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 سخني با هنرآموزان گرامي

ست که با اموضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی 
درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 
کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف 

نمایند. همچنین خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میهای اقتصادی در مقیاس در روابط با دیگران در فعالیت
به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 

 ها پرداخته است. محتوای این آموزش
ت ملی، اعتبار نقش ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویهای 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 آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعیادگیری مادام

ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکل ق حرفهبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخال
 ای توجه شده است. هویت حرفه

مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین 
 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 حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. بریها از ویژگو غیرفنی در تدوین برنامه

ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. 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.موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می
های عالیتفتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق 

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، برنامهیادگیری با تأکید بر برنامه

ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبرنامه بستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین
 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه

 کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.
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

بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 
اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده های 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 مندی از صالحیتهای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه

 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی
  اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهليف كتابأدفتر ت
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 اصطالحات و تعاریف

 های آموزش گیری جهت ،اصطالح این از منظور :ملّي درسي برنامه رویكرد
 دممر ،رهبران انتظارات و جامعه بر حاکم نظام تربیتی فلسفه اساس بر ای مدرسه

 نام توحیدی گرای فطرت رویکرد ،رویکرد این .است ملّی درسی برنامه از نهادها و
 هلیفخ انسان تربیت و انسان در الهی گرایشهای شکوفایی ،آن عالی مقصد که دارد
  .است اهلل

 های جنبه همه در زندگی در شغل و حرفه پیگیری ،مزدی کار شامل :كار دنياي
 .است متمایز شخصی زندگی و آموزش دنیای از کار دنیای .است اجتماعی زندگی
 اقتصادی های بنگاه و کار واقعی محیط ،کار بازار ،شغلی زندگی از اعم کار دنیای
  .است
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 کلیات
 

 اصطالحات و تعاریف

 هایآموزش گیریجهت اصطالح، این از منظور ملي: درسي برنامه رویكرد
 ردمم رهبران، انتظارات و جامعه بر حاکم نظام تربیتی فلسفه اساس بر ای مدرسه

 امن توحیدی گرایفطرت رویکرد رویکرد، این ت.اس یمل درسی برنامه از نهادها و
 لیفهخ انسان تربیت و انسان در الهی گرایشهای شکوفایی آن، عالی مقصد که دارد
 .است اهلل

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

 .است اقتصادی های بنگاه و کار واقعی محیط کار، بازار شغلی، زندگی از اعم و

 از وسیع ای گستره و نندکىم کار آن در افراد که است موقعیتی :كار محيط
  .شودیم شامل را بزرگ کارخانه تا خانه از فضاها

 ملی استاندارد بر مبتنی اقتصادی هایفعالیت آن در که محلی :اقتصادي بنگاه
  .گیرد می صورت اقتصادی های فعالیت بندی طبقه

 به توجه با که است ای حرفه هایشایستگی از ای مجموعه :اي حرفه صالحيت
  .شد خواهند تقسیم دیگر سطوح به آنها وسعت و نوع ،سطح

 دنیای قلمرو در تربیت و آموزش :(TVET) اي حرفه و فني تربيت و آموزش
 .گویند را ای حرفه و شغلیارتقای  و نگهداشت ،آمادگی ،سازی زمینه جهت کار

 فرآیند از هاییجنبه به که است جامع ایواژه ای حرفه و فنی تربیت و آموزش
 و هارشنگ کسب ،وابسته علوم و هافناوری مطالعه ،برگیرندهدر ،تربیتی و آموزشی
 گوناگون هایبخش در را هاحرفه با مرتبط دانش و فهم ،عملی هایمهارت

 این .شودمی اطال ق و ارجاع ،عمومی آموزش بر عالوه ،اجتماعی زندگی و اقتصادی
 .است نایافته سازمان و غیررسمی ،رسمی ایحرفه و فنی آموزش از اعم واژه

 است هامهارت توسعه هایفرصت از وسیعی طیف شامل هاآموزش این همچنین
 رشد وآموختن  برای یادگیری .گرددمی هماهنگ محلی و ملی هایبافت با که

 شهروندی های مهارت و(فنی غیر)عرضی هایمهارت ،محاسبه هایمهارت و سواد
  .هستند ایحرفه و فنی تربیت و آموزش ناپذیر جدایی های مؤلفه از نیز

گویند می خاص مدتی برای یا و خدمت ارائه برای شدن استخدام: به  (Job) شغل
 مشخص وظایف و کارها از مجموعه شغل .است کارفرما فرد و زمان به محدود که

 یك در است ممکن شخص یك .شود می تعریف خاص جایگاه یك در که است
  .باشد داشته متفاوت مشاغل گوناگون های زمان در حرفه

 یمعقول شباهت که است کار دنیای مشاغل از ای مجموعه (:Occupation)حرفه
 در فرد اصلی مشغولیت حرفه .دارد نیاز مورد های توانایی و دانش ،کارها نظر از

 یك در کار دنیای انتظار مورد های حداقل ،ای حرفه استاندارد .است زندگی طول
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 (است کار دنیای و بازار در وی نقش و فرد با مرتبط حرفه .دهد می نشان را حرفه
 در هاحرفه اکثر .(ساختمان مهندس ،پرستار ،جوشکار ،دارخانه ،حسابدار مانند
 )معدن مهندس)ها حرفه از برخی که حالی در دارد وجود مختلف های بخش
 شباهت که است مشاغل از ایمجموعه حرفه یك .است خاصی بخش به مربوط
  .دارد نیاز مورد هایتوانایی و دانش ،کارها نظر از یمعقول

