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صنایع فلزي

مقدمه
همانطور که می دانیم در رشته صنایع فلزي شش درس تخصصی که ترکیبی از کار 

ساخت مصنوعات عملی و تئوري است، ارائه می گردد. روش ارائه درس ها به ترتیب 
جوشکاري جوشکاري و ، پایه دهم در ساخت مصنوعات فلزي سنگینو فلزي سبک

، پایه یازدهمدر سی کیفیجوشکاري لوله و بازر، برش کاري حرارتی قطعات سنگین
پایه در اتصال ویژه مواد فلزي و غیر فلزيو جوشکاري و پوشش دهی با گاز محافظ

ارائه خواهد شد. از دالیل ارائه این درس ها دشواري آن ها در بلوغ ذهنی و دوازدهم
ساعت 300جسمی هنرجویان است. درس ساخت مصنوعات فلزي سبک شامل 

ساعت آن نظري می باشد. بهتر 120ت آن کار عملی و ساع180آموزش بوده که 
ساعت در هفته در یک روز ارائه گردد و با توجه به این که ارائه 8است که این درس 

آن به صورت سالی خواهد بود، در طول سال به زمان کامل آموزش دست می یابیم. 
وسط هنرآموز روش ارزشیابی این درس به دو صورت تکوینی و پایانی در طول سال ت

انجام خواهد شد، ارزشیابی تکوینی یا مرحله اي در طول آموزش هر واحد یادگیري 
و ارزشیابی پایانی در پایان هر واحد یادگیري بر اساس یک سیستم نمره دهی 

مصوب صورت می گیرد. 
اجزاي این درس از شایستگی هاي فنی با عناوین برشکاري پروفیل، خم کاري لوله، 

) و جوش کاري گوشه با SMAWروفیل، گرده سازي با الکترود دستی(خم کاري پ
) و شایستگی هاي غیر فنی شامل مسئولیت پذیري، بهSMAWالکترود دستی (

مناسب و مدیریت مواد و تجهیزات تشکیل شده است. این فناوريکارگیري
وفیل،پرکارخملوله،کارخممکانیکی،کارشایستگی ها بر اساس پنج پودمان برش

اسکلت تدوین شده است و هنرجو پس از احراز کارجوشتعمیري وکارجوش
صالحیت در این درس و کسب شایستگی هاي فنی و غیر فنی می تواند در مشاغل 
مربوط به این پودمان ها مشغول به کار شود. همچنین آمادگی براي ورود به 

را پیدا می کند.درس هاي دیگر را که در پایه باالتر طراحی شده است 
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طراحی و سازماندهی درس
درس ساخت مصنوعات فلزي سنگین از پنج تکلیف کاري در قالب پنج پودمان 
شایستگی تشکیل شده است که هر پودمان نماینده یک شغل در حوزه صنایع فلزي 
است . سازماندهی درس به نحوي است که تکالیف کاري در یک مسیر افقی از ساده 

در طول سال تحصیلی به صورت مرحله اي ارائه می شود. و شایستگی ها به پیچیده
به صورت  تدریجی کسب و ارزیابی خواهد شد، و در پایان درس شایستگی کالن 

ساخت مصنوعات فلزي سنگین که قابیلت انتقال دارد محقق می شود.

شایستگی هاي مورد انتظار
شایستگی هاي فنی

نوع پودمانتکلیف کاري

برش کار مکانیکیبرش کاري با اره پروفیل

خم کار لولهخم کاري لوله

خم کار پروفیلخم کاري پروفیل

جوش کار تعمیريSMAWگرده سازي 

جوش کار اسکلتSMAWجوش کاري گوشه 

فنیشایستگی هاي غیر
انتخاب به کارگیري فناوري1
مدیریت مواد و تجهیزات 2
پذیريمسئولیت3
به کارگیري فناوري مناسب4

سازماندهی محتوي
استکاريتکلیف5وپودمان5ازمتشکلگین ساخت مصنوعات فلزي سندرس-

بصورتکاريتکالیفوبودهیکدیگرازکاري مستقلتکالیفوهاپودمانکه
.می شوندارائهسالطولدرايمرحلهبصورتوپیچیدهبهسادهازخطی

.گرددمیارائهنیازموردپایههايدانشابتداکاريتکلیفهردر-
نموناساسبروتلفیقیبصورتکاريتکالیفازمرحلههرهايمهارتوهادانش-

.شودمیارائهکارتحلیلهايبرگ
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صنایع فلزي

پودمانهازمان آموزش

درس ساخت مصنوعات فلزي سنگین
زمان (ساعت)کارهاهاپودمانردیف

60برش کاري با اره پروفیلمکانیکیبرش کار 1
60خم کاري لولهخم کار لوله2
60خم کاري پروفیلخم کار پروفیل3

گرده سازي با الکترود دستی جوش کار تعمیري4
)SMAW(60

جوش کاري گوشه با الکترود دستی جوش کار اسکلت5
)SMAW(60

10- 2–سنگین فلزيمصنوعاتمسیر یادگیري درس ساخت

استاندارد فضا 
اختصاصی فضايدارايکه11کارگاه پایه درساخت مصنوعات فلزي سنگیندرس

است:زیرمواردشاملفضا.اینمیگردداجراخود می باشد،
فضاي استاندارد براي چیدمان دستگاه ها، میزکـار، تجهیـزات جنبـی، نـور مناسـب،      

باشد.میرختکن وکالس درس، اتاق هنرآموز
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استاندارد تجهیزاتلیست 

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف
آب - سانتیمتر32قطر تیغه اره پروفیل بر با دور کم1

صابونی
یک 

دستگاه

یک فاز3–سانتیمتر 38قطر تیغه اره پروفیل بر فیبري2
دستگاه

یک فاز3سانتیمتر 70قطر تیغه اره آتشی دور باال3
دستگاه

دو 1/2و 2با پارچر لوله خمکن هیدرولیکی4
دستگاه

پروفیل خمکن 5
هیدرولیکی

یک 
دستگاه

دستگاه8اتصال-انبر -آمپر با کابل400دستگاه رکتی فایر6

60با باله –کیلویی 30سندان7
عدد2سانتیمتر

کابین جوش کاري 8
SMAW

عدد8با سیستم مکش دود و میز کار

دور بر دقیقه قطر دهانه 1800سانتیریفوژ مکنده دود9
دستگاه2سانتیمتر60و قطر پروانه 20

ماسک جوش کاري 10
عدد1030و 9با شیشه نمره دستی فیبري

عدد2سانتیمتري60با باله کیلویی50سندان 11

میلی متر 200دو طرفه با قطر سنگ سنباده رومیزي12
دستگاه2فازتک 

عدد4سانتیمتري120گیره رو میزي موازي13
یادگیري، مراکز، مواد و منابعرسانه ها،مواد 

مراکز یادگیري1
کارگاه-
محیط هاي کار واقعی بر مبنی ایسکو-
رسانه هاي یادگیري2
کتاب همراه هنرجو-
کتاب راهنماي هنرآموز-
پوستر-
نرم افزار-
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نمونه مهارت-
انیمیشن-
شبیه سازها-
فیلم راهنماي هنرآموز-
برنامه درسی-
بازدید علمی-
منابع یادگیري3
کتاب مرجع-
استاندارد هاي فنی-
استاندارد تحلیل و ارزشیابی حرفه-
مواد یادگیري4
مواد مصرفی -
تجهیزات-
وسایل آموزشی-
ماکت آموزشی -
ابزار -
نمونه کار آماده-

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
جزمورددرقضاوتومراحلدرکاريتکلیفهربرايتحصیلیپیشرفتارزشیابی

)1-9(نمون برگ شدخواهدانجامشایستگی
ارزشیابی پایانی براي هر تکلیف کاري در پایان واحد شایستگی بر اساس نمون برگ 

و شاخص هاي دنیاي کار انجام شود8-1
ونه مهارت و چک لیست مشاهده ايابزار هاي سنجش عبارتنداز: پرسش کتبی، نم

جزوکاريتکالیفدرشایستگیترکیبازشایستگیقبولوموفقیتمعیار
.باشدمیمراحلدرشایستگی
محیطیزیستتوجهاتنگرش،یادگیريحیطهغیرفنی،هاياز شایستگیارزشیابی

.استشده) لحاظ1-9پیشرفت تحصیلی (نمون برگ ارزشیابیدرایمنیو
کلیبصورتدرسدرموفقیتمعیار،)کاريتکالیف(هاشایستگیتمامدرموفقیت

.است

صالحیت مربیان
مدرك تحصیلی1

لیسانس مکانیک-صنایع فلزي یا جوشکاريلیسانسحداقل
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مدارك حرفه اي2
گذراندن دوره تخصصی مهندسی جوش 

تجربه کاري3
تربیت دبیر فنی نیستند ارائه گواهی کار در براي کسانی که داراي مدرك تحصیلی 

حوزه تجربی صنایع فلزي یا جوشکاري الزامی است.

الزامات اجرا
آموزش مدیران و بازآموزي هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه 1

اي و تخصصی
تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات و مواد مصرفی2
بر اساس استاندارد فضا و تجهیزاتساخت مصنوعات فلزي سنگینوجود کارگاه 3
هنرآموزیکفراگیرنفر16ازايبه4
کارگاهسرپرست5
خدماتودارانبار6
دسترسی آسان به منابع و رسانه هاي مورد نیاز براي یادگیري7
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تدریس شایستگیها–بخش دوم 

بخش دوم

هاتدریس شایستگی
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انتخاب پروژه
برشکاري  پروفیل، خمکاري  لوله، خمکاري پروفیل، این درس از پنج شایستگی 

گرده سازي با الکترود دستی و جوشکاري گوشه با الکترود دستی تشکیل شده است. 
با فراگیري این شایستگی ها، هنرجویان قادر خواهد بود که بسیاري از مصنوعات 

به پروژه فلزي را به مرحله تولید برسانند. براي همین منظور، قسمتی از این درس 
با اهداف و ویژگی هاي زیر اختصاص داده شده است:

سودمندي وسایل ساخته شده،-
بهره وري و استفاده درست از منابع،-
تولید محصول یا ارائه خدمت سومند و قابل فروش،-
کسب تجریه واقعی در تولید و فروش محصوالت،-
درآمدزایی براي هنرجویان،-
بر محور پروژه،تلفیق شایستگی هاي فنی و غیر فنی-

ارزشیابی هاي پایانی در این درس بر اساس مشاهده مراحل تولید و محصول نهایی 
می باشد. به عبارت دیگر، در هر مرحله از پروژه ارزشیابی مربوط به هر فصل بر 

اساس نوع کارهایی انجام شده مرتبط با هر فصل انجام می شود.  
براي ساخت ارائه شده است که هنرجویان با در ادامه چند پروژه با اطالعات کامل 

توجه به عالقمندي خود و با راهنمایی هنرآموزان خود می توانند یکی از اینها را 
براي ساخت انتخاب کنند.پروژه ها به صورت گروهی انجام شود، گروه ها می توانند 

به صورت چهار یا پنج نفره  باشند. 
د طرح ها و ایده هاي خود را با توجه موارد قابل توجه است که هنرجویان می توانن

زیر به هنرآموزان خود ارائه دهند، و در صورت تایید هنرآموز به صورت گروهی آن را 
در طول دوره انجام دهند. 

ضرورت انجام کار-
امکان سنجی-
انتخاب پروژه با هماهنگی با هنرآموز-
برنامه ریزي انجام کار-
بررسی و تقسیم کار در گروه-
ن بنديزما-

هدف از آموزش مبتنی بر پروژه چیست؟
وتدریسبرايجامعوعمیقیادگیريرویکردیکپروژهبرمبتنییادگیري
ارزشباومعتبرمسائلکاوشوبررسیدرراهنرجویانکهاستکالسدریادگیري

	چالشمسائلوسؤاالتبرمبتنیوپیچیدهتکالیفها	پروژه. سازد	میدرگیر
	فعالیتیاگیري	تصمیممسأله،حلطراحی،درراهنرجویانکههستندبرانگیزي
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تدریس شایستگیها–بخش دوم 

نسبتاًطور	بهتاکنند	میاعطاءها	آنبهفرصتیوساختهدرگیرجستجوگرانههاي
وکردهاقدامیادگیريبهنسبتمدت،طوالنیزمانیهاي	دورهدرمستقل

ساختارجايبهیادگیري،نوعاین. کنندتولیدگرایانه	واقعهاي	ارائهیامحصوالت
چهارچوباین. استپذیر	انعطافوپیچیدهچهارچوبیکدارايبستهوخشک
. باشد	مییادگیريتدریستعامالتکننده	توصیفکهداردهایی	ویژگی

شیوه ارزشیابی و سیستم نمره دهی 
فلزي مد به طور کلی دو نوع ارزشیابی مستمر و پایانی در درس ساخت مصنوعات

نظر است. ارزشیابی مستمر بر اساس فعالیت هاي طراحی شده در کتاب درسی انجام 
می شود. به طوریکه هر واحد یادگیري نمره مستمر مربوط به خود را دارد. به عبارت 
دیگر، هر واحد یادگیري به طور مستقل ارزشیابی می شود. همچنین در انتهاي هر 

یانی بر اساس نمون برگ ارزشیابی که در انتهاي هر واحد یادگیري یک ارزشیابی پا
فصل قرار داده شده است، انجام می شود.

سیستم نمره دهی هر واحد یادگیري به صورت زیر می باشد 

جدول نمره دهی
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تعاریف واژه هاي مربوط به جدول باال در زیر به صورت خالصه آمده است:

کارمرحله 
تعیین می شود. هر کاري از یک سري مراحل تشکیل 1-4بر اساس نمون برگ 

شده است که به عنوان مثال در واحد یادگیري برشکاري با قیچی دستی شامل : 
آماده سازي، برشکاري و کنترل نهایی می باشد. 

حداقل نمره
رد که به عنوان مثال دا3هر مرحله بر اساس اهمیت و ارزش آن یک نمره حداقل از 

می باشد. توجه داشته باشید در صورتی که هنرجو نتواند این 2مرحله برشکاري 
حداقل نمره را کسب کند، در آن مرحله شایسته نمی باشد و مجدد باید ارزشیابی از 

آن به عمل آید. 

