحل دكور و طرح اجرای تكمیل

 

 اولیه پرداخت -6
 و داخل دیواره از نازکی هایالیه تراش ابزار مانند مناسب ابزارهای کمک با ابتدا

 ان،پای در .شودمی برداشته نظر مورد زیبایی و ضخامت به رسیدن تا قطعه خارج
 و راب خیس، اسفنج با سطحی هایناصافی حذف منظوربه را شدهداده شکل قطعه

 حد از آن وزن و ارتفاع به توجه با قطعه ضخامت شود توجه .شودمی زده آب
 نشود. کمتر مناسب

  

 تر پرداخت
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  قطعه جداكردن و بریدن -8
 از را آن برش، سیم مانند برش ابزارهای از استفاده با قطعه دادن شکل از پس

 دهیم.می قرار تخت صفحه روی بر و کنیممی جدا سفالگری چرخ صفحه سطح

  

 

 تخته سطح روی نهایی قطعه

 

 است. شدهبیان سفالگری چرخ اصلی معایب نمودار این در :40 صفحه 7 شکل
 وشر از استفاده و روش این بهبود برای تالش دالیل معایب، این دانستن با هنرجو
  فهمید. خواهد بهتر را جولی و جیگر
 مناسب ذهنیت داشتن و هنرجو بهتر درك جهت شکل این در :41 صفحه 9 شکل

 شدهداده نشان آنها با مرتبط شکل با هاروش این جولی، و یگرجِ هایروش انواع از
 است.

 

 زا مختلفی تصاویر هنرجو، بیشتر آشنایی برای شکل این در :41 صفحه 1 شکل
 است. شدهداده نشان کرد، تولید جولی و جیگر روش با توانمی که محصوالتی
 بخش این شکل، در تولیدشده محصوالت پیرامون سؤال طرح با محترم هنرآموزان

 .شوند بحث در هنرجو مشارکت و انگیزه ایجاد باعث و کنند فعال را مطلب از
 

 هایروش با سرامیکی قطعات تولید سرعت جدول این در :42 صفحه 1 جدول
 تا کندمی کمک هنرجو به جدول این است. شدهداده نشان جولی و یگرجِ مختلف

 شود. آشنا هاروش از یک هر در تولید سرعت با
 

 تولید جولی و جیگر روش با که محصوالتی بیشتر آنجاکه از :42 صفحه 2 شکل
 اوتتف نمودار این در کرد، تولید توانمی نیز دوغابی گریریخته روش با ند،شومی
  است. شدهداده توضیح روش دو این بین
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 افزاییدانش
 دوغابی گریریخته
 از سرامیکی قطعات بسیاری دهیشکل تکنیک که است سال 110 به نزدیک
 نقش هنوز ابتدا در .شودمی انجام متخلخل قالب یک در دوغاب ریختن طریق
  استفاده که هاییدوغاب لذا و بود نشده مشخص سدیم امالح کنندگیروان
 کربنات از استفاده نوزدهم قرن اوایل در داشتند. آب درصد 20 تا 90 به شوندمی

 انمیز کاهش با قرارگرفت. توجه مورد آب حداقل با دوغابی ساخت منظوربه سدیم
 از ناشی هایترك ت،قطعا زیاد انقباض قبیل از معایبی ،گریریخته دوغاب در آب

 ریگریخته رفت. خواهد بین از قطعه تولید برای زیاد زمان و شدن خشک فرایند
 :شودمی انجام روش دو به اساساً دوغابی

 لیظغ سوسپانسیون گری( ریخته روش ترین)رایج روش این در باز: گریریخته -1
 نظر مورد شکل و شودمی ریخته گچی قالب یک داخل و شودمی روان خوبی به
 تراکمم تقریباً الیه یک گچی قالب وسیلهبه آب جذب دلیل به یرد.گمی خود به را
 گرددمی خارج قالب از اضافی دوغاب مابقی و شودمی نظرتشکیل مورد دوغاب از
 خارج قالب از ،آیدمی وجود به آن در که ئیجز انقباض دلیل به خام قطعه و

 .شودمی
 تا ماندمی گچی قالب داخل در آنقدر دوغاب روش این در :بسته گریریخته -2

 .آیدمی وجود به توپر ایقطعه و بنددمی اصطالحاً آن داخلی هایقسمت تمام
-شکل امکان ،هاروش سایر به نسبت دوغابی گریریخته روش امتیاز ترینعمده

-روش با قطعاتی چنین دهیشکل کهحالی در است پیچیده و بزرگ قطعات دهی

 است. غیرممکن تقریباً تولید دیگر های
 فشار تحت دوغابی گریریخته
 صورتبه که است جالب بسیار دهیشکل روش یک فشار تحت دوغابی گریریخته

 ینا محبوبیت دالیل از یکی .رودمی کار به سرامیک تجاری تولید در گسترده
 ساختار میکرو به معموالً که است مدهآ دستهب محصوالت باالی کیفیت ،روش
 وغابید گریریخته سنتی روش بهبودیافته روش این .شودمی داده نسبت نآ خوب
 و شوندمی استفاده گچی یهاقالب جایبه پلیمری هایقالب که جایی ؛است

 روش .یابد افزایش گریریخته سرعت تا دارد قرار فشار تحت دوغاب همچنین
 این .دهدمی باکیفیتی و اطمینان قابل سرامیکی اجزای فشار تحت گریریخته
 مانند ،رس از شدهساخته سنتی هایسرامیک تولید در مدیآکار روش امروزه روش
 است. بهداشتی لوازم

 البق از جامد بدنه این .است آب از دوغاب کردن فیلتر اصل در دوغابی گریریخته
 هاینمونه .شودمی ینترز و خشک هانمونه نهایت در و شودمی خشک و جدا

 هاآزمایش دارد. بهتری مکانیکی خواص فشار، تحت گریریخته از شدهخشک
 دوغابی گریریخته از مرتبه 20 فشار تحت گریریخته کنیکت که دهدمی نشان



 جیگِر و جولی روش دهی بهشكل

 85 

 سرامیکی قطعات برای ایشده شناخته روش دوغابی گریریخته است. ترسریع
 در زیادی مزایای فشار تحت دوغابی گریریخته ،دیگر سوی از باشد.می متراکم

 ترباال اعمالی فشار که شده مشاهده دارد. بزرگ تولیدات پیشرفته تاقطع تولید
 ابراینبن دهد؛ رخ بیشتری سرعت با ترضخیم دیواره تشکیل آهنگ تا شودمی باعث

 را تولید سرعت ،فشار تحت دوغابی گریریخته در افزایشی گریریخته آهنگ
 یکنواخت توزیع بهبود باعث فشار تحت گریریخته ،این بر عالوه .دهدمی بهبود
 .شودمی یرگریخته بدنه در سرامیک اجزای

 

 فشار تحت دوغابی گریریخته روش از استفاده عمده مزایای 
 .شوند تعویض توانندمی کوتاهی بسیار زمان مدت در هاقالب -
 شودنمی دیده فرسایش از اثری هاقالب از مدت طوالنی استفاده از بعد -

 .دارد وجود افراد برای بهتر کاری شرایط مناسب فضای داشتن وجود -
 محیط. دمای در قالب کردن خشک -
 دلیل به قالب از یرگهریخت قطعه کردن خارج برای فیزیکی هایکشش حذف -

 .مکانیزه و خودکار هایماشین از استفاده

 انرژی مصرف کاهش -

  .هاقالب دوباره سازیآماده به نداشتن نیاز -

 انسانی. نیروی کاهش-

 کرد: مشاهده توانمی زیر طرح در را دوغابی گریریخته فرایند

 
 

 گچی قالب شدن خشک زودتر دلیل مورد در توضیحی جا دراین :42 صفحه نکته
 است. شدهبیان دوغابی گریریخته روش با مقایسه در جولی و جیگر روش در
 

 صورتبه جولی و جیگر روش در تولید روند نمودار این در :47 صفحه 3 شکل
 است. شدهبیان کلی
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 شده اکسترود پالستیک گل 3 شکل در :49 صفحه 4 شکل و 47 صفحه 3 شکل
 برش گل نیز 4 شکل در است. شدهداده نشان وجولی جیگر روش در استفاده برای
  .شودمی مشاهده دهیشکل آماده و شدهداده

 

 جیگر روش در استفاده مورد گل در مهم پارامترهای از یکی :49 صفحه 10 شکل
 ردنک اکسترود از پس که شودمی مشاهده تصویر این در است. آن سختی جولی و

 تاهمی دارای دلیل این به گل سختی .شودمی گیریاندازه آن سختی گل، شمش
 البا گل سختی اگر و است آن با تماس در همواره شابلون و برش تیغه که است
 .شودمی مستهلک سرعت به ابزار این باشد،

 است. ذرات ترجیحی گیریجهت شده اکسترود گل در مهم پارامترهای دیگر از
 دستگاه از گل شمش شدن خارج جهت گل، شدن اکسترود از پس دلیل همین به

 حین در رس ذرات شکلپولکی صفحات .شودمی حک گل روی بر اکستروژن
 نند.کمی گیریجهت گل شمش تولید برای نیرو اعمال جهت در اکستروژن فرایند

 خواص روی بر ترجیحی گیریجهت این دهیشکل بعدی هایفرایند در آنجاکه از
 برخوردار باالیی اهمیت از اکسترودر از قطعه خروج جهت گذارد،می تاثیر قطعه
 .است شدهداده نشان طرح صورتبه ذرات ترجیجی گیریجهت زیر شکل در است.
 .(شود مراجعه غفاری دکتر "پرسالن" کتاب به بیشتر اطالعات )برای

 
 مختلفی هایقالب از جولی و جیگر روش در :42 صفحه 12 و 41 صفحه 11 شکل

 - تکه یک و فلزی - )گچی قالب انواع تصویر هاشکل این در .شودمی استفاده
 است. شدهداده نشان چندتکه(

 

 وجولی جیگر به روش دهیشکل از ایطرحواره شکل این در :42 صفحه 17شکل
 ینا از استفاده با است. شدهداده نشان دستگاه دو این اصلی اجزای دادن نشان با