نمره
ه نمره اي که توسط هنرآموز بر اساس مقدار صالحیت و شایستگی هنرجو در مرحل

براي آن در نظر می گیرد. 

گی غیر فنی و توجهارت زیست محیطیایمنی و بهداشت، شایست
این قسمت از اهمیت باالیی برخوردا می باشد. هر چند در نمره واحد یادگیري 
تاثیري نمی گذارد، اما شرط الزم براي ارزشیابی پایانی این نمره می باشد. هنرجو 
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تدریس شایستگیها–بخش دوم 

در غیر این صورت مجدداً ارزشیابی صورت می را کسب کند2باید حداقل نمره 
گیرد. 

میانگین مراحل
باشد، در صورتی که نمره میانگین مراحل کمتر از 2نمره این قسمت نباید کمتر از 

باشد، هنرجو شایسته نیست و ارزشیابی باید مجدداً انجام شود. 2

3نمره شایستگی از 
نمره در 3هر واحد یادگیري است. این نمره از نمره شایستگی نمره پایانی مربوط به 

نظر گرفته می شود و بدون نمره مستمر می باشد.

5نمره مستمر از 
نمره مستمر بر اساس فعالیت هاي طراحی شده در کتاب و کارهاي عملی که در هر 

مرحله براي هنرجویان در نظر گرفته شده است، ارزیابی می شود. 

20نمره واحد یادگیري از
ایننمره می باشد. البته3ازارزشیابی پایانی نمره و نمره 5مجموع نمره مستمر از 

ضرب می شود. 5نمره در یک ضریب 
از آنجایی که روش پیشنهادي اجراي درس ساخت مصنوعات فلزي سنگین مبتنی بر 

پروژه می باشد، شیوه ارزشیابی هم می تواند متفاوت باشد: 
یعنی در انتهاي فصل یک کار - بر اساس واحدهاي یادگیريارزشیابیحالت اول:

عملی طراحی شود که کل واحد یادگیري را پوشش دهد و ارزشیابی بر اساس آن 
صورت گیرد.
ابتداي درس یک پروژه انتخاب کنید (مانند پروژه ساخت ماشین حال دوم:

. سپس کارتینگ)، به طوري که همه واحد هاي یادگیري را بتواند پوشش دهد
نفره تقسیم کنید، و پروژه مورد نظر را به آن ها معرفی 5هنرجویان را در گروه هاي 

کنید، پس از شروع پروژه با توجه به واحد هاي یادگیري مورد نظر، در مرحله بر 
اساس کار انجام شده به هنرجویان نمره دهید. به عنوان مثال اگر پروژه مورد نظر 

تهاي برشکاري لوله و پروفیل ها نمره مربوط به واحد ماشین کارتینگ است، در ان
یادگیري اول یعنی برشکاري با اره پروفیل بر را در کارنامه وارد کنید. همچنین براي 

محصول تمام شده نیز می توانید نمره اي در نظر بگیرید.
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نمونه هاي تکمیل شده از جدول ارزشیابی مبتنی بر شایستگی واحد 
یادگیري :

:1ونه نم
این واحد یادگیري براي یک هنرجو در جدول زیر آورده شده است.بدلیل آنکه 
نمرات کسب شده در مراحل ، باالتر از حداقل قبولی مراحل است و میانگین مراحل 

) و همچنین نمره شایستگی همان نمره 2می باشد (مساوي و بزرگتر از 3یادگیري 
5( از 4فرض اینکه نمره مستمر هنرجو مراحل است. نمره این واحد یادگیري با

نمره ) باشد به روش زیر محاسبه می شود
=نمره واحد یادگیري3*4+5=19

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی 
3از مرحله کار ردیف

2 1 آماده سازي 1
3 2 خمکاري 2
2 1 کنترل نهایی 3

2 2

شایستگی هاي غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت 
محیطی و نگرش:،توجهات زیست 

دقت عمل و صحت-1
استفاده از لباس کار  و کفش ایمنی-2
مسئولیت پذیري-3
رعایت موارد زیست محیطی-4

3 میانگین نمرات

:2نمونه 
نمرات وارد شده این واحد یادگیري براي یک هنرجو درجدول زیرآورده شده است. 

حداقل قبولی مرحله است و  ، کمتر از نمره 2بدلیل آنکه نمره کسب شده در مرحله 
است واحراز شایستگی در این مرحله کاري داراي 1در نتیجه نمره شایستگی 

نمره 5(از 2اهمیت است نمره این واحد یادگیري با فرض اینکه نمره مستمر هنرجو 
) باشد به روش زیر محاسبه می شود:

=نمره واحد یادگیري1*2+5=7

ستگی الزم را کسب نکرده و نمره قبولی (حداقل هنرجو در این واحد یادگیري شای
) را بدست نیاورده است.12
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی 
3از مرحله کار ردیف

2 1 آماده سازي 1
1 2 خمکاري 2
2 1 کنترل نهایی 3

2 2

شایستگی هاي غیر فنی ،ایمنی 
،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و 

نگرش:
دقت عمل و صحت-1
استفاده از لباس کار  و کفش ایمنی-2
مسئولیت پذیري -3
رعایت موارد زیست محیطی-4

2 میانگین نمرات
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واحد یادگیري اول
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واحد یادگیري اول 

بربرشکاري با اره پروفیل–واحدیادگیري اول
جلسه اول

برشکاري با اره-پروفیل و انواع آن-برشکاري با اره پروفیل بر
واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر

پروفیل
با نمایش فیلم و نشان دادن تصویر از مصنوعات پروفیلی مختلف و نشان دادن و 
مثال هاب ضمنی از این محصوالت کاربرد پروفیل ها و جایگاه آنها را در صنعت به 
رخ کشیده و هدف از کاربرد آنها را بیان نمایید. با استفاده از مثال هایی از مصنوعات 

ه از یک جنس توپر ساخته می شدند را بیان پروفیلی ضعف آنها را در صورتی ک
نمایید. 

دلیل ساخت پروفیل ها در رده هاي وزنی متفاوت را شرح دهید و مشکل احتمالی 
در صورت رعات نکردن این دسته بندي در ساخت مصنوعات را شرح دهید ( مثال 

نظیر اگر فضا پیما از پروفیل فوالدي می بود چه مشکلی ایجاد می شد؟ و یا دالیلی
مقاومت به خوردگی و فرآیند تولید مثال در پنل هاي بیمارستانی و .... .

برشکاري با اره
با توزیع اره در بین هنر جویان به بیان پارامتر هاي اره ( زوایا، تعداد دندانه، جنس 

تیغه ها و ..... بپردازید.

مراحل انجام اره کاري
مراحل اانجام برشکاري با کمان اره را شرح دهید.به کمک نمایش فیلم یا انیمیشین

نحوه تنظیم گیره، بستن قطعه، طرز ایستادن، نحوه گرفتن کمان اره و اعمال نیرو و 
در نهایت نحوه براده برداري در اره را نشان دهید.

جا نمایی تیغه در کمان و نحوه و میزان سفتی آن را نشان دهید.
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مواد و تجهیزات
ثابتاره 1
اره قابل تنظیم2
اره ظریف3
تیغه کمان اره4
تیغه اره لنگ 5
تیغه دیسکی6

شیوه تدریس
از پوستر، فیلم و انیمیشین هاي متناسب با این فصل استفاده شود.

پرسش ها
پرسش هاي مربوطه در کالس توسط هنر جویان عزیز پاسخ داده شود و هنر آموزان 

بررسی نمایند. نتیجه عملکرد هنر جویان در کارپوشه آنها ثبت محترم صحت آنها را
شود. در نهایت به پاسخ گویی به هنر جویان پرداخته تا اشکاالت آنها برطرف گردد.

1فعالیت کارگاهی 
در این قسمت قطعه را طبق اصول به گیره بسته تا با تنظیم ارتفاع کیره به برشکاري 

مناسب می تواند در پرسش نامه اي که قبل از انجام کار پرداخته شود. انتخاب اره 
توسط هنر جو انام می شود به چالش گذاشته شود.

هنر آموزان محترم در طول کار با نظارت مستمر بر هنر جویان به تذکر شایستگی 
هاي فنی و غیر فنی بپردازند. در پایان قطعه را ارزشیابی کرده و در کار پوشه هنر 

د.جو ثبت نماین

نکات ایمنی
ضمن تشریح نکات ایمنی در حین اره کاري به نمایش نمونه حادثه هاي عملیاتی 

پرداخته شود. خستگی ناشی از عدم کنترل نیرو، شکستن تیغه و .....
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واحد یادگیري اول 

جلسه دوم
فعالیت کارگاهی

واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر

اره هاي ماشینی
هاي اره لنگ به معرفی آنها پرداخته و اجزا و وظیفه هر جز با نمایش عینی دستکاه 

را بیان نمایید.
وظیفه آب صابون را بیان و نحوه ساخت آن را ررسی نمایید.

شیوه تدریس
تدریس در حین انجام فعالیت صورت پذیرد. از پوستر تصویر نیز می توانید در محل 

هاي مناسب استفاده نمایید.

2فعالیت کارگاهی 
در این قسمت طبق اصول و موارد بیان شده در کتاب درسی ترکیب آب صابون را 

تهیه نمایید و به سرویس و جانمایی متعلقات دستگاه اره لنگ بپردازید.
هنر آموزان محترم در طول کار با نظارت مستمر بر هنر جویان به تذکر شایستگی 

پایان قطعه را ارزشیابی کرده و در کار پوشه هنر هاي فنی و غیر فنی بپردازند. در 
جو ثبت نمایند.
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نکات ایمنی
ضمن تشریح نکات ایمنی در حین اره کاري به نمایش نمونه حادثه هاي عملیاتی 

پرداخته شود. 

جلسه سوم
فعالیت کارگاهی

واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر

3فعالیت کارگاهی 
اصول و موارد بیان شده در کتاب درسی تعدادي پروفیل هم در این قسمت طبق 

سایز را جهت انجام تمرین سري بري به گیره اره لنگ بسته و برشکاري نمایید.
هنر آموزان محترم در طول کار با نظارت مستمر بر هنر جویان به تذکر شایستگی 

در کار پوشه هنر هاي فنی و غیر فنی بپردازند. در پایان قطعه را ارزشیابی کرده و 
جو ثبت شود.
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واحد یادگیري اول 

جلسه چهارم 
فعالیت کارگاهی

واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر

اره آب صابونی
با نمایش عینی دستکاه اره آب صابونی به معرفی آن پرداخته و اجزا و وظیفه هر جز 

را بیان نمایید.

4فعالیت کارگاهی 
این قسمت طبق اصول و موارد بیان شده در کتاب درسی ترکیب آب صابون را در 

آماده کرده و به سرویس دستگاه و جانمایی تیغه بر روي دستگاه بپردازید.
هنر آموزان محترم در طول کار با نظارت مستمر بر هنر جویان به تذکر شایستگی 

ابی کرده و در کار پوشه هنر هاي فنی و غیر فنی بپردازند. در پایان قطعه را ارزشی
جو ثبت نمایند.
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نکات ایمنی
ضمن تشریح نکات ایمنی در حین اره کاري به نمایش نمونه حادثه هاي عملیاتی 

پرداخته شود.

جلسه پنجم 
فعالیت کارگاهی

واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر

5فعالیت کارگاهی 
قوطی مورد نیاز را محاسبه و پس از تحویل آن را برشکاري با توجه به نقشه مقدار 

نمایند.
هنر آموزان محترم در طول کار با نظارت مستمر بر هنر جویان به تذکر شایستگی 
هاي فنی و غیر فنی بپردازند. در پایان قطعه را بر اساس صافی سطح برش، زاویه 

رسی و ارزشیابی کرده و در برش و انطباق اتصال با نقشه و میزان کنترل ضایعات بر
کار پوشه هنر جو ثبت نمایند.
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واحد یادگیري اول 

جلسه ششم 
فعالیت کارگاهی

واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر

6فعالیت کارگاهی 
با توجه به نقشه مقدار قوطی مورد نیاز را محاسبه و پس از تحویل آن را برشکاري 

نمایند.
نقشه مستتر است. هنر جو باید این زوایا را با استفاده از قوانین زوایاي برش در 

هندسه که قبال آموخته استخراج نمایید ( تقسیم دایره به شش قسمت مساوي ).
ضایعت باید کنترل شود.

هنر آموزان محترم در طول کار با نظارت مستمر بر هنر جویان به تذکر شایستگی 
بپردازند. در پایان قطعه را بر اساس صافی سطح برش، زاویه هاي فنی و غیر فنی

برش و انطباق اتصال با نقشه و میزان کنترل ضایعات بررسی و ارزشیابی کرده و در 
کار پوشه هنر جو ثبت نمایند.

جلسه هفتم
ارزشیابی نهایی

واحد یاد گیري برشکاري با اره پروفیل بر
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واحد یادگیري دوم 

کاري لولهخم–واحدیادگیري دوم
جلسه اول

دسته بندي لوله ها بر اساس -روش تولید لوله –انواع لوله –آشنایی با لوله 
کاربرد و جنس

لوله نوعی پروفیل است 

می توان تدریس را با جمله باال شروع کرد، اما می توان با نشان دادن چند پوستر یا 
اسالید، وارد مبحث لوله شد به عنوان مثال با اشاره به اشیاي اطراف در محیط مانند 
چوب لباسی، تیر دروازه، وسایل ورزشی پارکها، لوله هاي بکار رفته در ساخت 

دوچرخه ها، پل طبیعت و... 
نین سعی نمایید با مشارکت دادن هنرجو در نام بردن از وسایلی که با لوله هم چ

ساخته می شوند، توجه هنرجو را به مبحث لوله جلب نمایید.
حال با توجه به نقطه اشتراك همه ي لوله ها و تاکید بر اینکه لوله نوعی پروفیل 

است، تعریف لوله را ارائه دهید:
تعریف لوله
تو خالی است که معموال براي جابجایی سیاالت، و یا در ساختاي لوله استوانه

ها استفاده می شودسازه

پرسش هاي فصل : 
پرسش هاي مربوط به کالس توسط هنرجویان پاسخ داده شده، سپس هنرآموز، آنها 
را ارزشیابی نموده و نمره داده و در کار پوشه هنرجو ثبت نماید، در ادامه به 

تعامل هنرجویان پرداخته تا اشتباهات آنها رفع شودپاسخگویی پرسش با 
در تعریف لوله به دو مفهوم سیاالت و سازه اشاره شده است

بهتر است در این مورد به دانش آموز، مطالب را بصورت مفهومی توضیح داد به 
عنوان نمونه سیال را توضیح میدهیم :

مایع و گاز به علت شباهت هاي مواد در طبیعت به سه صورت موجود می باشند : جامد،
رفتاري مواد مایع و گاز به آنها سیال می گوییم (کلمه سیال به معناي جاري و رونده می 

باشد.

لوله ها می توانند درزدار باشند یا بدون درز
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) و با 56با نشان دادن عکس دو لوله ي درز دار و بدون درز (مطابق شکل صفحه 
به توضیح انواع لوله هاي درز دار و بدون درز پرداخته طرح پرسش تفاوت میان آنها 

شود 
با مشارکت هنرجویان در مورد تفاوت استفاده از آنها در صنعت، بحث و گفتگو شود 

به عنوان مثال :

به نظر شما چرا در بعضی موارد از لوله هاي بدون درز استفاده می شود؟
بدون درز بودن لوله چه محاسنی دارد؟

توضیح در مورد روش تولید، توجه هنرجو را به جنس لوله ها جلب نمایید، قبل از
سپس در مورد روش تولید لوله ها بصورت مشارکتی بحث شود و با استفاده از فیلم 

و انیمیشن فرآیند توضیح داده شود
نمونه هایی از لوله هایی که در منزل مسکونی استفاده می شود مانند لوله هاي 

الت، لوله هاي گرمایشی سیستم شوفاژ و... را نام برده و در مورد فاضالب، شیرآ
جنس آنها و اینکه چرا از این نوع لوله استفاده می شود، آموزش داده شود.

شیوه تدریس :
از فیلم، انیمیشن، و وسایل مرتبط با این فصل، استفاده شود

پرسش : 
هنرجو را به صورت پرسش هاي مربوطه پس از مطرح شدن و پاسخگویی تویط 

جمع بندي شده و اصالح شده پاسخ داده تا عالوه بر رفع اشتباهات آنها، پاسخ 
صحیح نیز داده شود.

در مورد روش هاي تولید لوله هاي بدون درز ابتدا، به جنس لوله ها اشاره کنید:
لوله هاي فوالدي: ابتدا در مورد فوالد و خواص فیزیکی و مکانیکی آن، صحبت -

و سپس در مورد کاربرد لوله هاي فوالدي و روش تولید آن، آموزش داده کرده 
شود

لوله هاي چدنی-
لوله هاي پلیمري-
لوله هاي مسی-
لوله هاي آلومینیومی-

براي بقیه موارد نیز، مانند الگوي اول، آموزش داده شود
پرسش کالسی اي مطرح شده، که هنرجو باید به آن پاسخ دهد، 57در صفحه 

را راهنمایی نمایید تا با جستجو در اینترنت پاسخ سوال را یافته، تا در قسمت هنرجو 
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پاسخ نامه، جواب مناسب را وارد نماید، الزم است نحوه جستجو در اینترنت و 
چگونگی سرچ کردن را توضیح دهید

در قسمت مربوط به لوله هاي درزدار نیز مانند لوله هاي بدون درز، عمل شود
براي توضیح این روش استفاده شود58ازشکل صفحه 

به توضیح لوله ها و کاربرد آنها، بپردازید و سعی کنید مثال هایی از 59در صفحه 
کاربرد هر یک را براي هنرجو، عالوه بر کاربردهاي ارائه شده بیاورید

با توجه به شکل نکات زیر توضیح داده شود مانند :

می تواند تحمل کنداستحکام : مقدار نیرویی که یک جسم
خوردگی: از بین رفتن مواد، به علت واکنش با محیط تعریف می شود

و....

را 59از یکی از هنرجویان بخواهید نتیجه ي مطالب آموخته شده از شکل صفحه ي 
.براي بقیه دوستان خود مجددا توضیح دهد

جلسه دوم
مشخصه هاي لوله- استانداردهاي لوله 

استانداردهاي لوله
و APIو ASMEدر این قسمت راجع به استانداردها توضیح داده شود، استاندارد 

استانداردهاي مشابه را توضیح دهید، کاربرد و نقش استانداردها در صنعت و نحوه ي 
.استفاده از آنها، را شرح دهید

شیوه تدریس :
فاده شوداز فیلم، انیمیشن، و وسایل مرتبط با این فصل، است

از جداول استاندارد در سر کالس استفاده کنید و از هنرجویان بخواهید براي نمونه 
ي تعریفی شما، مطابق با استاندارد لوله را تعریف نمایند

از هنرجویان بخواهید در صورتی که تجربه اي از استفاده از استاندارد را در صنعت، 
.دارند بیان نمایند
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اي از قوانین و دستورالعملهاي اجرایی هستند که براي طراحی، استانداردها مجموعه 
ساخت، تولید و نصب و روشهاي مختلف آزمایشها و هم چنین، پیشنهاد روشهاي 

مختلف عملی در زمینه هاي مختلف می باشد
هر سه سال یکبار ویرایش میشود، بعضی از استاندارد براي خیلی از ASMEکد 

مرجع دارند مانند: استانداردهاي دیگر حالت 
ASME Sec II (Material)

ASME Sec IX (Welding and Brazing)

فعالیت کالسی : 
در فعالیت کالسی هنرجویان را در گروه هاي مختلف، دسته بندي کرده و از آنها 

APIبخواهید با استفاده از اینترنت و جستجو در سایت هاي اینترنتی در مورد 
ود را در جلسه بعد در کالس ارائه دهند تحقیق کرده و نتایج خ

در جلسه ي بعد، سپس  بصورت بارش فکري نتایج گروه هاي مختلف را گردآوري و 
.جمع بندي نمایید

با توجه به اهمیت استانداردها در مورد هر کدام از استانداردها به تفکیک در کالس 
درس توضیح داده شود.

ریاضی، در این بخش نیاز به توضیحات با توجه به ضعف هنرجویان در مباحث 
بیشتري احساس می شود

نیاز است تا هنرجو با مفاهیم، مساحت دایره، محیط دایره، قطر و شعاع، کامال آشنا 
شود : 

در بخش زیر مطالب مورد نیاز را مشاهده می فرمایید :
.شکل زیر نمایی از سطح مقطع یک لوله را نشان می دهد

ی از سطح مقطع لولهنمای–شکل 
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براي محاسبات لوله به اطالعاتی نیاز داریم که به تعریف و توضیح آن می پردازیم :

) : دور تا دور هر شکل را محیط آن می نامیم. circumferenceمحیط (-
) : خط مستقیمی که مرکز دایره را به محیط وصل می کند.radiusشعاع (-
که دو محیط یک دایره را بهم وصل می ) : خط مستقیمی است diameterقطر (-

کند.
درجه است که به چهار قسمت 360همانطور که مطابق شکل می بینید ، یک دایره  

.درجه اي تقسیم میشود90

براي درك بهتر مطلب پیشنهاد می شود به هنرجویان،  قطر یک دایره را به عنوان 
مساحت و محیط دایره را محاسبه نمایند، فرض مساله  داده و از آنها بخواهیم که 

.سپس یک چهارم محیط و مساحت ان را محاسبه نماید

.کار با ماشین حساب در این قسمت به هنرجو آموزش داده شود

جدول راهنماي ارزشیابی جلسه دوم
ردیف

موضوع
تعامل 

در 
یادگیري

حل 
پرسش 

ها

شایستگی 
هاي

غیر فنی

نکات
ایمنی

نکات 
زیست 
محیطی

ارزشیابی
کار 
عملی

جمع

کالس1
1نظري

کالس
2نظري

جمع
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جلسه سوم
آشنایی با مفهوم خمکاري لوله-تفاوت لوله و پایپ  

در اولین نگاه به نظر می رسد پایپ و تیوب یکسان باشد ،هر چند شباهت هاي 
به هم و تو خالی بودن، اما تفاوت زیادي بین آنها وجود دارد مانند شکل هاي شبیه

هاي آشکاري بین آنها وجود دارد
با توجه به اهمیت شناخت هنرجویان در مورد تفاوت هاي پایپ و لوله الزم است 

عالوه بر مطالب عنوان شده در کتاب مطالب بیشتري به آنها آموزش داده شود 
آورده و بصورت پرسش در این جلسه ابتدا یک عدد پایپ و تیوپ را در کالس درس 

از بچه ها بخواهید تفاوت هاي آنها را بیان کنند، نتایج را به ترتیب در جدولی براي 
هنرجویان در کالس بنویسید

در مورد کاربردهاي پایپ و تیوپ بحث و تبادل نظر کنید
براي تشخیص پایپ یا تیوب بودن لوله به دو چیز نیاز داریم: 

اندازه قطر لوله -
ضخامت -
d/tنسبت قطر به ضخامت افی است اندازه قطر لوله و ضخامت آن را بدانیم، اگر ک

پایپ است؛ در غیر این صورت لوله، تیوب استباشد10بزرگتر از 
در موادي مانند لوله هاي خامت به قطرشان کم است تا بتوانند نسبت ضتیوب ها ( 

دهند)را انجامگرماراحتی انتقال ه بمبدل آب گرمکن دیواري 
اما تفاوت هاي زیادي بین آنها وجود دارد که در جدول زیر به آنها اشاره شده است :

.موارد مطرح شده در جدول را به ترتیب با هنرجو به بحث و اشتراك گذارید
می توانید با نشان دادن شکل هاي جدول، هنرجو را به سمت پاسخ هدایت نمایید.
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شکلردیف

1

ــر  ــارجی قطــ خــ
)OD=Outside

diameter ــپ )پای
بیشتر از قطر نـامی  
ــت ، در  آن اســـــ
حالیکه قطر خارجی 
تیــوب همــان قطــر 

اسمی آن است 

2

ــوب   ــخامت تیـ ضـ
معموال توسط اندازه 
ــازك  ــخامت ن ي ض
تر و با یـک ضـریب   
ــا    ــنچ ی ــورت ای بص
ــدازه   ــر ان ــی مت میل
ــده و   ــذاري  شـ گـ
مشخص می گـردد 

اما در پایپ توسـط  
جـــــدول هـــــاي 
استاندارد مشـخص  

ASMEمی شـود( 
B36.10(

3

پایپ معمـوال بـراي   
گازهـــا و مایعـــاتی 
نظیر آب ، روغـن و  
گاز و یا دیگ بخـار  
استفاده می شـود ،  
اما تیوب در پزشکی 
، اســلحه ســازي ،  
خنک کننـده هـا و   
مبدل هاي حرارتی 

استفاده می شود
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4

اتصال پایپ ها کـار  
پیچیده تري نسبت 

نیـاز  به تیوب است 
به جوشکاري دقیق 
ــی و    ــخ کش ــر ، ن ت
حتی لبه دار کـردن  
است ، در حالی کـه  
ــد  ــی توانن ــوب م تی
توسط لحیم کـاري  
ــال   ــر اتص ــت ت راح

داده شوند
پایپ در این مورد 
البته ایمنی خیلی 

بیشتري دارد

5

انتهاي پایپ معموال 
ــورب   ــا م ــاده و ی س
ــوب   ــا تی ــت ، ام اس
ــی  ــایی ب داراي انته
قاعــده و مخصــوص 

هستند

6

ــا داراي   ــپ هـ پایـ
قطرهــایی بــا ســایز 

ایــنچ تــا چنــد 0,5
ــتند  در   ــوت هس ف
حالیکــه تیــوب هــا 
قطرهاي به مراتـب  

کوچکتري دارند
براي ورود به بحث خمکاري ابتدا یک لوله ي خم شده را به هنرجو نشان داده و در 

سپس در مورد فرآیندهاي خمکاري. مورد نحوه ي خم کردن آن پرسش نمایید
.توسط فیلم و انیمیشن، و یا تصویر توضیح دهید

براي خم کاري وجود دارد که انتخاب هر روش به عوامل زیادي روشهاي مختلفی 
بستگی دارد مانند: قطر لوله، ضخامت دیواره، حداقل شعاع مورد نیاز خم کاري، خم 

دارند و.... کاري هایی که شکل پیچیده
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هاي خمکاري، و فرآیندهاي نوینی که در این در مبحث خمکاري به انواع روش 
صنعت استفاده می شود پرداخته شود، سعی کنید هنرجو به اهمیت آشنایی با 

.خمکاري لوله و نحوه ي استفاده از فرآیند را توضیح دهید
کال) براي مطالب تکمیلی زیر براي توضیح دادن (بصورت پاورپوینت یا استفاده از اش

:ودهنرجویان توصیه می ش

روش هاي خم کاري
خم کاري چرخشی-

در شکل دهی چرخشی سنتی، یک ورق فلزي خام گرد یا از قبل شکل گرفته، مقابل 
یک مندرِل قرار داده و نگه داشته می شود، و در حالی که می چرخد یک ابزار 

سخت، ماده را بر روي مندرِل محکم فشرده و شکل می دهد. 
ستی و هم با مکانیزم کنترل کامپیوتري (براي تولیدات ابزار می تواند هم به صورت د

در حجم باال) حرکت داده شود.

خم کاري چرخشی–شکل 

زاویه دار می شوند.ورق هاي فلزي تحت خمش قرارگرفته ویندآدر این فر
نهایی قطعه می تنش اعمالی بیش از تنش هاي تسلیم وکمتر از تنش هاي کشش

سنبه و از روشآسیب به قطعهبراي جلوگیري ازمی توانیمدرخم کاري باشد
.دماتریس استفاده کر

خم کاري با نورد 
خم کاري با نورد براي تولید خم هایی با شعاع زیاد یا لوله هاي جدار ضخیم به کار 
می رود. باید توجه داشت که این روش براي لوله هاي جدار نازك اصال توصیه نمی 

شود. 
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خم کاري با نورد–شکل 

کاربرد این روش در خم کاري براي لوله هایی است که شکل مارپیچی و یا تمام گرد 
دارند و یا در خم کاري هایی استفاده می شود که لوله با شعاع هاي خم زیاد نیاز 

است.