 دهیشکل روش هنرجو، برای روش بهتر درك با و گویا صورتبه توانمی نمودارها
 داد. آموزش را
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 اجزای تمام از نموداری 19 شکل در :43 صفحه 11 شکل و 42 صفحه 19 شکل
-شکل فرایند در که اجزایی فقط ادامه در است. شدهتهیه جولی و جیگر دستگاه

 نموداری تصویر 11 شکل در همچنین است. شده ذکر هستند، اهمیت حائز دهی
  است. شدهداده نشان بهتر درك جهت آن اجزای با جولی دستگاه از
 

 و جیگر روش در استفاده مورد سرچرخ انواع شکل این در :43 صفحه 12 شکل
 فلزی صورتبه سرچرخ نوع یک است. شدهداده نشان آن تصاویر با همراه جولی

 و تکه یک صورتبه دیگر سرچرخ و شودمی داده قرار آن روی بر گچی مرغک که
  گیرد.می قرار دستگاه شافت روی بر که است گچی کامالً

 

 اشکال با هاییشابلون ابتدا در هاشکل این در :44 و 43 صفحات 20 تا 13 شکل
 و چوب از استفاده با شابلون شدن تقویت ادامه در است. شدهداده نشان مختلف

 زننزنگ فوالد بر عالوه شابلون جنس آنجاکه از کرد. مشاهده توانمی را پالستیک
 یکیپالست شابلون شکل هنرجو بیشتر آشنایی برای باشد، نیز چوب از تواندمی

 توانمی که هاییشابلون 20 شکل در است. شده داه نمایش نیز چوب با شدهتقویت
 پیچ و شابلون نوع این از استفاده با .شودمی مشاهده کرد، تنظیم پیچ از استفاده با
 کرد. کنترل را قطعه ضخامت توانمی است، شدهتعبیه آن برای که ایمهره و

 مربوط به جولی می باشد. 13تصاویر شابلون در شکل 
 

 جولی و جیگر روش با دهیشکل در مهمی ابزار برش تیغه :44 صفحه 21 شکل
 رد مختلف عیوب بروز باعث نشود، انتخاب مناسبی جنس از ابزار این اگر باشد.می

 توانمی را آن کارکرد نحوه و برش تیغه 21 شکل در گردد.می تولیدی قطعات
 شدهگرفته نظر در "کنید تحقیق" عنوان تحت فعالیتی ادامه در کرد. مشاهده

 نبودن تنظیم از حاصل معایب و برش تیغه تنظیم اهمیت با هنرجویان که است
 شوند. آشنا آن
 ایجاد باعث شود، کند و بدهد دست از را خود کیفیت سرعت به برش تیغه اگر

 .شودمی شده استفاده برش تیغ از که هاییقسمت روی بر مارپیچی عیوب
 .شودمی برش محل در ناهموار سطوح ایجاد باعث برش تیغه شدن کند همچنین

 
حین کار مواظب که تیغه برش تیز است، از هنرجویان بخواهید در ییاز آنجا  نکته:ایمنی

 نرسد. یباشند تا به دستانشان آسیب
  
 

 سرامیکی قطعات دهیشکل در مهم مراحل از یکی :100 صفحه 22 شکل
 برخوردار ای ویژه اهمیت از پرداخت نیز جولی و جیگر روش در است. پرداخت

 و جیگر روش به تولیدشده قطعات ماشینی و دستی پرداخت شکل این در است.
 چرمینگی به رسیدن با دهیشکل قطعات پرداخت است. شده داده نشان جولی
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 روش در ولی .شودمی استفاده مرطوب اسفنج از دستی روش در .شودمی انجام
 است، اسفنج شامل که ابزاری است، شده مشاهده شکل در که طورهمان خودکار
 بیآ کوچک هایلوله از استفاده با اسفنج سیستم این در دهد.می انجام را پرداخت

 .شودمی مرطوب است، شدهتعبیه آن پشت در که
 تولید فرایند کلی روند هاشکل این در :107 تا 101 صفحات 24 تا 27 شکل

 شدهداده نشان نمودار صورتبه و مفصل طوربه جولی و جیگر روش به قطعات
  است.

 

 با قطعات دهیشکل نحوه هاشکل این در :101 تا 109 صفحات 71 تا 70 شکل
 متقسی این است. شدهداده نشان مربوط تصاویر با همراه جیگر روش از استفاده
 خواهد هنرجو یادگیری به زیادی کمک مرحله هر شکل دادن نشان و کار مراحل

  کرد.
 

 :101 صفحه فیلم نمایش
 از استفاده با قطعات دهیشکل مورد در ایآموزنده و جالب هایفیلم آنجاکه از

 یادگیری برای آموزشی هایفیلم این از توانیدمی باشد،می موجود جیگر روش
 بگیرید. کمک مطالب بهتر

 

 :101 صفحه 1 کارگاهی فعالیت
 یدهشکل برای هنرجو در کافی مهارت ایجاد و یادگیری فعالیت، این طرح از هدف

 رجوهن از کارگاه، در موجود قالب به توجه با است. جیگر روش از استفاده با قطعات
 دهذکرش کاری مراحل با مطابق و جیگر روش از استفاده با را ایقطعه که بخواهید

 با مختلف هایگروه شده دهیشکل قطعات نیز پایان در کنند. تولید فعالیت در
 کنید. وگوگفت و بحث آنها احتمالی عیوب مورد در و شود مقایسه یکدیگر

 را محیطیزیست و ایمنی نکات تمام دستگاه با کار حین در بخواهید هنرجویان از
  کنند. رعایت و دهند قرار توجه مورد

 

 با قطعات دهیشکل نحوه هاشکل این در :102-103 صفحات 92 تا 72 شکل
 این کنید. مشاهده توانیدمی را مربوط تصاویر با همراه جولی روش از استفاده
 یادگیری به زیادی کمک مرحله هر شکل دادن نشان و کار مراحل تقسیم

 کرد. خواهد هنرجویان
 

 :103 صفحه فیلم نمایش

 از استفاده با قطعات دهیشکل مورد در ایآموزنده و جالب هایفیلم آنجاکه از
 بهتر یادگیری برای آموزشی هایفیلم این از هنرآموز است، موجود جیگر روش

 بگیرد. کمک مطالب
 

 



 جیگِر و جولی روش دهی بهشكل

 89 

 
 :104 صفحه 1 کارگاهی فعالیت

 دهیشکل برای هنرجو در کافی مهارت ایجاد و یادگیری فعالیت، این طرح از هدف
 از کارگاه، در موجود قالب به توجه با است. جیگر روش از استفاده با قطعات

 مراحل با مطابق و جولی روش از استفاده با را ای قطعه که بخواهید هنرجویان
 اب مختلف هایگروه قطعات نیز پایان در کنند. تولید فعالیت در شده ذکر کاری

 کنید. گفتگو و بحث آنها احتمالی عیوب مورد در و شود مقایسه یکدیگر
 ار محیطیزیست و ایمنی نکات تمام دستگاه با کار حین در بخواهید هنرجویان از

 کنند. رعایت و دهند قرار توجه مورد
 ییآشنا منظوربه است. مرتبط صنایع از بازدید یادگیری هایروش از یکی بازدید:

 طمرتب کارخانجات از بازدید صنعتی مقیاس در جولی و جیگر تجهیزات با هنرجوها
 گیرد. صورت

 

 شکل قطعات در که عیوبی از نموداری شکل این در :110 صفحه 97 شکل
  است. شدهداده نشان ،شودمی ایجاد جولی و جیگر توسط شدهداده

 

 تصاویری هنرجویان بهتر درك برای شکل دو این در :110 صفحه 91 و 99 شکل
 کرد. مشاهده توانمی را قالب شکستن و قالب به گل چسبیدن عیوب از
 

 افزاییدانش
 هدست واز شودمی متبلور یکمنوکلین سیستم در 10O4Si3Mg(OH)2 فرمول به تالک
 ستا صورت بدین کانی این در عناصر آرایش .است هافیلوسیلیکات گروه هایکانی

 قرار هم روبروی تترائدها آزاد رأس دیگر عبارت به یا و دوالیه آزاد اکسیژن که
 متصل یکدیگر به Mg یا و AL مثل عناصری وسیلهبه دوالیه این و گیرندمی
 ورهایبلتک آید.می وجود به محکم خیلی مضاعف شبکه یک طورکلیبه و شوندمی

 هرشت ،ایکاسه و شکلپولکی هایدانه صورتبه اکثراً و است شفاف و خوب تالک
 اتصفح پولکی هایدانه در است. ایقلوه و متراکم ریز هاییدانه طورکلیبه و الیاف
 هادانه این دارد. صدفی جالی شکست سطح در و است رؤیت قابل تالک هم از جدا

 گرم 3/2 - 3/2) کم مخصوص وزن و یک حدود سختی د.ندار نیز خمش قابلیت
 دست در آن اثر و شودمی احساس یچرب آن لمس هنگام و (، مکعب متر سانتی بر

 صورت در آن بلورهایتک و بوده سفید و رنگبی ایتوده تالک ماند.می باقی
  به هاناخالصی همراه آن ایتوده نوع است. رنگآبی یا کمرنگ بودن درشت

 که شودمی دیده روشن خاکستری و روشن زرد ،روشن ایقهوه مختلف هایرنگ
 تالک نوع این سختی گویند.می نیز چرب سنگ یا Speeskstein تالک نوع این هب

 رسد.می 2 به و یابدمی افزایش زیاد حرارت اثر در
 تالکی به Minnesotaite است. اسیدها برابر در خوبی شیمیایی مقاومت دارای تالک
 طورکلیبه و شود جانشین آهن زیادی مقدار منیزیم جایبه که شودمی گفته
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 صابون ار رنگ بی و متراکم ،ریز دانه تالک باشد.می روشن سبز رنگ به یا رنگبی
 نامند.می نیز خیاطی
  نعتیص تالک كاربرد

 اآنه جمله از که دارند گوناگونی کاربردهای معموالً همراه هایکانی دیگر و تالک
 برد: نام را زیر موارد توانمی

 سازیمقره و كاشی و سرامیک و چینی صنایع در تالک
 که جا آن از و شودمی تولیدات در استحکام ایجاد باعث سرامیک در تالک وجود
 شدن خرد نتیجه در و ریز هایترك ایجاد مانع کاشی شدنپخته هنگام تالک

 دارد. زیادی کاربرد صنعت در ماده این بنابراین ،شودمی زمان مرور به کاشی
 مقاومت یا و حرارت بودن باال سرامیک، و کاشی صنایع در تالک دیگر مزایای از
 مناسب شفافیت و حرارتی وسیع دامنه در حجم تغییر کاهشو اسیدها مقابل رد

 وانعنبه آن از توانمی باشدمی سیلیس و منیزیم حاوی تالک آنجاکه از است. آن
 تالک از %9 حدود پایین هایدرصد در کرد. استفاده عناصر این کنندهتامین منبع

 مقاومت کنندهتنظیم عامل و نسوز عنوانبه باال درصد در و ذوب کمک عنوانبه
 .شودمی استفاده حرارتی شوك برابر در

 ترایینپ درصد با خالص نسبتاً تالک .است ذوب کمک عنوانبه تالک اصلی کاربرد
 زممستل سرامیک در تالک مصرف رود.می کار به کاشی لعاب اولیه مواد مخلوط در

 آهن و منگنز از عاری باید و است یکنواختی شیمیایی و فیزیکی خواص داشتن
 اکسید درصد 1/1 و CaO درصد 1 از بیشتر باال فرکانس با هایعایق برای و باشد
 .نیست مجاز آلومینا درصد 9 و آهن
 و شدن پخش یکنواخت در تالک پودر .است سازیرنگ در تالک دیگر مصرف 

 مؤثر بسیار روغن جذب قدرت و آن بودن روان و صاف و رنگ هایالیه نشدن شل
 آن رنگ تغییر باعث که هاییناخالصی .شودمی رنگ الیه استحکام موجب و است

 1/43 الاقل باید بندی دانه نظر از و کاهدمی آن مرغوبیت از شودمی سفیدی از
 بگذرد. مش 721 الک از درصد
 مصرف کفش واکس ـ کف های واکس ـ جنگی -شیمیایی هایمعرف در تالک 

 .شودمی
 آزمایشگاهی، میزهای برای شودمی بریده شمش صورتبه که فشرده هایتالک 

 هایعایق الکتریکی، کلیدهای تخته اسید، مخازن فاضالب، و شوییدست
 ،عالوه به دارد. فمصر خانگی عایق مواد همچنین و اجاق بخاری سر الکترونیکی،

 دارد. کاربرد نیز سازیمجسمه در تالک گونه این
 صنایع در است افزایش به رو سرعت به که تالک مصرف موارد از یکی 

 شکاه در بسزایی تأثیر قیمتارزان پرکننده عنوانبه ماده این .است کاغذسازی
 تعیین را کاغذ روشنی( یا )کدری شفافیت میزان ضمناً .دارد تیتانیوم اکسید مصرف

 .کندمی
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 نآ اصلی نقش که است سازیالستیک صنایع در تالک مصارف از دیگر یکی 
 گرم از هاجاده در باال حرارتی مقاومت دلیل به ضمناً .است دهندهصیقل عنوانبه

 .کندمی جلوگیری الستیک حد از بیش شدن
 مقاومت ایجاد باعث و بوده سازیپالستیک صنایع در مهم دهپرکنن ماده تالک 

 بعضی تالک دهد.می افزایش را ضربه تحمل قدرت و شودمی پالستیک در وحرارت
 مذاب مواد جریان و نموده ترسریع را پالستیکی قطعات شدنریخته قدرت موارد

 اصخو که است ایصرفه با پرکننده تالک نماید.می کنترل قابل را پالستیکی
 د.دهمی افزایش را آن استحکام عالوه به و آوردمی وجود به پالستیک در را مطلوبی

 فیلترسازی، جوشکاری، سازی،صابون صنایع در مذکور مصارف بر عالوه تالک 
 ،براق کاغذهای تهیه دندانسازی، و پودر آرایشی، لوازم و دارویی و بهداشتی مصارف

 مقاوم هایآسفالت پرکننده صنایع در و شمعی و رنگی مدادهای غبارزا، مواد تهیه
 دارد. کاربرد سیمان با مخلوط و حرارت مقابل در
 

 نشان رولر صنعتی دستگاه از کلی شمایی شکل این در :111 صفحه 92 شکل
 دستگاه عملکرد نحوه مورد در شکل این به توجه با گرامی هنرآموز است. شدهداده

در این بخش جهت  دهد. ارائه را توضیحاتی جولی و جیگر دستگاه با آن تفاوت و
)قسمت چرخنده در  افتادن هنرجویان، به جای رولرباه جلوگیری از به اشت

دستگاه( از کلگی استفاده شود. همچنین در این مبحث جهت درك بهتر هنرجو 
معادل شابلون و سر  ر، شرح داده شود که کلگی و اسپیندال در رولراز دستگاه رول

 یگر و جولی است.جچرخ در 
 

 :112 صفحه فیلم نمایش
 یهالمیف از که شودمی شنهادیپ رولر دستگاه به نداشتن یدسترس صورت در

  .کنید استفاده بهتر آموزش یبرا مربوطه یآموزش
 

 :112 صفحه بازدید
 استفاده قطعات دهیشکل برای رولر از که کارخانجاتی از بازدید امکان، صورت در

 شود. دیده تدارك کنند،می
 

 با مقایسه در رولر روش مزایای از نموداری شکل این در :117 صفحه 93 شکل
 مورد هر روی بر بخواهید هنرجویان از است. شده داه نشان جولی و جیگر روش
 کنند نظر تبادل و بحث

 دمای اگر است؟ چقدر دهیشکل حین در اسپیندل مناسب دمای تحقیق:
 ایجاد مشکالتی چه باشد، بیشتر یا کمتر دهیشکل برای مناسب میزان از اسپیندل

 ؟شودمی
 کالهک هرچه که شودمی گرفته نظر در سلسیوس درجه 120 یال 30 یدما

 120 به باشد تربزرگ هرچه و هست کینزد سلسیوس درجه 30 به دباش کوچک
 .شودمی کینزد سلسیوس درجه
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  از: اندعبارت آید،می وجود به دما تنظیم عدم از که مشکالتی
 بهینه دمای از اسپیندل دمای بودن کمتر -

 چسبد.می اسپیندل به گل باشد، کمتر بهینه دمای از اسپیندل دمای اگر
 بهینه دمای از اسپیندل دمای بودن بیشتر -

 هایقسمت در رطوبتی گرادیان باشد، بیشتر بهینه دمای از اسپیندل دمای اگر
 خشک مرحله از پس قطعه خوردن ترك باعث و آیدمی وجود به قطعه مختلف

  .شودمی شدن
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 دهي به روش جیگر و جوليشکل ارزشیابي شايستگي

 شرح كار:
 آماده کردن گل پالستیک 

 اندازی دستگاهنصب شابلون و راه
 شکل دادن قطعات به روش جیگر/جولی/رولر

 پرداخت قطعات شکل داده شده

 استاندارد عملكرد: 
 قطعات سرامیکی به روش جیگر/جولی/رولرتوانایی شکل دادن 

 شاخص ها:
 ثیر گذار در تهیه گل پالستیک بررسی پارمترهای تأ

 از تجهیزات از قیبل شابلون، تیغه برش و دستگاه جیگر و جولیصحیح استفاده 
 ثر بر شکل دادن قطعات با استفاده از روش جیگر/جولی/رولرؤبررسی پارامترهای م

 ابزار و تجهیزات:شرایط انجام كار و 

  /رولر دستگاه جیگر/جولی،به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه استاندارد مجهزکارگاه  شرایط:
دستگاه جیگر و جولی، شابلون، گل پالستیک، تیغه برش، سیم برش، خشک کن، تجهیزات  ابزار و تجهیزات:

 پرداخت، ترازو
 تجهیزات اطفای حریقکار، تنفسی، دستکشلباس کار مناسب، ماسک تجهیزات ایمنی: 

 معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی  مرحله كار ردیف
 3از 

نمره 
 هنرجو

  1 آماده کردن گل پالستیک 1
  2 شکل دادن قطعات با جیگر/جولی/رولر 2
  1 بررسی عیوب و پرداخت قطعات 3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محیطی و نگرش:

 -لباس کار و کفش ایمنی  -عمل و صحت دقت
 یطیمحستیزرعایت موارد  -یریپذتیمسئول

2  

 * میانگین نمرات
 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 دهي به روش قالبگیری تزريقيشکل
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 تزريقي قالبگیری : شايستگي5يادگیری واحد 
 

ل شک تزریقی قالبگیری روشکه به  هقطعتعدادی  تصویر :111 صفحه 1 شکل
 نساجی صنایع در قطعات این .آورده شده است انگیزه ایجاد جهتاست داده شده 

  .دارند کاربرد صنایع سایر و
 

 هدهمشا 1 شکل از قطعه پنج شکل این در:  113 صفحه 2شکل کنید جستجو
 ادهد شکل تزریقی قالبگیری با و دارند کاربرد نساجی صنعت در که شودمی
  .شوندمی

 ریقیتز قالبگیری درس گیری یاد برای انگیزه ایجاد کنید: تحقیق این از هدف
  .است

 

 کارب لثه روی بر مصنوعی یهانادند نصب برای که ایمپلنت:  113 صفحه 7 شکل
 روش با که ،دهدمی نشان مصنوعی دندان با و جداگانه بصورت را روند می

  .شوندمی داده شکل تزریقی قالبگیری
 شکل روش این با که است مختلفی قطعات با بیشتر آشنائی تصویر این از هدف
  .دنشومی داده

 

 روش با که کونیائی زیر های بدنه تصاویر این: 113و  114 صفحه 1و9 هایشکل
 دهند. می نشان رااند شدهداده شکل تزریقی قالبگیری

 

 اشکال با سرامیکی قطعات از ای مجموعه شکل این در :114 صفحه 2 شکل
 های برج در .است شدهداده نشان است شدن چیده حال درکه  گوناگون هندسی