خم کاري فشاري
باعث می شود در این روش گیره  لوله را در محل انتهاي خم به قالب ثابت کرده که 

تا از حرکت لوله جلوگیري شود. 
به عنوان نمونه ، در این روش خم کاري می توان از دستگاه هاي خمکاري دستی که  

استفاده می )mm 16>Dبراي لوله هاي مسی با قطر بزرگتر از شانزده میلی متر (
.شود ، نام برد

روش خم کاري فشاري–شکل 

نکته مهم در بکارگیري این روش در صنعت ، ارزان بودن آن است. -
این روش ساده ترین روش خم کاري لوله است.-

خم کاري توسط شن
قدیمی ترین روش خم کاري تیوب یا لوله به این صورت است که ابتدا داخل آن را با 

ماده پر مواد شل (معموالً شن) پر و سپس آن را به شکل مناسب خم کنند. نقش 
کننده جلوگیري از جمع شدن تیوب یا لوله به طرف داخل است.
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جلسه چهارم
عالمت گذاري–اندازه گذاري –نقشه خوانی 

.اصول دقیق اندازه گیري براي هنرجو توضیح داده شود
.از شکل هاي کتاب استفاده نموده و روشهاي اندازه گذاري را توضیح دهید

لوله داده و از آنها بخواهید کارهاي زیر را بر روي آن به هر یک از هنرجویان یک
انجام دهند:

نقطه3یا 2عالمت گذاري بر روي لوله در -
مشخص کردن یک عالمت طولی -

شکل هاي کتاب در این مبحث، از جهت آموزش مفاهیم پایه از اهمیت فوق العاده اي 
یا عکس بطور کامل  براي هنرجو را بصورت اسالیدآنهابرخوردارند لذا توصیه می شود 

.توضیح دهید

نمایش نقشه هاي تولیدي در صنعت، جهت فهم بیشتر هنرجو پیشنهاد می شود، -
به عنوان مثال نقشه اي از وسایل ورزشی در پارکها را، براي هنرجو به نمایش 

گذاشته و عالیم و استانداردها را بصورت کامل توضیح دهید.
زاویه صحیح  در خط لوله، دقت در عملیات خمکاري می باشد، الزمه رسیدن به -

که عدم رعایت آن، باعث فیت نشدن نهایی لوله ها خواهد شد، لذا الزم است در 
این مورد، به اندازگیري دقیق تاکید شود.

خط مرکزي لوله، اساس اندازگیري در خطوط لوله می باشد، زیرا در بیشتر -
هاي شعاعی در خط مرکز لوله قرار دارددستگاههاي خمکاري، لبه بلوک

.به توضیح روش عالمت گذاري لوله بپردازید65صفحه 8با استفاده از شکل -

کار عملی نمونه
نیاز است تا طول اصلی لوله اي را که می 16براي ساخت یک چراغ مطالعه  شکل 

نماییم.خواهیم خمکاري نماییم ، محاسبه 

چراغ مطالعه–1شکل
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براي محاسبه ي طول لوله ابتدا باید طول الیه ي خنثی را بدست آوریم:

الیه خنثی(طول گسترده) چیست ؟
وقتی لوله اي خم می شود ، الیه ي بیرونی قطعه کشیده شده و طول آن افزایش 
می یابد ، هم چنین الیه ي درونی آن فشرده می شود و طول آن کاهش می یابد 

نه کشیده می شود و نه بین الیه ي بیرونی و درونی قطعه ، الیه اي وجود دارد که 
الیه ي قی می ماند ، این طول را می شود ، یعنی طول قطعه بدون تغییر بافشرده 

می نامندخنثی

براي محاسبه ي طول لوله از رابطه ي زیر استفاده می کنیم :-

L =
که در آن :

d ، قطر لوله :α     زاویـه اي بایـد لولـه خـم شـود  و :L     طـول لولـه ي خـم شـده :
.می باشد

براي شکل مساله  خواهیم داشت :

میلی متر را از 403درست کردن قطعه ي فوق باید یک لوله اي به طول پس براي 
.لوله ي اصلی نشانه گذاري کرده و برش دهیم
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واحد یادگیري دوم 

جلسه پنجم
انجام کار عملی خمکاري لوله فوالدي

کار عملی :  خمکاري لوله فوالدي
براي آشنایی هنرجویان با خمکاري، کارعملی زیر به عنوان نمونه پیشنهاد می شود

سانتی متر و شعاع 220اینچی را  به طول 0,5می خواهیم یک لوله ي فوالدي سیاه 
سانتی متر مطابق شکل زیر خمکاري نماییم :7

نقشه-شکل

نقشه لوله خم شده- شکل

مطابق مراحل زیر اقدام نمایید :
محاسبه طول واقعی لوله-

محاسبات، به هنرجو توضیح داده شودضمن یادآوري مباحث دانش فنی، قسمت 
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یک شاخه لوله فوالدي را به گیره بسته و پس از عالمت گذاري اندازه ي طول -
.)، لوله را به وسیله  لوله بر ببریدcm208واقعی لوله (

بریدن لوله محاسبه شده-2شکل 
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واحد یادگیري دوم 

متر و گچ، نقاط خمکاري را بر روي لوله عالمت گذاري کنیدبه وسیله-
.اولین محل خم را در وسط پارچه خمکن قرار داده و شروع به خمکاري نمایید-

قرار دادن لوله در خمکن و خم کردن لوله-3شکل 

.مراحل فوق را براي سمت دیگر تکرار کنید-

.انجام شده می تواند به صورت هاي گروهی نیز آموزش داده شودکار عملی 

جهت یادگیري هنرجو، پیشنهاد می شود بعد از هر کارعملی، از هنرجو بخواهید، 
براي کار انجام شده گزارش کار بنویسد

گزارش کار می تواند شامل مراحل زیر باشد:
مراحل تولید-
محاسبات-
شکل مرحله به مرحله-
و....-
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جلسه ششم
تمرین عملی 

را ابتدا بصورت کلی توضیح داده و در ادامه از هنرجو 70تمرین عملی در صفحه 
بخواهید مطابق با کتاب و بصورت گام به گام، کار عملی را اجرا نماید، تمرین بصورت 
چهار بخش جدا آمده است، که الزم است هنرجو، محاسبات را بصورت جداگانه انجام 

.دهد

.میتوان به عنوان کار تمرینی، در کار عملی فوق جهت فهم بهتر، اعداد را عوض کرد
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واحد یادگیري سوم 

واحد یادگیري سوم
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واحد یادگیري سوم
جلسه اول

، فعالیت کالسیکاري پروفیل، پارامترهاي خمکاري پروفیلخم
کاري پروفیلواحد یادگیري: خم

کاري پروفیلخم
نشان داده مصنوعاتو مطرح کردن سواالتی ( 73صفحه مصنوعاتبا نشان دادن 

شود؟ انحنا پروفیل در این مصنوع چگونه ایجاد شده در شکل چگونه ساخته می
توان انحنا را ایجاد کرد؟) به دنبال این هستیم تا شود؟ به کمک چه ابزارهاي میمی

توجه هنرجویان را به فرآیندي که نیاز داریم تا این مصنوع را بسازیم جلب کنیم. 
وفیل در ساخت مصنوعات فلزي همراه با مثال گفته کاري پرسپس از اهمیت خم

شود. 
ها هاي فلزي کاربرد زیادي در ساخت مصنوعات فلزي دارند در برخی کاربردپروفیل

براساس طرح و شکل نهایی مصنوع و گاهی براي زیباسازي، نیاز به خم کاري آنها 
رودي منزل، هاي هوایی عابر پیاده، درب وباشد. مانند میز و صندلی، پلمی

ها براي زیباسازي و غیره. فرفورژه
کاري پروفیل ساخته نمایش عکس، فیلم یا انیمیشن از مصنوعاتی که توسط خم-

شده است، به درك مطلب و ایجاد انگیزه کمک خواهد کرد.
کاري پروفیلپارامترهاي خم

م و طول کاري پروفیل هنرجویان ابتدا باید از روي نقشه شعاع خم، زاویه خدر خم
کاري پروفیل را استخراج کنند سپس طول مورد نظر را برش اولیه مورد نیاز خم

دهند و در انتها به روش دستی یا ماشینی خم کنند.
شود.کاري شناخته میشعاع خم زیاد براي فرم دهی در صنعت به عنوان رول

نکته:
کاري یه قسمت خمشعاع خم و زاویه خم براي تعیین طول اولیه الزم است. طول اول

آید:شده از فرمول زیر بدست می

= 2360
شعاع خم از مرکز rزاویه خم، طول اولیه پروفیل مورد نیاز، oLدر این فرمول 

باشد. دایره خم تا تار خنثی می
کند.ها از مرکز ثقل آنها عبور میتار خثی در پروفیلیادداشت:
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واحد یادگیري سوم 

فعالیت کالسی: 
کاري پروفیل شعاع خم، زاویه خم و محاسبه طول دانید در خمطور که میهمان

باشد. اولیه پروفیل از نکات مهم می
نحوه محاسبه طول اولیه مورد نیاز براي دایره کردن نبشی با 76در تمرین صفحه 

قطر مشخص آورده شده است. ابتدا نقطه مرکز ثقل نبشی را از فرمول مرکز ثقل 
=سبه شده و طبق فرمول باال طول اولیه بدست آمد.( نبشی محا 360(

کاري پروفیل جهت درك هنرجویان از پارامترهاي خممحاسبه طول اولیه خمتمرین 
باشد. در این تمرین طول اولیه تیرآهن، زاویه خم و شعاع خم مشخص است و می

یرآهن به چه کاري، تهنرجویان باید تجسم کنند که پس از اعمال پارامترهاي خم
شکلی در خواهد آمد و در کار مشخص شده رسم کنند.(در واقع در این تمرین به 
صورت معکوس کار شده یعنی طول اولیه، زاویه خم و شعاع خم را داریم و نقشه را 

کنیم). رسم می
شود با توجه به شعاع خم و زاویه خم، طول قسمتی در تمرین حل شده مشاهده می

ید خم شود با طول اولیه تیرآهن برابر است در نتیجه کل تیرآهن از تیرآهن که با
میلیمتر خم شود.(در کادر رسم شده است).1000درجه و شعاع 90باید با زاویه 

هاي حل نشده را به همین روش حل نمایند.در ادامه هنرجویان باید تمرین

پرسش 
سپس هنرآموز، آنها پرسش هاي مربوط به کالس توسط هنرجویان پاسخ داده شده،

را ارزشیابی نموده و نمره داده و در کار پوشه هنرجو ثبت نماید، در ادامه به 
پاسخگویی پرسش با تعامل هنرجویان پرداخته تا اشتباهات آنها رفع شود.

جلسه دوم
، تکنیک کاري دستی و ماشینی و نکات فنی، مراحل خمکاريهاي خمروش

فاق بري، ساخت فرفورژه
کاري پروفیلاحد یادگیري: خمو

کاريهاي خمروش
کاري پروفیل و نحوه محاسبه آنها، هنرجویان بعد از آشنایی با انواع پارامترهاي خم

توان این پارامترهاي خم را روي هاي و چگونه میباید بیاموزند به کمک چه روش
پروفیل اعمال کرد تا محصول نهایی (پروفیل خم شده) ساخته شود. 

توان توسط نیروي انسانی با دست و ابزارهاي کمکی و یا توسط ها را میروفیلپ
کاري خم نمود. دستگاهاي خم

سوال
کنند؟ کاري پروفیل را انتخاب هنرجویان بر چه اساسی باید روش مناسب براي خم
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کاري کمتر از نیروي است باید در نظر داشت که نیروي انسان به کمک ابزارهاي خم
توانند وارد کند.ها میهاي پروفیل خم کن به پروفیلتگاهکه دس

هاي سبک کاربرد دارد و براي ضخامت باال نیاز به روش دستی بیشتر براي پروفیل
هاي سنگین و باال بردن سرعت و کاري پروفیلحرارت دادن پروفیل است. براي خم

شود.پروفیل خم کن استفاده میکاري از دستگاهدقت در خم

هنرجویان را در گروه هاي مختلف دسته بندي کرده و از آنها بخواهید با استفاده از 
اینترنت و جستجو در سایت هاي اینترنتی در مورد انواع ابزارهاي کمکی در روش 

کن پروفیل تحقیق کرده و نتایج خود را به صورت هاي خمدستی و انواع دستگاه
ارائه دهند.اي در جلسه بعد در کالس مقایسه

جلسه ي بعد نتایج گروه هاي مختلف را گردآوري و جمع بندي نمایید.

کاري دستی و ماشینی و نکات فنیمراحل خم
خمکاري دستی:

کاري دستی با کمک ابزارهاي مختلف انجام خممراحلانیمیشنیاوفیلموسیلهبه
.شوددادهشرح

استفاده نمود. از هنرجویان خواسته تواندر این روش از ابزارهاي کمکی مختلفی می
کاري پروفیل مثال زده و مراحل و اي از این ابزارها کمکی براي خمشود تا نمونه

نحوه کار با آنها را بیان کنند.
کاري دستی به کمک ابزار نشان داده شده است. مراحل در کتاب چند نمونه از خم

یان بیان کنید. کاري توسط این ابزارها را براي هنرجوانجام خم
بعد مشخص شدن پارامترهاي خم، انتخاب قالب مناسب براي پروفیل، 11براي شکل

بستن پروفیل، نحوه اعمال ضربات چکش و توزیع نیروو همچنین در صورت استفاده 
از حرارت نحوه اعمال حرارت روي پروفیل توضیح داده شود.

کاري، انتخاب ابزار با توجه بعد از مشخص شدن پارامترهاي خم13و 12براي شکل 
به شعاع خم، قرار دادن پروفیل و بستن آن، اعمال نیرو با توجه به زاویه خم توضیح 

داده شود.

کاري ماشینی:خم
.شوددادهکاري ماشینی شرحانجام خممراحلانیمیشنیاوفیلموسیلهبه

کاري زم براي خمهاي پروفیل خم کن بر اساس نوع پروفیل و مقدار نیروي الدستگا
ها ساخته می شوند. هاي مختلف توسط شرکتدر ابعاد و شکل

هاي مختلف دستگاه را با نمایش عکـس و همـراه بـا کاتـالوگ دسـتگاه بـراي       قسمت
هنرجویان نشان دهید.
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واحد یادگیري سوم 

باشند با توجه به متن کتاب وظیفه آنها هاي دستگاه مهمترین بخش دستگاه میغلتک
را توضیح دهید.

ها به شرح زیر است:مراحل کار با این دستگاه

کن پروفیل نشان داده شده در این شکل اي از کاتالوگ دستگاه خمنمونه20در شکل
توانند خم کنند هاي این شرکت بر اساس نوع پروفیل میحداقل شعاعی که دستگاه

شود. مشاهده می
ها چیست؟ و بخواهید از هنرجویان بپرسید منظور از حداقل شعاع در این دستگاه

هاي دیگر را هم تحقیق حداقل شعاع خم براي دستگاه ساخته شده توسط شرکت
کنند؟ 

تکنیک فاق بري
با نشان دادن عکس زیر به هنرجویان از آنها بپرسید چه موقع این چین خوردگی 

توان جلوگیري کرد؟شود و چگونه مید میکاري پروفیل ایجاهنگام خم

درجه90قوطی با زویه خم -1شکل
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ساخت فرفورژه 
کاري هاي خمروند، که اغلب به روشها براي زیباسازي مصنوع به کار میفرفورژه

شوند. هاي مخصوص ساخته میپروفیل ذکر شده در باال با قالب
ه با فرفورژه همراه با نمایش عکس مثال براي هنرجویان از مصنوعات ساخته شد

بزنید و همچنین از آنها بخواهید چند نمونه مثال بزنند. 
ها به روش دستی و ماشینی توسط فیلم و انمیشن شرح کاري فرفورژهمراحل خم
داده شود.

شیوه تدریس :
از فیلم، انیمیشن، و وسایل مرتبط با این فصل، استفاده شود.

کن در سر کالس هاي پروفیل خمو تصاویر براي معرفی دستگاهاز نمایش کاتالوگ
استفاده کنید.

پرسش 
پرسش هاي مربوط به کالس توسط هنرجویان پاسخ داده شده، سپس هنرآموز، آنها 
را ارزشیابی نموده و نمره داده و در کار پوشه هنرجو ثبت نماید، در ادامه به 

پرداخته تا اشتباهات آنها رفع شود.پاسخگویی پرسش با تعامل هنرجویان 

جلسه سوم
فعالیت کارگاهی

کاري پروفیلواحد یادگیري: خم

1فعالیت کارگاهی
نمونه کار ساخته به هنرجویان نشان دهید. با توجه به پروفیل موجود در انبار شعاع 

کاري انتخاب کرده و سپس نحوه محاسبه طول اولیه مورد نیاز رامناسب براي خم
تشریح کنید. براي انجام فعالیت قالب مورد نیاز را انتخاب کرده و نحوه قرار دادن 
نبشی روي قالب، بستن پروفیل و همچنین طرز وارد کردن ضربات چکش را شرح 
دهید. هنرآموز نظارت مستمر بر انجام کار عملی داشته و اشتباهات و اشکاالت 

هنرجویان را به آنها یادآوري کنید.

یمنینکات ا
کاري و وارد کردن ضربات چکش براي نکات ایمنی و حفاظتی را درهنگام خم

هنرجویان تشریح کنید.
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واحد یادگیري سوم 

جلسه چهارم و پنجم
فعالیت کارگاهی

کاري پروفیلواحد یادگیري: خم

2فعالیت کارگاهی
در این جلسه ابتدا  هنرآموز نقشه کار مربوطه را به هنرجویان تحویل داده و با توجه 

پروفیل موجود در انبار، نحوه ساخت هر یک از قطعات شماره گذاري شده را به 
توضیح دهید. 

براي ساخت به تریب مراحل زیرا تشریح کنید:
گرد اتخاب را براساس پروفیل موجود در انبار، چهارپهلو یا میله2قطعه شماره-

کنید. 
پهناي قطعه دقت شود که تعداد آن را باید براساس2براي ساخت قطعه شماره-

انتخاب شود. (پهنا و طول اولیه مورد نیاز براي 1) و محیط قطعه شمارهL(2شماره
توان از قالب موجود در کارگاه بدست آورد)را می2قطعه شمارهخم

کاري کاري فرفروژه به روش دستی، خمرا با توجه به مراحل خم2قطعه شماره -
یشتر در نظر گرفت و در هنگام مونتاژ توان بکنید.( طول اولیه این قطعه را می

طول اضافه را کوتاه کرد)
شود. ابتدا شعاع خم را با توجه کاري ساخته میتوسط ماشین خم1قطعه شماره-

انتخاب کنید سپس طول 2به حداقل شعاع خم دستگاه، پهنا و تعداد قطعه شماره
اولیه را محاسبه و در انتها پروفیل را برش دهید.

شود یک نمونه، کن پروفیل را نشان دهید. (پیشنهاد میبا دستگاه خمنحوه کار -
توسط هنرآموز با ماشین ساخته شود)1قطعه شماره

غلتک متناسب با پروفیل انتخاب شده و فاصله آنها را بر اساس شعاع خم تنظیم -
کنید، بعد از قرار دادن پروفیل داخل شیار غلتک، دستگاه را روشن کنید و قطعه 

را بسازید.1هشمار
گل نرده موجود در بازار است. در صورت عدم موجود در انبار 3قطعه شماره -

گرد توپر استفاده نمود.توان از میلمی
در انتها قطعات ساخته شده را مونتاژ کنید.-

نکات ایمنی
کن براي هنرجویان تشریح نکات ایمنی و حفاظتی را درهنگام کار با دستگاه خم

کنید.
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سه ششمجل
تابگري پروفیل، فعالیت کارگاهی

کاري پروفیلواحد یادگیري: خم

تابگري پروفیل 
کاري دارند. هنگام خم کاري نیاز به صافها معموال قبل از خم و بعد از خمپروفیل

شود دچار تغییر شکل ناخواسته(پیچیدگی کردن در اثر نیروهاي مختلفی که وارد می
است این تغییر ناخواسته را برطرف کرد.شوند که نیاز و تاب) می

براي این کار می توان  به وسیله ضربه یا فشار در حالت گرم یا سرد این تغییرات را 
برطرف نمود(تابگیري).

کنند.  هاي سبک را معموال به ابزارهاي مانند سندان و چکش تابگیري میپروفیل
و با ضربات چکش آن را شکل اي است که قطعات را روي آن قرار دادهسندان وسیله

دهند. چکش صاف کننده همانطور که از اسم این ابزار پیدا است، این ابزار براي می
ها با چکش شود. در تابگاري پروفیلصاف کردن سطوح نهایی پروفیل استفاده می

).3شود (شکلبیشتر روي سندان سطح توگرد انجام می

سندان و چکش صاف کنند-2شکل

سندان توگرد-3شکل



52

واحد یادگیري سوم 

کنند. براي توضیح هاي مخصوص تابگیري میهاي سنگین معموال با دستگاهپروفیل
بیشتر بهتر ایت از فیلم و انیمیشن استفاده شود.

فعالیت کارگاهی
هنرجویان باید فلنجی که قبال به روش دستی ساختند را کنترل نهایی کنند. ابتدا 

هاي پیچیدگی را مشخص کنند سپس با وسایل ذکر شده ازآنها خواسته شود محل
آن را برطرف کنند.
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واحد یادگیري چهارم
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واحد یادگیري چهارم 

چهارمواحد یادگیري 
گرده سازي با الکترود دستی 
5ساعت آن تئوري و 3تا 2ساعت می باشد که 8همانطور که می دانید هر جلسه 

ساعت به صورت علمی می باشد. لذا براي داشتن یک بودجه بندي مناسب براي 6تا 
تدریس واحد هاي یادگیري از اهمیت بسیاري برخوردار می باشد. در ادامه بودجه 

نهادي براي هر جلسه ارائه می گردد. بندي پیش

جلسه اول
محتواي تدریس: 

104تا صفحه 96ابتدا صفحه 

شیوه پیشنهادي: 
ابتدا محتواي دانشی مربوط به جوشکاري شامل : مفهوم فرایند الکترود دستی، انواع 

ساعت ابتدایی کالس شرح داده شود، سپس هنرجویان 3جریان، وزش قوس و ... در 
را براي آشنایی با دستگاه هاي جوشکاري و پارامترهاي دستگاه، به کارگاه ببرید. 

ه موارد زیر باید در نظر گرفته شود:فعالیت کارگاهی: در جلسه اول کارگا
قوانین و الزامات مربوط به محیط کارگاه-
نکات ایمنی فردي در محیط کارگاه و نکات ایمنی مربوط به تجهیزات-
اهمیت نظم و انضباط در محیط کارگاه-
شایستگی هاي غیر فنی همانند مسئولیت پذیري، مدیریت مواد و تجهیزات و -

مدیریت زمان
ت محیطیتوجهات زیس-

موارد باال باید در ابتدا ورود هنرجویان به محیط کارگاه بیان شود، در ادامه در جلسه 
اول هنرجویان باید با دستگاه هاي جوشکاري و پارامترهاي دستگاه آشنا شوند، 

DCEPو AC ،DCENسپس با نحوه روشن و خاموش کردن دستگاه، جریان 
نرجویان دستگاه جوش را یک بار در حالت آشنا شوند. به طور عملی هر کدام از ه

DCEN و یک بار در حالتDCEP.تنظیم کنند
در انتهاي هر جلسه یک نمره براي ارزشیابی مستمر هنرجویان در نظر بگیرید. 

نمره به 20نمره از 5نمره می باشد که 20همانطور که ذکر شد هر واحد یادگیري 
اد انگیزه در هنرجویان براي فعالیت هاي نمره مستمر اختصاص دارد. لذا براي ایج
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عملی در هر جلیه یک نمره اي در نظر بگیرید. نمره مستمر بر اساس فعالیت هاي 
کالسی و کارهاي عملی در طول دوره آموزش تعیین می شود. 

در ادامه یک بودجه بندي پیشنهادي براي تدریس این واحد یادگیري ارائه می شود. 

آدرس فعالیت کارگاهیمحتواي دانشیتدریس شماره جلسه
(صفحه)

اول

ــان   ــکاري، جری ــوم جوش مفه
جوشکاري، انواع جریان، سیستم

جوشـکاري،  درتوانتامینهاي
والکتـرود بـین بـاز مـدار ولتاژ
کار، وزش قوسقطعه

روشن و خاموش کردن 
دستگاه، تنظیم دستگاه 

DCENدر حال جریان 

DCEPو 

96-104

دوم

وقـدرت، ژنراتـور  منـابع انـواع 
رکتـی یاهادینام، یکسوکننده

هـاي کاري، کابليفایر، دوره
الکتـرود، انبـر  جوشکاري، انبـر 

اتصال

الکترود، برانبرتعمیر
114- 104الکتریکیقوسقراري

سوم
کیفیتدرزیادوبسیارکمآمپر

الکتروددارد، اندازهتاثیرجوش
قطعهبهشدهواردگرمامقدارو

دارندمستقیمیرابطه

زدن، تاثیرجوشخال
برجریانشدتتغییرات

جوشروي
114 -118

قوس، زاویه الکترود، زاویهطولچهارم
پشترانپیشران، زاویهپیشروي

برحدازبیشگرماتاثیر
تاثیرجوش، بررسی

زاویه
118 -123

جوشکاريتکنیکهايپنجم

خطایجادوسازيگرده
تختوضیعتدرجوش

E7018الکترودهايبا

,E6013 ,E6010گرده
خطایجادوسازي
وضیعتدرجوش
الکترودهايباعمودي

E7018 ,E6013

,E6010

123 -128
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واحد یادگیري چهارم 

آدرس فعالیت کارگاهیمحتواي دانشیتدریس شماره جلسه
(صفحه)

مربعیلببهلباتصالششم

خطایجادوسازيگرده
افقیوضیعتدرجوش

E7018الکترودهايبا

,E6013 ,E6010

بهلباتصالجوشکاري
وضیعتدرمربعیلب

الکترودهايباتخت
E7018 ,E6013

,E601جوشکاري ،
مربعیلببهلباتصال

باعموديوضیعتدر
E7018الکترودهاي

,E6013 ,E6010

128 -133

هفتم
بر اساس نمون -ارزشیابی پایانی

ــیحات   ــتگی و توض ــرگ شایس ب
ابتداي فصل اجرا شود

134
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واحد یادگیري پنجم
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واحد یادگیري دوم 

واحد یادگیري پنجم
واحد یادگیري جوشکاري گوشه با الکترود دستی
خوانی، در ابتداي این واحد به دلیل اهمیت باالي عالئم جوش در بحث نقشه

یادگیري ابتدا عالئم کاربردي شرح داده شده و در ادامه به روش جوشکاري گوشه 
پرداخته شده است.

بودجه بندي

آدرس فعالیت کارگاهیتدریس محتواي دانشیشماره جلسه
(صفحه)

اول

نـوع واتصـال نـوع بـین تفاوت
هـاي چیست، جـوش درجوش

مورداطالعاتطرفه، چگونهدو
دستبهراجوشکاريبراينیاز

آوریم

جوشکاري بر روي پلیت 
فوالدي به صورت 

پوششی (تمرین واحد 
یادگیري قبلی)

137 -144

دوم
رويازعالئـم خواندنراهنماي

جوش، نوعهاينقشه، وضعیت
طراحـی درجـوش واتصـال 
دارند،  بسزاییاهمیت

درگوشهجوشایجاد
درهمرويلباتصال

با) 1F (تختوضعیت
E6010،الکترودهاي

E6013،E7018

144 -151

سوم
منقطـع، عالئـم  گوشـه جـوش 
جوشجوش، ایجاددرترکیبی

همرويلباتصالباگوشه

درگوشهجوشایجاد
درهمرويلباتصال

با) 2F (افقیوضعیت
E6010،الکترودهاي

E6013،E7018

151 -162

-----چهارم

درگوشهجوشایجاد
درهمرويلباتصال

) 3F (عموديوضعیت

E6010،الکترودهايبا

E6013،E7018

درگوشهجوشایجاد
درپريسهاتصال
با) 1F (تختوضعیت

E6010،الکترودهاي

E6013،E7018

151 -163
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آدرس فعالیت کارگاهیتدریس محتواي دانشیشماره جلسه
(صفحه)

-----پنجم

درگوشهجوشایجاد
درپريسهاتصال
با) 2F (افقیوضعیت

E6010،الکترودهاي

E6013،E7018

درگوشهجوشایجاد
درپريسهاتصال
) 3F (عموديوضعیت

E6010،الکترودهايبا

E6013،E7018

163-165

ششم

نـوع واتصـال نـوع بـین تفاوت
هـاي چیست، جـوش درجوش

مورداطالعاتطرفه، چگونهدو
دستبهراجوشکاريبراينیاز

آوریم

جوشکاري بر روي پلیت 
فوالدي به صورت 

پوششی (تمرین واحد 
یادگیري قبلی)

137 -144

هفتم
رويازعالئـم خواندنراهنماي

جوش، نوعهاينقشه، وضعیت
طراحـی درجـوش واتصـال 
دارند،  بسزاییاهمیت

درگوشهجوشایجاد
درهمرويلباتصال

با) 1F (تختوضعیت
E6010،الکترودهاي

E6013،E7018

144 -151

دانش افزایی 
عالمت هاي اصلی 

تفاوت میان عالمت جوش و عالئم قراردادي جوش 
.این استاندارد تفاوت میان عالئم جوش و عالئم قراردادي جوش را مشخص می کند

عالئم جوش به نوع جوش اشاره می کند و به عنوان یک قسمت از عالئم قراردادي 
جوش مورد استفاده قرار می گیرد .