 ددارن وکار سر داغ شیمیائی های ومحلول بخارات با که هائی دستگاه و تقطیر
 اشتهد باال سایشی و حرارتی، شیمیائی مقاومت باید که ،روند می کار به قطعاتی
 دهاستفا ،شوندمی شناخته ها( )پرکن هاپکینگ با نام که قطعات این باشنداز

 ظرافت و هندسی اشکال پیچیدگی دلیل به سرامیکی های پکینگ اغلب .شودمی
  .شوندمی تولید تزریقی قالبگیری روش با ،نهاآ ابعادی

 

 ،پتروشیمی صنایع در سرامیکی ها(کن )پر هایپکینگ: 114 صفحه فکرکنید
 کاربرد هاسرامیک بیو و داروئی ،غذائی ،شیمیائی ،نساجی ،الکتریکی ،پاالیشگاهی

  .باشند داشته ییباال وسایشی حرارتی، شیمیائی مقاومت باید دارندکه
 

  :افزاییدانش
 هب را ایمالحظه قابل رشد کونیائی زیر هایبدنه صنعتی هایسرامیک در امروزه

  .اند داده اختصاص خود
 لحاظ: از قطعات این

  .دباشن می ال با سختی با مطلوب االستیک خاصیت دارای :مکانیکی خواص -1
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 بخارات و هایوللمح برابر در خوبی بسیار مقاومت دارای :شیمیائی مقاومت -2
  .باشند می
  .کنندمی تحمل را باال های دما :حرارتی مقاومت -7
  .دارند باالئی ،حرارتی شوك برابر در مقاومتپذیری : شوك -9
 

 صنایع در سرامیکی های پکینگ نقش قسمت این در: 120 صفحه دانیدمی آیا
 انشهایشکل از که هائی اسم با آنها از نمونه چند تصاویرهمچنین  .است شدهبیان

  .است شده آورده شودمی اقتباس
  :لحاظ از قطعات این با یانهنرجو شدن آشنا دانیدمی آیا این آوردن از هدف

 باشد.، میانواع-7 خواص -2 کاربرد-1

 قطعات خواص و تزریقی قالبگیری روشمزایای  با هنرجویان :120 صفحه
  .شوندمی آشنا شوندمی تولید روش این با که سرامیکی

 دهیشکل روش از باشد مدنظرسرامیکی  قطعه تولید برای زیر هایویژگی اگر
 :شودمی استفاده تزریقی قالبگیری

 قطعه نقاط تمامی در خواص یکنواختی -1

  پیچیده بسیار هندسی اشکال با قطعات تولید  -2

 دقیق باابعادی ریز بسیار قطعاتی تولید -7
 

 چند با را تزریقی قالبگیری دهیشکل روش مقایسه نمودار: 120 صفحه 3 شکل
 نشان را هندسی اشکال وپیچیدگی تولید میزان لحاظ از دیگر دهیشکل روش

  .دهدمی
 و کلیش وپیچیدگی تولید میزان لحاظ از تزریقی قالبگیری روش نمودار این طبق

  .است تر مناسب دهیشکل هایروش سایر به نسبت ابعادی
 

 بسیار سایز پذیری، انعطاف :مانند هاییویژگیقطعاتی با  :121 صفحه 4 شکل
  .است نشان داده شده باال سختی و پیچیدگی ،)میکرو( کوچک

 

 روش با که سرامیکی و فلز های جنس از دیسک دو: 121 صفحه 1 جدول
 از رامیکیس دیسک .است نموده مقایسه یکدیگر با را شده تولید تزریقی قالبگیری

 این .باشدمی تر مناسب فلزی دیسک با مقایسه در مفید عمر و خواص لحاظ
 باید یسرامیک قطعه ساخت صورت در باشندمی ظریف های شیار دارای ها دیسک

 ظرافت این با تولید امکان هاروش سایر با زیرا .شود انتخاب تزریقی قالبگیری روش
  .ندارد وجود

 

در  بررسی و دقت با هنرجویان که است این هدف: 121 صفحه کنید تحقیق
  سرامیک جنس از که بیابند را قطعاتی خویش پیرامون هایکاال و محصوالت

  .در گذشته از فلز ساخته می شده اند قطعات این باشند در حالی کهمی
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 را اهمقایسه این که دارد وجود متعددی مقاالت اینترنتی هایسایت در جستجو با
  .است داده انجام

 :افزاییدانش
 که ... و ها صافی ،ها گیره،کوچک های پین ،ها میله ،کوچک اتصاالت ،واشرها
 از ،باالتر مفید عمر و متومقا جهت امروزه شوندمی ساخته فلزات جنس از عموما

 .دشونمی داده شکل تزریقی قالبگیری روش با که ،شوندمی ساخته سرامیک

 است شدهمعرفی تزریقی قالبگیری دهیشکل هایروش :122 صفحه نمودار و متن
 .است شدهداده توضیح روش هر ،ها بندیتقسیم این اساس بر ادامه در که

 و درك سطح براساس ها روش این توضیحات است شده سعی است ذکر به الزم
 دقیق شرایط و جزییات آوردن از و باشدرشته سرامیک  دهم سال هنرجویان فهم

 در آینده در تا آشنا شوند هاروش اینبا  فقط یانهنرجو رودمی انتظار .شود پرهیز
 .فراگیرند هاراروش این تخصصی بصورت دانشگاهی مقاطع
 ارتباط تزریق دستگاه خوراك نوع با دهیشکل روش این اصلی بندیتقسیم

  .باشد تواندمی، شده آماده قبل از گرانول یا و گل بصورت که ،دارد مستقیم
 لیلد به ،شودمی استفاده دهیشکل روش این در گل از بیشتر است ذکر به الزم

 .باشدمی ترسریع هم دهیشکل و ترراحت گل سازیآماده فرایند کهاین
 

 دچن نوع از) تزریقی دهیشکل روش به که فنجانی تصویر: 12 شکل 127 صفحه
 لگ رنگ لحاظ از که ترکیب دو .دهدمی نشان را است شدهداده شکل (ترکیبی
 دتولی امکان که است آن دهیشکل روش این هایمزیت از یکی .اند بوده متفاوت

 .کندرا ایجاد می متضاد حتی و گوناگون خواص و ها رفتار ،هاویژگی با محصولی
 ندچ متن در .دارد کاربرد بسیاراین روش  صنعتی هایسرامیک تولید برای امروزه

 عضیب الکتریک دی قطعات مثالً .است شده آورده مثال برای متضاد خواص ازاین تا
 یبیترک چند تزریقی قالبگیری روش با توانمی را الکتریک پیزو یهامقاومت از

  .داد شکل
 

 هایکتاب در جستجو با هنرجویان که است این هدف: 127 صفحه کنید تحقیق
 مطالبی در ،اینترنتی هایسایت یا و هاسرامیک الکترو و مهندسی هایسرامیک

 عایق دیگر جهت در و الکتریکی جریان یرسانا جهتیک  در که قطعاتیمورد 
 ارائه کالس در و نموده آوریجمع را اندشده داده شکل روش این و با باشندمی

  .نمایند

 :افزاییدانش
 دهیشکل روش با که ایسازه میکرو معرفی و تعریف به :129 صفحه دانیدمی آیا

 از یبعض در آنها استفاده موارد و است پرداخته شودمی تولید تزریقی قالبگیری
 است. نموده مطرح را صنایع
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 تا است شده آورده هاسازهمیکرو این از تعدادی تصویر: 19و 17 هایشکل
 ،کبریت چوب از کنند درك بخوبی را ها سازه میکرو این اندازه بتوانند هنرجویان

 .است شده استفاده نمودن مقایسه برای دست کف حتی و دست انگشت
 یادآوری هنرجویان برای را مقایسه این حتماً گرامی آموزان هنر است خواهشمند

  .نمایند
داده شده  نشاناست،  رفته بکار سمعک در که سازه میکرو یک 19 شماره تصویر
 ،کوچکی ،کالس در سمعکی دادن نشان با یدتوانمی امکان صورت در .است

  .کنید تشریح هنرجویان برای را قطعات این ظرافت و پیچیدگی
 

 قالبگیری دهیشکل مراحل هنرجویان بهتر یادگیری برای شده سعی: 121 صفحه
 نمودار این اساس بر ادامه در .شود ارائه تصویربا  همراه نمودار بصورت تزریقی
  .است شده شرح داده مراحل این با مرتبط مطالب و دهیشکل نحوه ،مراحل

 دهیشکل روش برای ( )خوراك آمیز سازیآماده :122 صفحه 121 صفحه
  .دهدرا شرح می تزریقی قالبگیری

 یرسا به نسبت ترکیب سازیآماده مرحله دهیشکل روش این در است ذکر به الزم
 یاگونه به .است دارربرخو باالتری بسیار واهمیت حساسیت از دهیشکل هایروش

  .دهی وجود نداردامکان شکل نشود سازیآماده حساسیت و دقت با ترکیب اگر که
 مواد شده و پودر خوبی به مواد باید توسط هنرجویان جهت تهیه صحیح آمیز

 باید مخلوط .شوند اضافه ،زنندمی هم را هاپودر که حالی در و دقت با افزودنی
 نگه آمیز روز چند برای حداقل .داده شود ورز یا وشده  زده هم طوالنی زمان مدت

  .انجام شودعمل ورز دادن  مجددا حتما دهیشکل انجاماز  قبل ،داشته شود
 :افزاییدانش

 قسمت در ،کنندمی استفاده دادن شکل برای روش ازاین که صنایعی در
 اجزای افزودن -1 مراحل رعایت شود.استفاده می خاص هایدستگاه از سازیآماده
 آمیز دمای -1 متعدد، های دادن زمان -9 ،نمودن مخلوط -7، همزدن -2 آمیز،

  .شوداستفاده می دهیشکل دستگاه برای آل ایده خوراك تانیاز است  ... و
 

 بصورت داخل از محوره ودو تک،سیگمائی کن مخلوط دو :122 صفحه 12 شکل
 را قطعات تزریقی قالبگیری روش به که صنایعی .دهدمی نشان را خورده برش
  .کنندمی استفاده ها دستگاه این از سازیآماده واحد در ،دهندمی شکل

  :افزاییدانش
 محورهتک کنمخلوط از باشد وجود داشته کمتری حساسیت گل آمیزدر مورد  اگر

 حساس هم تولیدی قطعه و خاص خیلی گل آمیز کهدر صورتی .شودمی استفاده
 دو کنمخلوط از باشد، وظریف کوچک سایز لحاظ از و پیچیده شکل دارای و

  .شودمی استفاده دارد محوره تک به نسبت باالتری کارآئی که محوره
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 دهانه با متناسباست  شده ذکر هم متن در که گونه همان :122 صفحه 13 شکل
 به هک قالبی کمک به گل ،دستگاه( درون به خوراك ریختن )محل دستگاه ورودی
  .شودمی سازیآمادهاست،  شده بسته اکسترودر دستگاه دهانه

 

دهی به جهت شکل گرانول بصورتمواد  سازیآماده نحوه :123 صفحه 13 شکل
  .است شدهداده نشان نمودار صورتهب تزریقی قالبگیری روش
 غیر ای و پالستیک نیمه حالت که باشیم داشته ترکیبی اگر است ذکر به الزم

 بهتر ،آوریم در تزریق برای موردنیاز گل بصورت را آن نتوانیم و باشد پالستیک
  .شود ادهد شکل تزریقی قالبگیری دستگاه کمک به آنگاه و نموده گرانول که است

  :افزاییدانش
 تبصور آمیز چنانچه .دارد باالئی اهمیت دهیشکل روش این برای آمیز سازیآماده

 نجاما زیر مطابق دقت با و خاص مراحل با باید سازی گرانول فرایند ،باشد گرانول
 شود:
 یهاانت در گرانول رطوبت درصد تا ،شود خشک کامالً آمیز پودر باید ابتدا -1

  .باشد ثابت کامالً تولید

 ،سبچ نظیر افزودنی مواد ،پودرها به دهیشکل و تزریق قابلیت ایجاد برای -2
 زا خیلی در .باشند مایع باید مواد این که دنشومی اضافه کننده روانو  حالل
 افزوده پودرها به سپس ه وشد ذوب حرارتبا  که بوده جامد مواد این موارد

  .شوندمی

 و شودمی انجام سیگمائی کن مخلوط در هاپودر به افزودنی مواد افزودن -7
  .شودمی انجام معینی زمان مدت آمیزدر نمودن مخلوط

 آماده که شده خارج نظر مورد شرایط با گرانول کن مخلوط خروجی از -9
  .باشد می دهیشکلبرای  دستگاه به تزریق

 

 ،فرعی و اصلی هایچسب نقش که هائیافزودنی ترکیب :123 صفحه 2 جدول
 هایشرو سایر در حتی و تزریقی قالبگیریروش  در سایزر پالستی و کننده روان
 تهپالستیسی خاصیت بردن باال باعث مواد اینبیان شده است.  ،دارند دهیشکل
 و کنخشک در گاهی که هستند آلی مواد جنس از مواد این تمامی و شده آمیز

 خارج قطعه از کامالً و سوخته کن( گرم )پیش پخت ابتدائی مرحله در گاهی
  .شوندمی
 ییزدا چسب نحوه (173 الی 171 )صفحات مطالب ادامه در است ذکر به الزم
  .است شدهداده شرح

 

 از پس که است شدهارائه آلومینایی ایبدنه آمیز: 123 صفحه 1 عملی فعالیت
 ترطوب و نداشته تماس هوا با که شودمی نگهداری ،نایلون یا و ظرف در سازیآماده

  .انجام گیرد آن دهیشکل عمل بعد جلسه در تا نشود کم آن
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 تهیه را آمیز ،گوناگون های درصد با جایگزین مواد از دنتوانمیهنرآموزان گرامی 
  .نمایند

 تناسبم تا باشد ترشل ففرکورنی حالت گل از دبای شده آماده گل است ذکر به الزم
  .ه شودداد شکل ،تزریقی دستگاه فشار میزان با
 

 استفاده مورد هایچسب ویژگی چند ،7 جدول در :123 صفحه کالسی فعالیت
 تجربه اساس بر بخواهید هنرجویان از .است شده آورده ،روش این هایآمیز در

  .دکنن مطرح ها چسب برای دیگر ویژگی سه یا دو حداقل کارگاه در عملی فعالیت
 زایاج ،کن مخلوط خورندگی باعث ،نگذارند بجا خاکستر پخت از پس به طور مثال

 تهنداش محیطی زیست مشکل .نشوند ... و نگهداری ظرف ،قالب ،دهیشکل دستگاه
 .(اشدب پایین بسیار شان فراریت درجه) .نشوند تبخیر آمیز از عادی حالت در .باشند
 پس روز چند حداقل زمان مدت برای .نشوند شده تولید محصول رنگ تغییر باعث

  .نشود نهائی محصول خواص کاهش باعث و نرود بین از شانخاصیت آمیز تهیهاز 
 هابدنه این ترکیب که وری استون آمیز سازیآماده :124 صفحه 2 عملی فعالیت

  .، بیان شده استاست شدهداده مینرالی محدوده صورتهب
مختلف  یهاگروه را به گوناگون هایدرصد با آمیز چندین محدوده دراین -1

  .کنید ارائه هنرجویان
 از یدتوانمی) آورند در گرانول بصورت را شان آمیز بخواهید هاگروه از سپس -2

 که دهند عبور 20 یا 90 درشت مش از بار چندین آمیزرا بخواهید هنرجویان
  شود(. گرانول مشابه

 در تا کنید نگهداری بسته درب ظرف یا و نایلون در را شده آماده هایگرانول -7
  .شود داده شکل بعد جلسه

شرح داده شده  تزریقی دستگاه کار طرز و دهیشکل مبحث: 170 و 124 صفحه
  .باشدمی تزریقی قالبگیری دهیشکل افقی اتوماتیک دستگاه 14 شکل .است

 به کار نحوه نظر از را تزریقی قالبگیری هایدستگاه انواع :170 صفحه 20 شکل
  .است نموده بندیتقسیم اتوماتیک و )دستی( اتوماتیک نیمهدو دسته 

 اساس بر اتوماتیک( یا و )دستی هادستگاه این از کدام هر که است ذکر به الزم
  .شوند بندیتقسیم ندتوانمی هم عمودی و افقی هایحالت به تولید و کار جهت
ط توس باید مراحل تمام که ایگونه به ،باشندمی دستی کامالً هادستگاه از برخی
 تنظیم )) شود که این موارد شامل مراحل زیر است: انجام )فرد( انسانی نیروی

 معین ارمقد به گرانول یا و گل ریختن ،دستگاه روی قالب بستن و دستگاه ابتدایی
 ،تزریق شدن انجام برای دستگاه اهرم چرخاندن یا و جک با نیرو اعمال ،دستگاه در

 (( قالب از یافته شکل قطعه نمودن خارج ،دستگاه از قالب نمودن جدا

 عملیات شدن انجام برای فشار اعمال مانند مراحل از برخی ،ها دستگاه از بعضیدر 
  .شودبه صورت اتوماتیک انجام می ،تزریق
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 ستید کامالً تزریقی قالبگیری دستگاه راست سمت عکس:  171 صفحه 21 شکل
 هب دستگاه این با دهیشکل عمل ،شد داده توضیح که همانگونه .دهدرا نشان می

  .باشد می انسانی نیروی با فعالیت تمامی که است ایگونه
  .ددهرا نشان می اتوماتیک نیمه تزریقی قالبگیری دستگاه چپ سمت عکس
 انسانی وینیر با فعالیت از بعضی که است ایگونه به دستگاه این با دهیشکل عمل

  .دهدمی انجام دستگاه برخی را و
 

نشان داده شده  تزریقی قالبگیری اتوماتیک هایدستگاه:  171 صفحه 22 شکل
  .است
 عکسو در  باشد می افقی راستای در دستگاه عملکرد راست سمت عکسدر 

  .است عمودی راستای در دستگاه عملکرد چپ سمت
 

 شرح داده شده مقاومت و جنس لحاظ از هادستگاه این هایقالب :172 صفحه
  .است

  .دهدمی نشان را تزریقی دستگاه یهاقالب :172 صفحه 27 شکل
 شانن را ،باشدمی دستگاه روی بر که هاقالب این واقعی تصویر راست سمت شکل

 بقال و تزریق حال در دستگاه پیستون از شماتیکی چپ سمت شکل و دهدمی
  .دهدمی نشان را دستگاه

 

 دستگاه شده باز قالب یک هایتکه چپ سمت تصاویر :172 صفحه 29 شکل
 با افتهیشکل قطعه و قالب هـتک دو پایین در و دهدمی نشان را تزریقی ریـقالبگی

  .است آمده قالب این
  .دهدمی نشان را پچ سمت قالب با یافته شکل قطعه دو راست سمت تصویر

 

 :172 صفحه کنید تحقیق
 تیح یا و فیلم ،تصاویر یاینترنت هایسایت در جستجو با ندتوانمی هنرجویان

 ار دهیشکل روش این گوناگون یهاقالب و هادستگاه این از متنوعی هایکلیپ
 و کرده ذخیره را شده جستجو مطالب هنرجویان خواسته شود از .مشاهده نمایند

  .کنند ارائه کالس در هایشانهمکالسی سایر برای

 فلزی آلیاژهای بر عالوه ،بله :172صفحه  سوال مطرح شده در تحقیق کنید پاسخ
  .باشند (صنعتی های رزین) فشرده هایاتیلن پلی جنس از دنتوانمی

 و هادستگاه این موجود نبودن صورت در هنرستان در ندتوانمی گرامی انهنرآموز
 جهت ییهاقالب اتیلن پلی ترکیبات یا و چوب ،صنعتی گچ از ،مربوطه هایقالب