جوش:عالئم 
نشان داده شده است . این عالمت ها روي خط 1عالئم جوش در شکل شماره 

مرجع عالئم جوش ترسیم می شوند ( براي گویا بودن و سرعت بخشیدن )

عالئم قراردادي جوش :
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واحد یادگیري دوم 

را ببینید )خط مرج عالئم 2عالئم قراردادي جوش شامل چندین عنصر است ( شکل 
ي هستند. عناصر اضافی می تواند براي انتقال جوش و بردار فلش تنها عناصر ضرور

اطالعات خاص جوشکاري به کار برده شوند. ممکن است اطالعات جوشکاري  با 
وسایل دیگر نیز بیان شوند ، مثل نوشتن یاداشت یا جزئیات ، مشخصات ، 

ئم قراردادي جوش استانداردها ، کدها یا دیگر ترسیمات و یا معادل آنها در عال
.. تمام عناصر مورد استفاده داراي محل مشخصی در عالئم ه شوندنمایش داد

. نمایش داده شده اند2که در شکل قراردادي جوش هستند

:عالئم تکمیلی 
عالمت هاي تکمیلی به صورت پیوند با عالئم قراردادي جوش مورد استفاده قرار 

عالئم تکمیلی نمایش داده شده اند.2گیرند که در شکل شماره می

:شیوه به کاربردن عالئم قراردادي جوش
فلش عالئم قراردادي جوش به یک خط از نقشه اشاره می کند که قطعاً یک خط 

به یک خط ممتد اشاره کند اتصال را نمایش می دهد . پیشنهاد می شود که فلش
) ممکن است فلش به یک خط نامرئی (نه دیدهچخط یک موضوع، خط دید ) اگر (

اشاره کند .

:وضیحاتت
مثال هاي داده شده با اندازه هاي آن تنها به عنوان توضیح هستند و قصد نشان 
دادن اصول کاربرد صحیح را دارند . این مثال ها قصد ندارند جزئیات طراحی یا 

کدهاي جایگزین یا نیازهاي مشخصی را نمایش دهند.
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عالمتهاي جوشکاري–1شکل شماره 

.خطوط مرجع براي توضیح بهتر به صورت خط چین نشان داده شده استتوجه :

عالئم تکمیلی-3شکل 
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واحد یادگیري دوم 

:انواع اتصاالت اساسی 
نمایش داده شده است.4اساسی ترین اتصالالت جوشی در شکل شماره 

3شکل شماره 

قوانین اصلی
:مفهوم محلی که فلش عالئم قراردادي جوش به آن اشاره می کند 

در صورتی که اطالعات روي خط مرجع نوشته شوند به این معنی است که اطالعات 
مربوط به سمت دیگري است که فلش به آن اشاره می کند

ورتی که سمت اشاره فلش مورد نظر باشد اطالعات را زیر خط مرجع می صدر و
دقت کنید .مقابله شکل هاي نویسیم. ب

عالمت جوش گوشه ، جناقی و جوش لبه
براي این عالئم فلش به یک قسمت از خط جوش متصل می شود و این سمت به 

شناخته می شود و سمت مقابل به عنوان ( Arrow Siad)عنوان سمت فلش 
)5خواهد شد . ( رجوع کنید به شکل شماره ( Other Siad)سمت دیگر شناخته 
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4شکل شماره 

عالئم جوش گل میخ ، دکمه جوش ، جوش زائده اي ، جوش برجسته و درزجوش
براي نمایش این عالئم فلش را به خط مرجع متصل می کنیم ، ضمن این که خط 
مرجع خارج از سطح عضو اتصال قراردارد و فلش به خط اتصال یا خط مرکز مطلوب 
اشاره می کند . سمتی که فلش به آن اشاره می کند  به عنوان سمت فلش 

(Arrow Siad ) دیگر شناخته شناخته می شود و سمت مقابل به عنوان سمت
(Other Siad ). خواهد شد

عالئم جوش گل میخ ، دکمه جوش ، جوش زائده اي ، جوش برجسته و 
درزجوش

براي نمایش این عالئم فلش را به خط مرجع متصل می کنیم ، ضمن این که خط 
مرجع خارج از سطح عضو اتصال قراردارد و فلش به خط اتصال یا خط مرکز مطلوب 

سمتی که فلش به آن اشاره می کند  به عنوان سمت فلش اشاره می کند . 
(Arrow Siad ) شناخته می شود و سمت مقابل به عنوان سمت دیگر شناخته
(Other Siad ). خواهد شد

)5( مراجعه کنید به شکل 
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واحد یادگیري دوم 

5شکل شماره 

:عالئمی که جهت و سمت برایشان بی معنی است 
براي بعضی از عالئم جوشکاري سمت فلش یا سمت دیگر معنی ندارد ، اگر چه 

ممکن است علالئم تکمیلی مورد استفاده با آنها ارتباط داشته باشند .
( سمت فلش و سمت دیگر) :هر دو سمت

در دو طرف خط در صورتی که هر دو طرف فلش جوشکاري شود عالئم جوش 
مرجع ترسیم می شود 

عالمت هاي جوش متقارن :
اگر عالئم جوش مورد استفاده در دو طرف خط مرجع یک محور تقارن عمودي یا 

رجع همراستا شده و نرمال نسبت به خط مرجع داشته باشند ، عالئم نسبت به خط م
)6.( شکل ترسیم می شوند
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6شکل 

:عالئم جوش غیر متقارن 
در صورتی که هر کدام از عالئم جوش یک محور عمودي یا نرمال تقارن نداشته 
باشند ، آنگاه سمت چپ عالئم جوشکاري براي هم ردیف شدن آن ها نسبت به خط 

)7(شکل مرجع مورد استفاده قرار می گیرند .

7شکل 

:جهت و شکل قرار گیري عالئم جوشکاري
عالئم جوش گوشه ، نیم جناقی ، نیم الله اي و نیم جناقی لب گرد به گونه اي 

)8. (شکل ترسیم شوند که پایه عمود آنها سمت چپ خط مرجع قرار گیرد

8شکل 
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واحد یادگیري دوم 

:شکستن خط فلش
وقتی فقط یک عنصر اتصال وجود داشته باشد براي ترسیم درزجناقی یا الله اي  می 

را ببینید ) اگر مشخص است که عضو 9ر فلش داد ( شکل توان یک شکست به بردا
زي نیست خط فلش شکسته شود و در صورتی که ایک درز جناقی یا الله اي دارد نی

شکست خط فلش داراي مزیتی نباشد ، نیازي به شکستن خط فلش نیست .

9شکل 

ترکیب عالئم جوشکاري :
ش دارند یک عالمت براي مشخص کردن هر براي اتصاالتی که بیشتر از یک نوع جو

) 10کدام از جوش ها به کار برده می شود . ( شکل 

10شکل 

یک خط مرجع با چند فلش 
مکن است دو یا چند خط فلش با یک خط مرجع براي اشاره کردن به محل هاي م

)11(شکل مختلف جوش  مورد استفاده قرار گیرند .
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11شکل
مرجع :چند خط

سلسله عملیات :
ممکن است دو یا چند خط مرجع براي نمایش یک سلسله عملیات مورد استفاده 
قرار گیرد. اولین عملیات روي نزدیک ترین خط مرجع به فلش مشخص می گردد، 

عملیات دیگر به ترتیب روي خطوط مرجع دیگر مشخص می شوند.
اطالعات تکمیلی :

می تواند براي مشخص کردن اطالعات تکمیلی دنباله اضافه شده به خط مرجع
)12(شکل جوشکاري مورد استفاده قرار گیرد .

12شکل

الف

ب
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واحد یادگیري دوم 

:عالمت مکان جوشکاري و جوشکاري دور تا دور
وقتی نیاز است جوشکاري ( یا آزمون ) دور تا دور انجام شود ، عالمت آن در محل 

)13(شکل اتصال خط مرجع و خط فلش درج می شود . 

13شکل 
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مت مکان جوشکاري :عال
یا بیابان ) به وسیله اضافه ،کارگاه ساختمانیجوشکاري در محل ( محل مونتاژ

کردن عالمت پرچم به عالئم قراردادي جوش مشخص می گردد . پرچم به صورت 
شود.عمود نسبت به خط مرجع و در محل تقاطع خط مرجع با خط فلش ترسیم می

)14(شکل 

14شکل 

نکات مورد استفاده در دنباله عالئم جوش:
قرار می گیرد مانند شکل زیر آن را نمایش می وقتی یک عضو مورد جوشکاري 

ت الزم ادهیم . اگر جوشکاري عضو ندید با جوشکاري عضو دید متفاوت باشد . اطالع
)15(شکل براي هر دو طرف باید درج گردد .

15شکل 
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واحد یادگیري دوم 

مشخصات محل جوش :
مشخصات محل جوش با طول جوش کم تر از طول قابل دسترس اتصال ، در محل

اتوماتیک -اطالعات اضافی نظیر نوع فرآیند جوشکاريمخصوص نوشته می شود .
تواند در محل ویا دستی بدون آن و یا در صورت نیاز موارد اطالعاتی دیگر نیز می

عالئم جوشکاري درج شود.

محل جوش بدون مشخصات :
یک جوش با طول کم تر از طول قابل دسترس اتصال ، بدون مشخص شدن محل 

)16( شکل آمده است .16جوش در شکل 

16شکل 

جوش هاي جانبی ( پیرامونی ) :
. جوشکاري دور تا دور یک لوله نیاز به نمایش عالمت جوشکاري دور تا دور ندارد

)17(شکل 

17شکل 
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عالئم قراردادي جوش :دنباله ( دم )
جوشکاري و مشخصات پروسه مربوط به آن :

در قسمت دنباله عالمت 2و1جوشکاري را می توان با استفاده از جداول پروسه 
4یک پیشوند کمکی براي پروسه را می توان از جدول شماره جوش نوشت ،

)18(شکل استخراج کرده و مورد استفاده قرار داد.

18شکل 

مراجع :
وسیله درج کردن خصوصیات کدها یا هرگونه اسناد اجراشدنی دیگر را می توان به 

.ر دنباله عالمت جوشکاري مشخص کردد
مرجع نیست.اسنادونیازي به درج محتوي اطالعات

طراحی انواع عالئم جوشکاري : 
ممکن است تکرار یکسان عالئم جوشکاري در یک نقشه به وسیله معین کردن یک 

اضافی و را ببینید ) کاربر ممکن است اطالعات 10شاخص بر طرف شود ( شکل 
.لی را براي تمام اتصاالت درج کندتکمی

( شکل ضمیمه موجود نبود)شکل و ضمیمه اضافه شود.

عملیات تکمیلی در عالمت گذاري:
وقتی عالئم جوشکاري براي انتقال اطالعات کامل، مناسب نیستندچوش باید با یک 

براي این امر ممکن استها و اطالعات تکمیلی همراه گردد.برش عرضی و فلش
اتصاالت اریب ضروري باشد.

حذف دنباله :
زمانی که نیاز به مشخص کردن مرجع نیست می توان دنباله را حذف کرد .
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واحد یادگیري دوم 

:نوشتن نکته ها
نکات طراحی ممکن است در آماده کردن اطالعات وابسته به جوش ها مورد استفاده 

شکاري درج شود .قرار گیرند . این قبیل اطالعات الزم نیست پیوسته در عالئم جو

به وسیله جوشکاري :گرده مناسببدست آوردن 
کاري به تقریبا ًگرده هاي به شکل تخت ، محدب ، مقعر را می توان بدون ماشین

وسیله جوش بدست آورد. براي مشخص شدن نوع گرده جوش به عالئم قراردادي 
تخت یا محدب و غیره را اضافه می کنیم .،جوش عالمت جوش

تکمیلی جوش :عملیات 
بدست آوردن گرده جوش به وسیله عملیات تکمیلی :

به وسیله اضافه کردن عالمت گرده و عالمت عملیات تکمیلی تقریبا ً می توان با 
دستگاه هاي مکانیکی جوش با گرده تخت ، محدب و مقعر را فراهم کرد.

روش هاي عملیات تکمیلی :
ملیات تکمیلی را مشخص کرد، اما درجه با استفاده از عالئم زیر می توان شیوه ع

) 19(شکل تکمیل را نمی توان معین کرد.

19شکل

روش عملیات تکمیلی نامشخص:
در صورت نا مشخص بودن عملیات تکمیلی براي شکل گرده جوش می توان با 

روي عالمت جوش آن را بیان کرد ." U "قراردادن عالمت 

عالمت ذوب کامل :
عالمت ذوب کامل تنها هنگامی که براي استحکام ریشه نفوذ کامل مورد نیاز است و 

)20قطعه از یک طرف با جوش داده شود مورد استفاده قرار می گیرد. ( شکل 
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محل قرارگرفتن عالمت نفوذ کامل :
عالمت نفوذ کامل در جهت مخالف محل عالمت جوش روي خط مرجع قرارمی 

گیرد.