  .بسازند یانهنرجو عملی فعالیت

 داده نشان تزریقی قالبگیری روش به دادن شکل مراحل: 177 صفحه 22 شکل
  .است شده

  .شودمشاهده می تزریقی قالبگیری دستگاه ی ازبرش: 179 صفحه 23 شکل
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 نای .باشدمی افقی تزریقی قالبگیری اتوماتیک دستگاه: 179 صفحه 23 شکل
 رد .قرار دارد دستگاه مخزن اطراف که بوده کننده گرم سیستم به مجهز دستگاه
 ستگاهد کنندهگرم سیستم ،شود استفاده ترموپالستیک مواد از آمیز در که صورتی

 مجهز کننده گرم سیستم این .شودمی استفاده مواد این نمودن ذوب و گرم برای
  .است حرارت میزان تنظیم قابلیت به

 است نموده بیان را روش این با دادن شکل بر مؤثر عوامل:  171 صفحه 24 شکل
  .است شدهمعرفی هستند مؤثر دهیشکل بر مستقیماً که عامل 3 و

 عامل چهار ،24 شکل در شدهمطرح عوامل بین در :171 صفحه کنید تحقیق
  :از عباتند که دارند بیشتری گذاریثیرأت

  دستگاه نوع - 1
 آمیز پالستیسیته میزان -2
  قطعه هندسی شکل -7
  تزریق فشار -9

  :افزاییدانش
 سیارب اتوماتیک دستگاه با دهیشکل( دستی یا و اتوماتیک) ،دستگاه نوع لحاظ از

 ترتسخ دستی کامالً یا و اتوماتیک نیمه دستگاه با دهیشکل ،است راحت و سریع
  .شودمی انجام زمان کندی با و
 ملیاتع باشد برخودار باالتری پالستیسیته از آمیز چقدر هر ،پالستیسیته لحاظ از

 ،ظرافت ،پیچیدگی میزان چقدر هرو  .شودمی انجام تر سریع و ترراحت دهیشکل
  عملیات باشد بیشتر دهیشکل مورد قطعه یهاگیرفتفرو یا و هابرجستگی

  .گیردمی صورت کندی با دهیشکل
 توانمی باشد برخودار باالتری تزریق اعمالی فشار از دهیشکل دستگاه چنانچه

  .داد شکل تریمتراکم قطعه حتی و داد انجام تر سریع را دهیشکل
 

 .است زدائی چسب و کردن خشک مرحله به بوطمر 173 الی 171 صفحات متن
  .است برخودار ییباال بسیار اهمیت از زدائی چسب مکانیزم

 عسری و ترراحت را انجام دهیم، این عمل زدائی چسب حرارتی کمک به بتوانیم اگر
 خاصی فنی دانش به نیاز و خواهد بود تر هزینه کم بسیار هزینه لحاظ از هم و تر

 استفاده حرارتی مکانیزم از تولیدی های واحد اکثر دلیل در همینبه  .باشدنمی
  .دشومی

  :افزاییدانش
 در چسب از خاکستری هیچگونه و شوند خارج قطعه از هاچسب تمامی دیاب  -1

  .نماند باقی قطعه

که  معنی بدین ،برسد آسیبی قطعه به هاچسب شدن خارج حین در نباید -2
  .نشود تولید فشار پر بخارات یا و گاز ،چسب شدن خارج هنگام
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 از قطعه خود گاهی .شود متالشی قطعه ها چسب شدن خارج هنگام نباید -7
 قطعه اجزاء هاچسب رفتن بین از محض به باشدنمی برخودار الزم پالستیسیته

  .شوندمی جدا هم از

 172 صفحه 71 شکل
  :راست سمت از
 دنباشمی چسب از بستری در که دهدمی نشان را گرفته شکل آمیز هایدانه-1

  خام( )قطعه
 نموده خارج قطعه از و خورده را چسب از مقداری حالل ابتدائی مرحله در -2

 .است
 نموده خارج قطعه از و خورده را چسب از بیشتری مقدار حالل میانی مرحله در -7

 .است
 .است شده خارج حالل کمک به قطعه از چسب تقریباً نهائی مرحله در-9
 

ا هزدائی تمامی چسببیان شد گاهی چنانچه در مرحله چسب همانگونه که قبالً  تذکر
حالت خشک قطعه متالشی ویا را از قطعه خارج کنیم به خاطر کمی استحکام 

 انتقال به کوره قطعه خرد می شود.  با کمترین فشار وارده حین نقل و
جلوگیری از آسیب های احتمالی ومتالشی شدن قطعه در مرحله  برایبنابراین 

 تمامی چسب ها را از قطعه خارج نمی کنند.  ،چسب زدائی
قطعه به کمک حرارت  قیمانده در پروسه پخت قبل از زینتر شدن ازمقدار با
 . شودخارج 

 

 

 
 یقالبگیر روش به که صنایعی که است دستگاهی تصویر: 172 صفحه 72 شکل

 شپی و دائیز چسب ،کردن خشک عملیات جهت دهندمی شکل را قطعات تزریقی
 و اردد ریزیبرنامه قابلیت دستگاه این .کنندمی استفاده دستگاه این از پخت

 زدائیچسب ،کردن خشک مراحل ،دماها و هازمان لحاظ از برنامه دادن با توانمی
 طورب ،مصرفی هایچسب درصد و نوع با متناسب معین سرعتی با را پختپیش و

  .داد انجام مطلوب
  :افزاییدانش

 یا و شدن متالشی مشکل با ،ها چسب نمودن خارج با ای قطعه در چنانچه
 کی در پخت پیش و زدائی چسب عملیات باید ،باشیم مواجهقطعه  کم استحکام

 و یابد افزایش قطعه استحکام تا شود انجام قطعه نمودن جابجا بدون و مرحله
  .نبیند صدمه نهائی پخت برای کوره به انتقال حین
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 به که فنجانی 77 شکل .به صورت کوتاه آمده است پخت مرحله :173 صفحه
 نشان پخت حال در کوره جهنم در را است شده داده شکل تزریقی قالبگیری روش

  .دهدمی
 

 شکل تزریقی قالبگیری روش به که ای قطعه تصویر :173 صفحه 79 شکل
 :دهدمی نشان مرحله سه در را شدهداده

 خام حالت -1
  زدائی وچسب کردن خشک مرحله از پس  -2

  نشد زینتر و پخت -7

 دمور خواص و شیمیائی مقاومت ،مکانیکی مقاومت ،تراکم دارای شده زینتر قطعه
  .است رسیده نظر مورد ابعاد به و داشته انقباض ابعادی لحاظ از واست  انتظار

 تا افزودنی ومواد چسب با خام قطعه چپ به راست از ،173صفحه  پایین تصاویر
 .دهندمی نشان گیردصورت می کامل زینتر و شدهانجام  زدائی چسبکه  ایمرحله
 زدائی چسب دوم تصویر ،افزودنی مواد و چسب از بستری در ها دانه، اول )تصویر

 ویرتص و ها دانه و پیوند زینتر مرحله شروع سوم تصویر ،افزودنی مواد شدن خارج و
 کامل( بصورت زینتر شدن انجام و ها دانه بین مرز شدن وکم رفتن بین از آخر

 

 :173 صفحه کنید تحقیق
 تولید برای بدانند که است این هنرجویان برای کنید تحقیق این ارائه از هدف
 ،کردن خشک مراحل بلکه ندارد اهمیت دهیشکل مرحله فقط مطلوب ایقطعه

 نجاما خوبی به مراحل این باید و هستند گذار تاثیر بسیار هم پخت و زدائی چسب
  .شود

 :، شامل موارد زیر استکنند بیان ندتوانمی هنرجویان که هائی تفاوت
 افزودنی مواد شدن خارج-1
 ها( دانه )رشد تربزرگ های دانه آمدن بوجود و هاگرانول پیوستن هم به-2
  شدن همگن حدی تا و ها دانه مرز شدن وکم رفتن بین از-7

 نظر مورد وحجم ابعاد به ورسیدن قطعه انقباض-9

 نظر مورد خواص از یک هیچ خام )قطعه انتظار مورد وخواص کارآئی داشتن-1
  (.ندارد را ... و حرارتی مقاومت ،شیمیائی مقاومت ،مکانیکی مقاومت مانند

 ریزی برنامه قابلیت که دهدرا نشان می ایتصویرکوره: 173 صفحه 71 شکل
  .دارد را حرارتی اتمسفر کنترل و پخت سرعت لحاظ از نمودن

 با صنعتی قطعات جزء عموماً شوندمی داده شکل روش این با که قطعاتی چون
 محصول در نظر مورد خواص به رسیدن برای بنابراین ،هستند مشخص کارآئی
 شودیم سعیبه این منظور  که .باشند داشته معینی پخت پروسه باید ،شده تولید

  .شود استفاده پخت برای ریزی برنامه قابلیت های کوره از
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و  خاص انتظار مورد وخواص کارآئی لحاظ از ،روش این به داده شکل قطعه اگر
  .داد انجام را پخت پروسه ،عادی های کوره با توانمی نباشد ویژه

 نمونه هنرستان در موجود های کوره از استفاده با دنتوانمیهنرآموزان گرامی »
  .«نمایند پخت را تزریقی قالبگیری روش به هنرجویان شدهداده شکل قطعات

تکمیل آموزش جهت  2و 1و 9و 7 عملی هایفعالیت 191 الی 173 صفحاتدر 
  .استآمده  تزریقی قالبگیری روش به دهیشکل روش

 :گرامی به نكات زیر توجه فرمایند انهنرآموز
 دقت و زمان به نیاز پودمان به دلیل اینکه این عملی هایفعالیت تمامی در-1

 عملی فعالیت به نفره 9 الی 7 یهاگروه بصورت هنرجویان است بهتر ،باشدمی
 پخت مرحله به و داده شکل را قطعات نظر مورد یهانازم در بتوانند بپردازند)تا

که جزء  آشنایی هنرجویان با کار گروهی است کار این از هدف .برسانند نهائی
  .(باشدهای غیرفنی میشایستگی

 اتامکان با یا ودر زیر  شده ذکر هایدستگاه و امکانات با شدهارائه هایفعالیت -2
 :قابل انجام می باشند معمولی و ابتدائی

 لحاظ از هاگروه آمیز مقدار اگر مخصوصاً ،سیگمائی کن مخلوط جایبه -الف
  .شود استفاده آزمایشگاهی یا و دستی های همزن از باشد کم وزنی و حجمی

  .ددهی عبور آزمایشگاهی الک از بار چندین را آمیز ،سازی گرانول برای -ب
 متوسط و یا کوچک اتیلن پلی دان نمکمانند  قطعات یا و ها مجسمه از -پ

  .یدنمای استفاده دهیشکل قالب عنوانهب منفذ می باشند دارای که بازار در موجود
این  ظیرن و باد دستی تلمبه ،سیگیرپمپ  ،آکوریوم چسب تفنگی دستگاه از -ت

  .ماییدن استفادهتوانید می تزریقی قالبگیریدهی شکل های دستگاه موارد به جای
 است مناسب دارد، تجربه و باال دقت به نیاز دهیشکل روش این به دلیل اینکه -7
 دهند شکل را ساده هندسی لحاظ از و کوچک قطعات شود خواسته هنرجویان از
  .گیرد صورت مرحله چند در و صبر با تزریق عمل گاهی حتی و

 برای استفاده مورد دستگاه ،کن مخلوط نوع، دهیشکل شرایط با متناسب -9
 مواد سایر و هاچسب ،هاکننده روان ،روانسازها ،آب مقادیر ،قالب نوع ،تزریق

  .بگیرید نظر در را افزودنی
دهی ها و مواد افزودنی که قابلیت استفاده در روش شکلمواد آمیز با خاك

 قالبگیری را دارند، قابل جایگزینی است.