20شکل 

:سر به سرنفوذ کامل در جوش 
:نفوذ کامل در جوش لب به لب

جوش لبه هایی که باید نفوذ کامل داشته باشند به وسیله عالمت جوش لبه همرا با 
عالمت نفوذ کامل مشخص می گردند. جزئیات در نقشه مورد رسیدگی قرار می 

)21گیرد و روي عالمت جوش مشخص نمی گردد. ( شکل 

21شکل 

جوش لبه با نفوذ کامل روي اتصاالت گوشه اي فالنچ ها :
جوش هاي لبه اي که نیاز به نفوذ کامل دارد به وسیله عالمت جوش لبه همرا با 

شوند. عالمت نفوذ کامل که در سمت دیگر عالمت جوش درج می گردد مشخص می
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واحد یادگیري دوم 

المت جوش جزئیات فالنچ ها در نقشه مورد رسیدگی قرار می گیرد و روي ع
) 22شکل مشخص نمی گردد. ( 

22شکل
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واحد متریک :
استانداردهاي مختلفی براي نمایش عالئم به کار می رود . براي نمایش عالئم از دو 
استاندارد در کنار هم استفاده نمی شود. اگر شما از سیستم متریک یا آمریکایی 

استفاده می کنید می توانید از ابعاد نشان داده شده در این استاندارد بهره ببرید . 

تلرانس ابعاد جوش :
می شوند یا بعاد جوش در قسمت دنباله عالئم قراردادي جوش نشان داده تلرانس ا

)23(شکل متن ، کد یا مشخصات دیگر مشخص می گردد.تلرانس به وسیله نوشتن

23شکل
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واحد یادگیري دوم 

ضمائم
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می خواهد جوش بخوردکاربرد فلش براي نمایش دادن سمتی که -1شکل 
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واحد یادگیري دوم 

ترکیب عالئم جوش-2شکل 
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ترکیب عالئم جوش-3شکل 

( Fillet)مشخصات موقعیت و وسعت جوش هاي گلویی -4شکل 
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واحد یادگیري دوم 

مشخصات موقعیت و وسعت جوش هاي گلویی-5شکل 
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مشخصات محدوده جوشکاري-6شکل 
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واحد یادگیري دوم 

مشخصات محدوده جوشکاري-7شکل 
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مشخصات محدوده جوشکاري-8شکل 
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واحد یادگیري دوم 

نمونه اي از کاربرد عالئم استاندارد جوشکاري-9شکل 
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عالئم جوششی پشتی در اتصاالت مختلف -10شکل 
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کتاب راهنماي هنرآموز-ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی و حرفه اي و کاردانش

شاخه فنی و حرفه اي
پایه دهم

1395
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
هاي فنی و حرفه ايآموزش

اشاره-1
از نظریابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
هاي آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامههنرستانکه در این
یابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده د و یا در حین شغل یا براي ارزگیر
هم براي افراد که ،العمر استیابی از جمله اجزاء مهم یادگیري مادامشارز. شود

یابی و اهداي گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی شبه روشی براي ارز
هاي موزي که در پی ارتقاء برنامهآاحتیاج دارند و هم براي مؤسسات مهارت

يافنی و حرفههاي آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستذیري تحرك پ
. درازمدت خود را تحقق بخشند

در اسناد باالدستی و توصیه هاي بین المللی توجه زیادي به تحول ارزشیابی در 
نظام آموزشی شده است:

سیاست هاي کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 
1392-انقالبمعظم 

 آموزان براي شناسایی نقاط قوت و ضعف شیوه هاي ارزشیابی دانشبنیادینتحول
. دانش آموزانپرورش استعدادها و خالقیتو 

سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
 ـ طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهاي 2/19راهکار

تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقاي هايملی براي گذر از دوره
هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور) در پایه

. هاي تحصیلیسایر پایه

ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران
له فاص،آموزتصویري روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانشمستمرصورت به

هاي وي ارائهنیازها وا موقعیت بعدي و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیتاو ب
. می کند

آموز را با تأکید بر گري، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب
ها را زمینه ساز تحقق آن گیري از سایر روشمی کند و بهرهخودارزیابی فراهم

. داندمی
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گیري را فرصتی براي بهبود موقعیت هاي یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
. داندآموز میدانش

داندگیري را فرصتی براي بهبود و اصالح نظام آموزشی میهاي یادکاستی .

)2015حرفه اي (یونسکوتوصیه نامه آموزش و تربیت فنی و
هاي یادگیرندگان، باید براي ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت

هاي یاددهی وارزشیابی فرایند. هاي سنجش موثر و مناسب طراحی شوندتمسیس
ا هیادگیري، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاري همه ذي نفعان، به ویژه معلم

اي مورد نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام هاي حرفهینهو مربیان، نمایندگان زم
بیل از ق(هاي مختلف ا استفاده از روشعملکرد کلی یادگیرندگان را باید ب. شوند

مورد سنجش و ارزیابی )هاخود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه
. قرار داد

ايحرفهوفنیهايآموزشالمللیبینکنگرهسومیننامهتوصیه
)2012یونسکو(
ن و شناخت، به رسمیت آنهامسیر هاي آموزش و تجمیعپشتیبانی انعطاف پذیر

یت هاي صالحاستقرار سیستم،انتقال از یادگیري هاي فردي از طریق شفاف سازي
هی دنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتباراي پیامد محور، اقدامات معتبر براي سحرفه

اي از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه هاي حرفهصالحیت
ضمینتهايمکانیسمتعمیم		مربوطه،ذینفعانتماممیانهمکاري		و		اعتماد متقابل

.ايحرفهصالحیتسیستمهايقسمتتمامبهیکپارچهصورتبهکیفیت
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تعاریف-2
شایستگی: 

. توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند
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هايشایستگی داراي سطوحی است که یکی از انواع سطح بندي شایستگی
:استشامل موارد زیر وباشد اي میچهار مرحلهاي به صورت حرفه

الگوهاي نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیري-3
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیري و عملکردي به همراه سطوح 

با توجه به تجارب سایر کشورها . نگاشت متفاوتی وجود داردالگويها شایستگی
نشان داده شده در شکل 1اي و تجارب داخلی الگوي حرفههاي فنی و در آموزش

. گرددتوصیه می1
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با سطوح شایستگیآنها طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط-1الگوي -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاري

سازمانبندي

تبلور

تقلید

اجراي مستقل

دقت

هماهنگی
حرکات

عادي شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت
دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان (نگرش)جزء شایستگی- تفکر و عمل  ( مهارت)جزء شایستگی- علم ( دانش)

الگوي 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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Task-تکلیف کاري

. اشدبتکلیف کاري کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می
پیامد یک تکلیف کاري می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر -

. گرفته شود
. یک تکلیف کاري، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود-
. یک تکلیف کاري داراي نقطه شروع و انتها می باشد-
. یک تکلیف کاري قابل اندازه گیري و مشاهده است-
. یک تکلیف کاري می تواند مستقل از کارهاي دیگر انجام شود-
. می باشد(Step)هر تکلیف کاري داراي دو یا چند مرحله کار -
قرار 125الی 75معموالً در محدوده تعداد تکالیف کاري در هر شغل یا حرفه -

. گیردمی
ر کسب توانایی د. نیز در برخی از موارد یاد می شود"کار"از تکلیف کاري با نام 

. گرددانجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
Step-مرحله کار

حلمرا. می گویند"مرحله کار"فعالیت هاي الزم براي انجام یک تکلیف کاري را 
معموالً هر تکلیف کاري از سه یا چند . انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است

. مرحله کار تشکیل شده است
حرفه: خانه دار

وظیفه: نگهداري حیاط
کار: چمن زدن

مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
(Performance Standard)استاندارد عملکرد

آن .ستاندارد عملکرد استوار استاي دنیاي کار براساس اهاي حرفهشایستگی
سطح شناخته شده و قابل قبول براي انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام . نامنداستاندارد عملکرد آن کار می
هاي نمون برگ-4شکل آورده می شود(رجوع به کار، عملکرد و معیار ارزیابی

هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ادامه نمونهدر . ارزشیابی)
در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار1نمونه 

ها طبقبررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوري که پمپمکاترونیک:
. مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد

هاي الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار2نمونه 
در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

که مطابق با نحويکشی بهافزار نقشههاي مدارهاي فرمان با نرمرسم نقشه
. مطابق باشدIECکار رفته در آن با استاندارد م بهئدستی موجود بوده و عالنقشه
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در "اجراي عملیات اولیه تراشکاري"استاندارد عملکرد جهت انجام کار: 3نمونه 
حرفه ماشین کار عمومی:

فاده تراشی) با استپیشانی-تراشیپله-اجراي عملیات اولیه تراشکاري (روتراشی
رانس لوصورتی که قطعه کار با دقت ابعادي با تتراش و ابزارهاي تراش بهاز ماشین

mm±1/0 حاصل شود
(شامل تفکر و عمل):(skills)مهارت 

و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال آنها توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین
البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان . روان حرکتی را مهارت گویند

مهارت هاي روان حرکتی داراي ویژگی هایی هستند که در . مهارت یاد می شود
در هر تکلیف کاري حداقل سه و حداکثر شش مرحلۀ . مشاهده می شودشکل زیر 

کاري وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوي که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

یل مهارت تشکتواند از چندین بنابراین هر شایستگی(تکلیف کاري) می. نظر دارد
. شده باشد

ویژگی هاي مهارت (بخش روان حرکتی)-2شکل 
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(شامل علم):(knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت هاي ذهنی، -هاي ذهنیبه توانائی

. قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند
(شامل اخالق و باور)(Attitude)نگرش 

گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق هایی نگرش به توانائی
توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع . شودو نگرش مربوط می

. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است. توانائی است
با استاندارد شایستگی و صالحیت ارزشیابیرابطه 
ايحرفه

اساسمرتبط باشد و برحرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهاي شارز
این امر براي . که از استانداردهاي آموزشی اقتباس شود)تدوین شود (نه آنآنها 

از نظر فردي، ارزشیابی . باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروري میشارز
ل شغحرفه و اد کمک کند تا وارد به افروتواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیري دائمی روشی براي ثبت ،خاصی شوند
دستهاي متفاوت بهافراد در شرایط مختلف و زمانو شایستگی هايهاتوانایی

ریزي برايتواند در استخدام، ارتقاء و برنامهیابی میشاز نظر کارفرمایان ارز. دهد
و یابیشموزي ارزآاز نظر مؤسسات مهارت. هاي داخلی به کار برده شودآموزش

آموخته شده در برابر هايها و دانشروشی براي تعیین کیفیت مهارتسنجش،
با اعطاي گواهینامه به افراد، . هاي واقعی مورد نیاز در یک حرفه استشایستگی

آموزشی خود را به افراد و هاي توانند برنامهمیاي فنی و حرفهيهاانهنرست
ن توادر مسیر حرکت از دنیاي کار به دنیاي آموزش می. کارفرمایان ارائه نمایند

. )3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد(شکل 
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توالی استاندارد هاي شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش-3شکل

اي هاي حرفهاساس سطوح صالحیتاي ملی برهاي حرفهنظام صالحیت
.تحرك پذیري افقی و عمودي از ویژگی هاي این نظام است. گذاري شده استپایه

براي ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت قبلی 
جهت ارزش گذاري به تجربه . به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد

استاندارد عملکرد گذشته (اما با سطح کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر 
شایستگی باالتر) صورت می گیرد و براي ورود به سطح باالتر از ارزشیابی 

در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف . تشخیصی صورت می گیرد
. دیگر شایستگی هاي مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود

ل در شک. تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستنداستانداردهاي عملکرد مبناي
. اي از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده استنمونه4
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الف
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ب
نمونه اي از استاندارد ارزشیابی حرفه براي یک شایستگی –4شکل
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ر تحصیلی و تربیتی دحاکم بر ارزشیابی پیشرفت اصول
آموزش فنی و حرفه اي 

اي رفهحعملکرد گیري باید استاندارد ی (یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز
ها را بهاستاندارداین باشد (یعنی بتواند پایایی گیري کند) و انتخاب شده را اندازه

اگر .ارزشیابی کند)و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاصصورت یکنواخت
براساس استانداردهاي محلی و –شود یابی در سطح منطقه درست میشابزار ارز

روري ض. و نتایج نیز داراي اعتبار وسیع باشند-یا ملی و یا بانک سواالت امتحان
هاي کافی در آموزش،منطقهکارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزاناست 

دارد یابی استانشاگر ابزارهاي ارز. یابی را دیده باشندشزمینه مدیریت و طراحی ارز
شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 

ر خطا د. اند صورت پذیردو با کمک افرادي که استانداردهاي حرفه را تدوین کرده
. بودواهدهاي ملی داراي اثرات منفی بسیاري خاعتبار آزمونی ویروامقدار

قق اي ناظر بر تحارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
ران به اي ملی ایها و صالحیت حرفهها و دستیابی به سطوح شایستگیشایستگی

باشد:شرح زیر می
ها در موقعیت گیري از شایستگیها در بهرهتنوع ابزارها و روش-1

می اي و عموهاي حرفهتحصیلی و شایستگیابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت
. متنوع خواهد بود

اي استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد هاي حرفهمالك کسب شایستگی
. عملکرد حرفه تکلیف کاري

شواهد کافی و متنوع براي قضاوت -2
مالك گذر از . ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردي مبتنی بر عمل خواهد بود

عمومی کسب مدرك براساس صالحیت اي ودوره کسب استاندراد شایستگی حرفه
. خواهد بود

ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیري هر یک از هنرجویان-3
اري کهاي دنیاي کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروهاستفاده از واقعیت

. و ارزشیابی
در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر خودآگاهی و خودارزیابی -4

درصد قضاوت توسط هنرجو 20الی 10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه
. انجام خواهد پذیرفت 

. اي و عمومیهاي حرفهتکالیف کاري همراه با سطح بندي شایستگی
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عدم استفاده از شرایط اضطراب آور -5
. شده در استاندارد ارزشیابی باشدشرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر 

منصفانه باشد
)1(ارزیابی همتاآموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش-6

فرآیندهاي ساخت، طراحی، آموزان براي سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش
. تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوري

حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی -7
. یی گروه کاري توسط تیمی از هنرآموز انجام می شودارزشیابی نها

نتیجه محور و فرآیند محوري -8
قی یادگیري تل-استاندارد عملکرد تکالیف کاري به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

. برخی از نتایج باید در دنیاي کار (کارآموزي) ارزشیابی شوند. شودمی
کسب شایستگی هابه کار گیري ارزشیابی فرآیند محور در 

کارگروهی و حل مساله -9
اجراي فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت هاي جدید جهت حل مساله 

. در زندگی
یادگیري –عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی هارزشیابی ب-10

اق فارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد ات
. خواهد افتاد

تکالیف عملکردي در سنجش -11
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

. بودحرفه خواهد
جهت اخذ صالحیتهاکسب کلیه شایستگی-12

گردد که در تمامی اي میزمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه
و در پودمان زمانی گواهینامه گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشدهاانپودم

کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توجه به شایستگی دریافت می
. استاندارد عملکرد داشته باشد

به طور . شود از این نوع استان انجام میژموژهاي همتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان زیابیار-1
روایی به صورت ارزیابی همتا انجام حفظبراي،هایی که احساس معیار ارزیابی استدسته از ارزیابیآن در کلی 

. شودمی
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هاي سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش
اي:اي فنی و حرفههآموزش

 شودارزیابی ورودي تعیین صالحیت حرفه اي انجام میسنجش آغازین: براي.
سنجش تکوینی: براي اصالح یادگیري صورت می گیرد .
 سنجش تشخیصی: براي شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام

. گیردمی
اي و سطوح صالحیت حرفههاانکاري و پودمسنجش تراکمی: در انتهاي تکالیف

. گیردانجام می
شودکارآموزي و کارورزي و عملیات میدانی انجام میش تکمیلی: برايسنج.