 تزریقیقالبگیری  دهی به روششكل

 117 

 دهي به روش قالبگیری تزريقيشکلارزشیابي شايستگي 

 
 شرح كار:

 آماده سازی آمیز 

 شکل دادن قطعات به روش قالبگیری تزریقی
 انواع دستگاه قالبگیری تزریقی

 معایب و مزایای روش قالبگیری تزریقی

 استاندارد عملكرد: 
 آمیز و تولید قطعه به روش قالبگیری تزریقیمهارت آماده سازی ترکیب 

 شاخص ها:
 بدون عیبو تولید قطعه  قالبگیری تزریقیکار با دستگاه 

 شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

 شرایط:
مامی رعایت ت-کارگاه استاندارد  –فضای مناسب و عاری از آلودگی جهت نگهداری دستگاه قالبگیری تزریقی

 نکات ایمنی
، استوانه 200الک با مش  گرم، 1/0ترازو آزمایشگاهی با دقت  ،قالبگیری تزریقی: دستگاه ابزار و تجهیزات

 کوره، خشک کن آزمایشگاهی ،مخلوط کن ،مدرج

 معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی  مرحله كار ردیف
 3از 

نمره 
 هنرجو

  1 آماده کردن آمیز 1
  2 تزریقیشکل دادن قطعات با قالبگیری  2

بررسی معایب و مزایای روش قالبگیری  3
 تزریقی

1  

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محیطی و نگرش:

 -لباس کار و کفش ایمنی  -عمل و صحت دقت
 یطیمحستیزرعایت موارد  -یریپذتیمسئول

2  

 * میانگین نمرات
 می باشد. 2کسب شایستگی،  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و *
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 ارزشیابي پیشرفت تحصیلي مبتني بر شايستگي در 

 ایهای فني و حرفهآموزش
 
 اشاره -1

ظر از ن یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
های آموزشی رسمی انجام  انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
رده ب د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کارگیر

هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
حل مختلف زندگی یابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراشبه روشی برای ارز

های موزی که در پی ارتقاء برنامهآ احتیاج دارند و هم برای مؤسسات مهارت
 ایهفنی و حرف های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستپذیری تحرك

  .درازمدت خود را تحقق بخشند
در اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در 

 ظام آموزشی شده است:ن
سیاست های كلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 

 1392 -معظم انقالب
  آموزان برای شناسایی نقاط قوت شیوه های ارزشیابی دانش بنیادینتحول

 .و خالقیت دانش آموزان استعدادهاو ضعف و پرورش 
 

 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس 2/14 راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند استانداردهای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور محور در ارتقای پایه

 .های تحصیلیو نتیجه محور( در سایر پایه
 

 رسی ملی ایرانارزشیابی در برنامه د

 موزآتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمرصورت به، 
های ازنی ها وفاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 وی ارائه می کند.
  زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر

ها را زمینه ساز تحقق آن گیری از سایر روشکند و بهرهمی  خود ارزیابی فراهم
 داند.می
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 گیری را فرصتی برای بهبود های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.آموز میموقعیت دانش

 داندگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی میهای یادکاستی. 

 
 (2115)یونسكوحرفه ای  توصیه نامه آموزش و تربیت فنی و

 های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
های یاددهی سیستم های سنجش موثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایند

و یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به ویژه 
ای مورد نظر، سرپرستان و حرفه هاینهیها و مربیان، نمایندگان زممعلم

یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش های 
مورد  (هااز قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه)مختلف 

 سنجش و ارزیابی قرار داد. 

 

 كویونس) ایحرفه و فنی هایآموزش المللیبین كنگره سومین نامهتوصیه
2112) 
 مسیر های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن  پشتیبانی انعطاف پذیر

ت های صالحیاستقرار سیستم ،سازیهای فردی از طریق شفافو انتقال از یادگیری
حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباردهی 

از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه ای صالحیت های حرفه
 ینتضم هایمکانیسم تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و اعتماد متقابل

 ایحرفه صالحیت سیستم های قسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت
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 تعاریف -2

 شایستگی: 
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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 های شایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح بندی شایستگی
 :استشامل موارد زیر  وباشد ای میای به صورت چهار مرحلهحرفه

 

 
 

 سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیریالگوهای نگاشت  -3
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1ای و تجارب داخلی الگوی های فنی و حرفهدر آموزش

 د.گردتوصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوی  -1شكل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تكلیف كاری
 اشد.بتکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می

خدمت یا تصمیم در نظر  پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، -
 گرفته شود.

 یک تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  -
 یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 یک تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. -
 می باشد.(Step)تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  هر -
قرار  121الی  31تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.می
نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی در  "كار"از تکلیف کاری با نام 

 د.گردانجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-كار مرحله

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را 
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند 

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 حرفه: خانه دار

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)استاندارد عملكرد

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

استاندارد عملکرد شرایط انجام کار، نامند. معموالً در استاندارد عملکرد آن کار می
های نمون برگ -9شکل  آورده می شود)رجوع به عملکرد و معیار ارزیابی
 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ارزشیابی(. در ادامه نمونه

در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
ها طبق ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپبررسی پمپ  مکاترونیک:

 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

به نحوی که مطابق با کشی  افزار نقشه های مدارهای فرمان با نرم رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 7نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

ستفاده ا تراشی( با پیشانی -تراشی پله -اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشی
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با ت تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± 1/0 حاصل شود.  
 

 )شامل تفكر و عمل(: (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آنها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 

ئی حوزه شناختی نیز به عنوان روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باال
مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در مهارت یاد می شود. 

در هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلة شکل زیر مشاهده می شود.
کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی که انجام هر 

است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مدنظر مهارت مستلزم کاربرد دانش 
ه تواند از چندین مهارت تشکیل شددارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می

 باشد.
 

 
 ویژگی های مهارت )بخش روان حركتی( - 2شكل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  –به توانائی های ذهنی

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
نگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق 

 نوعو نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این 
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 

 با استاندارد شايستگي و صالحیت  ارزشیابيرابطه 
 ایحرفه

اس مرتبط باشد و براس حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز
رای که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر ب آنها تدوین شود )نه آن

 از نظر فردی، ارزشیابی  .باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمک کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت  ،خاصی شوند
های متفاوت به دست  افراد در شرایط مختلف و زمان و شایستگی های هاتوانایی

 ریزی برای تواند در استخدام، ارتقاء و برنامه یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.
و  یابیشموزی ارزآ های داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزش

ر برابر آموخته شده د های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد،  شایستگی
های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میهای فنی و حرفه ای هنرستان

در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان کارفرمایان ارائه نمایند. 
 (.7قرار داد)شکل  سه نوع استاندارد را مورد توجه
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 توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش- 3شكل

 
 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت

گذاری شده است. تحرك پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام است. پایه
باید مدرك سطح صالحیت قبلی برای ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، 

به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به تجربه 
کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح 
شایستگی باالتر( صورت می گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی 

تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف تشخیصی صورت می گیرد. در هنگام 
 دیگر شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.

 9استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 
 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.
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 ب

 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه برای یک شایستگی  – 4شكل



 ارزشیابی 

 
121 

حاکم بر ارزشیابي پیشرفت تحصیلي و تربیتي در  اصول

 آموزش فني و حرفه ای 

ای فهحرعملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز
 ا بهاستانداردها راین باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و اندازهانتخاب شده را 

ارزشیابی کند(. اگر  و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت
براساس استانداردهای محلی و  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشابزار ارز

و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند. ضروری  -یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان
های کافی در  آموزش ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزاناست 

 یابی استانداردشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشزمینه مدیریت و طراحی ارز
رت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی شده به صو

اند صورت پذیرد. خطا در و با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین کرده
 بود. های ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهداعتبار آزمون ی ویروا مقدار

 ای ناظر بر تحققارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
به  ای ملی ایرانها و صالحیت حرفهها و دستیابی به سطوح شایستگیشایستگی

 باشد:شرح زیر می
 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1

 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی
 متنوع خواهد بود.

سب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد مالك ک
 عملکرد حرفه تکلیف کاری.

 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -2
ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 

 صالحیتعمومی کسب مدرك براساس  ای ودوره کسب استاندراد شایستگی حرفه
 خواهد بود.

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان - 7
اری کهای دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروهاستفاده از واقعیت

 و ارزشیابی.