اي وهاي حرفه اي با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهدر نظام صالحیت
. شودهاي مختلف زمانی استفاده می) از روش... العمر و نوع نظام یادگیري (مادام

ه شایستگی و تسلط در هر کار و حرفگیري سطح البته سنجش تراکمی براي اندازه
. گیرداي قرار میمورد توجه ویژه

سنجش شایستگی:ابزارهاي
ده، سازي شسنجش عملکردي شامل کتبی عملکردي، سنجش شناسایی، شبیه

... اي و درجه360هاي طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه
هاي یاساي: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقسنجش مشاهده

.... بندي، واقع نگاري و درجه
نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش

لیکرت، مصاحبه
ین ا... کار، سنجش پیرو و سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین

کار واقعی استفاده نظر در محیطنوع سنجش براي اطمینان از شایستگی مورد
. گیرد)(در کارآموزي و کارورزي مورد استفاده قرار میشودمی

 ،این نوع ... درجه اي و 360سنجش همه جانبه (ترکیبی): شامل کارپوشه
. سنجش ها براي سنجش کلی حوزه هاي یادگیري استفاده می شود

از آنجا که شما بر مبناي تجارب گذشته، با ابزارهاي ارزشیابیِ اهداف دانشی آشنا
هاي شایستگی در اهداف برخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه1هستید، در جدول 

. (شامل تفکر و عمل) و اهداف نگرشی(شامل ایمان و اخالق) آمده استمهارتی
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هاي شایستگیبرخی از ابزارهاي ارزشیابی مؤلفه-1جدول 
ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت (تفکر)

مهارت هاي شناختی
بعد دانش و مهارت 

ارزشیابی تحلیل کردنبه کار بستنشناختی
آفریدنکردن

الف:
■×■■■+ دانش امور واقعی

×ب: دانش مفهومی
■

 +

■▲


▲■
▲
■

ج:
دانش روندي

 +■


■■■

د:
●دانش فراشناختی

ابزارهاي اندازه گیري و سنجش مهارت (عمل) 
هماهنگی دقتاجراي مستقلتقلید

حرکت
عادي شدن

●■●■


●
■

●■


●■


ابزارهاي اندازه گیري و سنجش نگرش (باور و اخالق حرفه اي)
تبلوربنديسازمانگذاريارزشواکنشدریافت

●
■

●
■

●
■

●◊
■

●◊
■


ابزارهاي آزمون و سنجش:
آزمون آزمون تشریحیکردنی آزمون جور×غلط-آزمون صحیح+ 
کارپوشهسنجش عملکرديمشاهدهايچند گزینهپاسخ-هاکوت
پرسش شفاهی♦مصاحبه◊نقشه مفهومی▲فهرست وارسی ●روبریک■
نمونه کارپروژهدرجه360آزمونگزارشپژوهش موردي
محک زنیارائهایفاي نقشکارگروهیخودسنجی.

توان از ابزارهاي دیگر براي سنجش رشته تحصیلی میو (با توجه به نوع آزمون 
استفاده نمود).
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اساس شایستگی عبارتند از:طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر هب

انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی-5شکل 
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یابی شمحتواي مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

با توجه به . باشدمهارت و نگرش می،دانشاین شایستگی ترکیبی از . نماید
هاي مورد ارزیابی به ها، شایستگیاي و شرایط ارائه آموزشاستانداردهاي حرفه

اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشارز. هاي گوناگون خواهند بودصورت
هاي دیگريکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارتهاییو شایستگی

ها عبارتند ند: این مهارتگویهاي محوري میمهارتآنها گیري کند و بهنیز اندازهرا
هاي اجتماعی و شهروندي، هاي زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازي و براساس حرفه فرد هاي عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به . هاي مدیریت و کار آفرینیمهارت

یرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد طوري که شایستگی هاي فنی و غ
. گرفت

هاي سنجش و ارزیابی محتوي یک فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
بندي گردد:هاي مختلف دستهتواند براساس شاخصاي میتربیت فنی و حرفه

یابیشهاي مدیریتی ارزوشر
هاي استاندارد شده و بانکهاي یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

.اطالعاتی
هاي استاندارد شده آزمون

استاندارد شده و ايشایستگی حرفههاي یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماً توسط هاي متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

به عهده اعتباربخشی آن رامراکزکه این شود و یا اینانجام میملی سنجش
که با شوداین روش معموالً در کشورهاي در حال توسعه انجام می. گیرندمی

این مؤسسات به کشورهاي . اندهمکاري کردهUK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
ها را تدوینهاي ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده

. کنند و یا اقتباس نمایند
نیز ابزار Ciscoوري نظیر میکروسافت و آهاي فنهاي اخیر برخی شرکتدر سال

موزي به کار برده شده در سطح جهان آهاي مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز
.نمایندهاي مربوطه را صادرتوانند گواهینامهاین مؤسسات می. اندرا تولید کرده
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هاي اطالعاتیبانک
بی یاشاالت ارزؤاس استانداردهاي حرفه، بانک اطالعاتی شامل سدر این روش براس

عاتی این بانک اطال. شودتشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
گیردسسات آموزش و کارفرمایان) قرار میؤنفع (مانند مدراختیار تمام افراد ذي

نجام ا. تدوین کنندهاي خود را یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز
است که استانداردهایی ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهندآموزش میارائه دهندگان آموزشی،به کارشناساناین . را تدوین کرده است
انجام این کار در . هاي خود استفاده کنندکه چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد داراي بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمونکشورهاي در حال توسعه 
هاي استاندارد به اقدامات امنیتی این روش نسبت به آزمون. باشندروایی و پایایی

ماً به توان مستقیاالت این بانک را میؤس. و کارکنان تخصصی کمتري احتیاج دارد
ها محتاج آزمونو تدوین و اجراي این . ها در هر حرفه مرتبط کردتمام فعالیت

ها داراي انعطاف بیشتري هستند این آزمون. کارهاي اداري عریض و طویل نیست
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهاي یک حرفه می

تغییر داد، در صورت اجراي این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد گرددصادرآنها هاينامهو گواهی

. العمر نیز میسر شودو یادگیري مادام

مقیاس بندي و نمره دهی شایستگی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کهدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیري و . شایستگی است
هاي گوناگونی براي ارزشیابی مقیاس. استتوانایی انجام کار در شغل و حرفه

. مشاهده می شوداي وجود دارد که در جدول ذیل شایستگی حرفه
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ارزشیابی شایستگی حرفه-اي مقیاس بندي رتبه
مقیاس بندي شایستگی (گروه 

کاري)
مقیاس بندي شایستگی (کار) مقیاس بندي -محدوده انتظارات

شایستگی جزء
مقیاس بندي 
شایستگی جزء ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار هاي مربوط به 
شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به شایستگی 
کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار هاي مربوط 
به شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار هاي مربوط به 
شایستگی کار

درصد انتظارات 75عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 
در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 75شایسته: کسب حداقل 
شایستگی مورد نیاز

خیر-بلی  1

درصد 60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

85حداکثر درصد و60شایسته: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 60شایسته: کسب حداقل 
ایستگی مورد درصد انتظارات در سطح ش85
نیاز

85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

85درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات 85کسب کردن حداقل : 3سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

1,2,3مقیاس هاي  2

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز60

85درصد و حداکثر 60حداقل شایسته : کسب
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح 60داکثر ح

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات 40: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
شایستگی مورد نیازدر سطح 

60درصد و حداکثر 40: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 3سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

90درصد و حداکثر 80: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
رد نیازدرصد انتظارات در سطح شایستگی مو

درصد انتظارات 90: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

و 1,2,3مقیاس هاي 
5و4 3
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مقیاس بندي شایستگی (گروه 
کاري)

مقیاس بندي شایستگی (کار) مقیاس بندي -محدوده انتظارات
شایستگی جزء

مقیاس بندي 
شایستگی جزء ردیف

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
یستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح شا60

85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و 40آموزش: کسب حداقل نیازمند 
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات 60: کسب نکردن حداقل1سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز80

90درصد و حداکثر 90: کسب حداقل 4سطح مقیاس 
صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیازدر

درصد انتظارات 60: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 
در سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

و1,2,3مقیاس هاي 
5و4 4

40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز60

85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
ظارات در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انت

درصد و 40نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح 60حداکثر 

شایستگی مورد نیاز
85درصد و حداکثر 60شایسته : کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

ی مورد نیازانتظارات در سطوح شایستگ

درصد انتظارات 60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
در سطح شایستگی مورد نیاز

80درصد و حداکثر 60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر 80: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز90

درصد انتظارات در سطح 90: کسب حداقل 4مقیاس سطح 
شایستگی مورد نیاز

4و1,2,3مقیاس هاي  5
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فنی و پایه فنی،هايارزشیابی دروس شایستگینحوه 
غیر فنی

 مبتنی بر شایستگی است عبارتند از:آنها ارزشیابیمواد درسی که
شایستگی هاي غیر فنی شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوري -1

هاي نوین، مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق و کار آفرینی، کاربرد فناوري
اي و کاردانش )اي در پایه دوازدهم (شاخه فنی و حرفهحرفه

و طراحیي، اانهکشی فنی رایرك گروه در پایه دهم شامل: نقشهتشدرس م-2
اي)(شاخه فنی و حرفه. زبان بصري، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر

اي) پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم ساعته (شاخه فنی و حرفه8هاي کارگاه-3
و شیمیشناسیدروس شایستگی هاي پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست-4
دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی-5
باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان (فصل) می

توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت آنها باید براي هر یک از
.ددگرمیثبت هاانبراي هر یک پودمنمره20از گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

20تا 0گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می
. گرددثبت می

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 
= عدم احراز شایستگی؛1(3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 

گردد و نتیجه شایستگی باالتر از انتظار) مشخص می=احراز 3= احراز شایستگی 2
. )6(شکل گرددمنظور می5آن با ضریب 
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ی هاي کالسبخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
کار در ابتخودارزیابی،هاي آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت،و کارگاهی

شرط . نمره اختصاص پیدا خواهد کرد5تا 0ز ا... وتکالیف عملکردي درسی
. باشدمی12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

گیري از سوي 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 5نمره از 2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ا هها، بایستی بر اساس ارزشیابیهمچنین خودارزیابی. هنرجویان اختصاص دهند

هاي درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنماي هنرآموز انجام مندرج در کتاب
. پذیرد
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. ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است-6شکل 
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نمرات احتمالی که براي هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

پودماننمرات احتمالی ثبت شده براي هر -7شکل 
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 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیري (واحد شایستگی) است و ارزشیابی
هايبا شیوه مندرج در کتابهاي شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

مدرسه ثبت درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در 
نمره پودمان هاي شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

. به دست خواهد آمد

استاندارد در کشورتحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت به منظور،
استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را براي هر یک از 

. شده استاي و کاردانش تهیه و حرفهفنیهايدروس در شاخه

کتاب استاندارهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی-8شکل 
هاي تحصیلیبراي کلیه رشته

هاي ارزشیابی مبتنی بر دهی بر اساس استانداردهایی از نمرهنمونه9در شکل 
اي صنعت، حرفههاي گروه بزرگ هاي مختلف رشتهشایستگی براي پودمان

. خدمات، کشاورزي و هنر نشان داده شده است
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ت
نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته هاي مختلف-9شکل 

 5گردد که در هر قبول اعالم میمبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس
نمره پودمان به 5این صورت میانگین در . کسب کند12پودمان درس نمره باالي 

در صورتی . عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد
را کسب نکند در آن ماده درسی 12حداقل نمره که فرد در یک یا چند پودمان

. در سیستم براي او منظور خواهد شد10قبولی را بدست نمی آورد و نمره 
یی که حداقل نمره مورد نظر در آن انهادر پودمان یا پودمارزشیابی مجدد صرفاً

کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل 
. براي یک بار امکان پذیر خواهد بود

هاي تحصیلی در یک کاربرگ تحت رشتهانهاخالصه نمرات کسب شده در پودم
اي تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به هاي حرفهعنوان گواهی شایستگی

. هنرجو تحویل داده خواهد شد
هنرجوهمراهکتابمدار،نتیجهومدارفرآیندارزشیابیدرتوانندمیهنرجویان
این کتاب با هدف کاهش . باشندداشتههمراهبهخودباارزشیابیاجرايزماندررا

بر شایستگی آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنیاضطراب در دانش
در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک کتاب همراه . طراحی گردیده است

. )10خواهند داشت و براي کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد (شکل 
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