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -9
درصد قضاوت توسط هنرجو  20الی  10 ی و حرفهدر ارزشیابی شایستگی عموم

 انجام خواهد پذیرفت. 
 ای و عمومی.تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 1
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد

 (1)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشانشمشارکت سایر د - 2
فرآیندهای ساخت، طراحی،  آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش

 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -3
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 3
تلقی  یادگیری -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.می

 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 4
د ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله اجرای فرآین
 در زندگی.

 یادگیری  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 10
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -11
و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی ارزشیابی 

 حرفه خواهدبود.

 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 12
ای می گردد که در زمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه

ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی تمامی پودمان
شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را گواهینامه 

 با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

  

                                                                 
نوع زیابی های همتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این ار -1

است. به طور کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی به 
  شود.صورت ارزیابی همتا انجام می
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 های سنجش و ارزشیابي با توجه به زمان در روش

 ای:ای فني و حرفههآموزش
 

  شود.سنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می

 برای اصالح یادگیری صورت می گیرد. سنجش تکوینی :

 سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام 
 گیرد. می

ها و سطوح صالحیت حرفه ای سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.انجام می

 شود.کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام می سنجش تکمیلی: برای

ای و ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهدر نظام صالحیت های حرفه
شود. های مختلف زمانی استفاده مینوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش

البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و 
 حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

 

 سنجش شايستگي: هایابزار
 

سازی شده، سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه
 ای و ...درجه 720های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه

 های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده
 بندی، واقع نگاری و ...درجه

معنایی، سنجش نگرش با مقیاس نامه، تفکیک سنجش عاطفی: شامل پرسش
 لیکرت، مصاحبه

 اینکار، سنجش پیرو و ... سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین
کار واقعی استفاده نظر در محیطنوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد

 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میمی

ای و ... این نوع درجه 720یبی(: شامل کارپوشه، سنجش همه جانبه )ترک
 ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.سنجش

 
از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا 

های شایستگی در اهداف برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1هستید، در جدول 
 مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.
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 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفكر(

 مهارت های شناختی 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  
■ 

×■ ■ ■  

 ب: دانش مفهومی
×  

 ■ 
 +   
■▲ 

    
▲ ■ 

▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■  
  

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

 عادی شدن حركتهماهنگی  دقت اجرای مستقل تقلید

 ●  
■ 

● ■    
● 

■ 
● ■   

● ■ 
  

 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور بندیسازمان گذاریارزش واكنش دریافت

●  
■ 

●   
 ■ 

●  ■ 
● ◊ 
■ 

● ◊ 

■  
 

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
  کارپوشه     سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 720آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
  زنیمحک    ارائه    ایفای نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش )با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:

 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -5شكل 
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 یابي شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می ،دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
های مورد ارزیابی به ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشند بود. ارزهای گوناگون خواهصورت
ری های دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میگیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
اعی و شهروندی، های اجتمهای زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازی و براساس حرفه فرد های عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  های مدیریت و کار آفرینی.مهارت

طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 گرفت.

زیابی محتوی یک فرآیند و سیستم آموزش و های سنجش و اررویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میتربیت فنی و حرفه

 

 یابيشهای مديريتي ارز وشر
های های استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 
 های استاندارد شده  آزمون

استاندارد شده و  ایشایستگی حرفههای یابیشتدوین ارزاین رویکرد شامل 
مراکز مستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش
ا که ب شودگیرند. این روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجام میمی

اند. این مؤسسات به کشورهای همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

نیز ابزار  Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
موزی به کار برده شده در سطح جهان آهای مهارتشده و برنامهتانداردیابی اسشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 

 های اطالعاتی بانک
بی یاشاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل س

اتی شود. این بانک اطالع تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
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گیرد  سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی
های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز

است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 
دهند  آموزش می ارائه دهندگان آموزشی،به  کارشناسانرا تدوین کرده است. این 

های خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی
ها بخواهد دارای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون

های استاندارد به اقدامات امنیتی  باشند. این روش نسبت به آزمون ایاییروایی و پ
ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س

ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت
دارای انعطاف بیشتری هستند  هاکارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون

توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه می
تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 

تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددهای آنها صادر نامهو گواهی
 .العمر نیز میسر شود ی مادامو یادگیر

 

 مقیاس بندی و نمره دهي شايستگي
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 
مقیاس های گوناگونی برای ارزشیابی است.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه

 مشاهده می شود.شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشیابی شایستگی حرفه -مقیاس بندی رتبه ای 

 مقیاس بندی شایستگی )كار( مقیاس بندی شایستگی )گروه كاری(
مقیاس بندی شایستگی  -محدوده انتظارات

 جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 
 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 
 کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 
 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به 
 شایستگی کار

درصد  31عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  31شایسته: کسب حداقل 
 سطح شایستگی مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  20نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 31درصد و حداکثر  20شایسته: کسب حداقل 
 زمورد نیادرصد انتظارات در سطوح شایستگی 
درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 20نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  20شایسته: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد  31
 نیاز

 31داقل شایستگی کامل: کسب کردن ح
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  20: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و  20: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی  31حداکثر 
 مورد نیاز

درصد  31: کسب کردن حداقل 7سطح مقیاس 
 شایستگی مورد نیازانتظارات در سطح 

 2, 1مقیاس های 
,7 

2 

 90کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  90نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 20

 31درصد و حداکثر  20شایسته : کسب حداقل 
 ت در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انتظارا

درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 90کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  90نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح  20حداکثر 
 مورد نیازشایستگی 

 31درصد و حداکثر  20شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  90: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  90: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 20

درصد و حداکثر  20: کسب حداقل 7سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 30

درصد و حداکثر  30: کسب حداقل 9سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 40

صد در 40: کسب کردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 7, 2, 1مقیاس های 
 1و9و 

7 
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 مقیاس بندی شایستگی )كار( مقیاس بندی شایستگی )گروه كاری(
مقیاس بندی شایستگی  -محدوده انتظارات

 جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

 90کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  90نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 20

 31و حداکثر  درصد 20شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 90کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  90نیازمند آموزش: کسب حداقل 
انتظارات در سطوح درصد  20حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز
 31درصد و حداکثر  20شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  20: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  20: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 30

درصد و  30: کسب کسب حداقل 7سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی  30حداکثر 
 مورد نیاز

درصد و حداکثر 40: کسب حداقل 9سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 40

درصد  20: کسب کردن حداقل 1قیاس سطح م
انتظارات در سطح شایستگی باالتر از سطح مورد 

 نیاز

 2, 1مقیاس های 
 1و 9و7,

9 

 90کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  90نیازمند آموزش: کسب حداقل 
 شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح  20

 31درصد و حداکثر  20شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 90کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  90آموزش: کسب حداقل  نیازمند
درصد انتظارات در سطوح  20حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز
 31درصد و حداکثر  20شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد  31شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  20ل : کسب نکردن حداق1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  20: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 30

درصد و  30: کسب کسب حداقل 7سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی  40حداکثر 
 مورد نیاز

درصد انتظارات 40: کسب حداقل 9سطح مقیاس 
 طح شایستگی مورد نیازدر س

 2, 1مقیاس های 
 9و7,

1 
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 و فني پايه فني، هایارزشیابي دروس شايستگينحوه 

 غیر فني 
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 

 شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری شایستگی های غیر فنی -1
مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق  ،کاربرد فناوری های نوین ،و کار آفرینی

 حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش (
 و طراحیای، رك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -2

 ای(زبان بصری، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه
 یازدهم و دوازدهم  ،ای( پایه های دهمساعته )شاخه فنی و حرفه 3های کارگاه -7
 یو شیم شناسیدروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست -9
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -1

 باشد رسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( میهر یک از مواد د
که باید برای هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو 

ها برای هر یک پودمان نمره 20از صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 
 گردد.می ثبت 

 

 
 

 0ر اساس گردد و فقط یک نمره بنمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می 
 گردد.ثبت می 20تا 

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
  = عدم احراز شایستگی؛1) 7، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می7= احراز شایستگی 2
 .( 2)شکل  گرددمنظور می 1آن با ضریب 
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های کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکا ،خودارزیابی های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 1تا  0... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 12داقل قبولی در هر پودمان کسب نمره ح

 گیری از سوی هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی توسط  1نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها ها، بایستی بر اساس ارزشیابیخودارزیابیهنرجویان اختصاص دهند. همچنین 

های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای هنرآموز انجام مندرج در کتاب
 پذیرد.
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 ساختار نمره یک پودمان كه از دو واحد یادگیری تشكیل شده است. - 6شكل 
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 برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:نمرات احتمالی که 

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان -7شكل 
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  هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و
با شیوه مندرج در  های شایستگی مطابقارزشیابی پیشرفت تحصیلی از واحد

های درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در کتاب
 های شایستگیمدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 نمره پودمان به دست خواهد آمد.
 

 شوراستاندارد در ک تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 
رفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یک از استانداردهای ارزشیابی پیش

 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایدروس در شاخه

 

 
 كتاب استاندارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی  -8شكل 

 های تحصیلیبرای كلیه رشته

 

بی مبتنی بر دهی بر اساس استاندارد های ارزشیانمونه هایی از نمره 4در شکل 
شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه ای صنعت، 

 خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته های مختلف -9شكل 

  گردد که قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس
نمره  1کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی  1در هر 

پودمان به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. 
را کسب نکند در آن  12حداقل نمره  در صورتی که فرد در یک یا چند پودمان

در سیستم برای او منظور خواهد  10ی آورد و نمره ماده درسی قبولی را بدست نم
هایی که حداقل نمره مورد نظر در ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان شد.

آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل 
 برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.

 های تحصیلی در یک هها رشتخالصه نمرات کسب شده در پودمان
ای تنظیم و همراه با مدارك های حرفهکاربرگ تحت عنوان گواهی شایستگی

 تحصیلی دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 مراهه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 

این کتاب با باشند.  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را هنرجو
 هدف کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی

بر شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 (. 10)شکل 
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 اهداف و ویژگی های كتاب همراه هنرجو - 11شكل 
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