 در که مشخصی اصلی نقش و مسئولیت از است عبارت وظیفه :(Duty) وظيفه
 وظایف از مثال برای .گیرندمی نظر در شخص برای حرفه یا شغلی جایگاه یك

 ستمسی تعمیر ،قدرت مولد سیستم تعمیر به توان می خودرو تعمیرکار یك اصلی
وظایف مربوط  رودمی انتظار مکاترونیك تکنسین از .کرد اشاره ...و قدرت انتقال

  .دهد انجام را عددی کنترل هایسیستم تعمیرات و نگهداریبه 

 و ابتدا دارای که است مشخصی فعالیت کاری تکلیف یك :(Task) كاري تكليف
 کاری تکلیف چندین به وظیفه هر معموالً .است منطقی مراحل شامل و دارد انتها

 مولد سیستم تعمیر« وظیفه کاری تکالیف از یکی ،مثال طور به .شود می تقسیم
  .است جرقه سیستم تنظیم ،»قدرت

 مورد نگرش و مهارت ،دانش از شده اثبات مجموعة (:Competency) شایستگي
 .گویند شایستگی را استاندارد اساس بر کاری تکلیف یك انجام برای نیاز

 ،یفن هایشایستگی دستة سه به ایحرفه و فنی هایآموزش حوزه در هاشایستگی
  .شوندمی بندیتقسیم عمومی و فنی غیر

 »کار مرحله را کاری تکلیف یك انجام برای الزم های فعالیت (:Step ) كار مرحله
 تکلیف هر معموالً .است کار انجام مشروح رویه كی کار انجام مراحل .گویندمی

  .است شده لشکیت کار مرحله چند یا سه از کاری

 کودك مربی :حرفهالف( 
 کودك جسمانی رشد های مهارت پرورش :وظیفهب( 

 کودك فردی بهداشت کنترل :کارج( 

 بدن اندامهای بهداشت کنترل روش :کار مرحلهد( 

 دنیای ایحرفه هایشایستگی :(Performance Standard)عملكرد استاندارد
 لقبو قابل و شده شناخته سطح آن .است استوار عملکرد استاندارد اساس بر کار

 .نامندمی کار آن عملکرد استاندارد را شغل یا حرفه كی در کار كی انجام برای
 می آورده ارزیابی معیار و عملکرد ،کار انجام شرایط عملکرد استاندارد در معموالً

 هایینمونه ادامه در این بخش(. انتهای در ارزشیابی های برگ نمون به رجوع (شود
 :است شده آورده عملکرد استاندارد از

 حرفه در « تسیاال و ها پمپ بررسی»کار انجام برای عملکرد استاندارد :1 نمونه
 هاپمپ که طوری به لیست چك طبق سیاالت و ها پمپ بررسی : یكمکاترون

  .باشد سازنده مشخصات طبق روغن سطح و لزجت و کندکار مشخصات طبق
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 اب کییالکتر هاینقشه و مدارها رسم» رکا انجام برای عملکرد استاندارد :2 نمونه
 :ماهر کار بر ق حرفه در «رایانه

 به برداری فرمت در و شیک نقشه افزار نرم با فرمان مدارهای های نقشه رسم
 ستانداردا با آن در رفته کار به عالئم و باشد موجود دستی نقشه با مطابق که نحوی

IEC باشد مطابق.  

 رد «تراشکاری اولیه عملیات اجرای» کار انجام برای عملکرد استاندارد :3 نمونه
 :عمومی کارماشین حرفه

 استفاده اب( تراشی پیشانی - تراشی پله - روتراشی) تراشکاری اولیه عملیات اجرای
 لرانست با ابعادی دقت با کار قطعه که صورتی به تراش ابزارهای و تراش ماشین از
0 ±mm 1/ 1 /6 سطح پرداخت و Ra شود حاصل.  

 بین هماهنگی ایجاد و عضالت توانایی (:عمل و تفكر شامل) (skills) مهارت
 از البته .گویند مهارت را حرکتی ،روانی اعمال بین هماهنگی عبارتی به یا و آنها

 اریک تکلیف هر در .شود می یاد مهارت عنوان به نیز شناختی حوزه باالیی سطوح
 و دانش شامل مرحله هر که دارد وجود کاری مرحلة شش حداکثر و سه حداقل
 تعریف و است دانش کاربرد مستلزم مهارت هر انجام که نحوی به است مهارت
 تکلیف)شایستگی هر بنابراین .دارد مدنظر را مهارت کردن عملیاتی مذکور
  .باشد شده لیتشک مهارت چندین از تواند می(کاری

 مهارت هايشاخص و هاویژگي

 سرعت 

 دقت 

 تکرارپذیری 

 کاربرد و شرایط تنوع 

 تجهیزات و وسایل تنوع 

 حرکت کنترل 

 مکان کنترل 

 نیرو کنترل 

 ای مرحله و تدریجی یادگیری 

 گسترده بتجار بر مبتنی 

 پایداری 
 محور مغز یادگیری با سازگار 

 متغیرها کنترل 

 شایستگی اصلی عنصر 

 کسب قبیل از عقالنی ذهنی های توانایی با :(علم شامل) knowledge) )دانش
  .گویند دانش را تحلیلو  تجزیه قدرت و ذهنی های مهارت رشد ،دانش
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 شودمی گفته هایییتوانای به نگرش :(باور و اخالق شامل) Attitude))نگرش
 یتوانای .شودمی مربوط ما تفکر و عالیق ،ارزش ،عاطفی ،احساسی ،های جنبه به که

 ینوع واقع در نگرش .است توانایی نوع این از مثالی عالقه با توأم فعال مشارکت
  .است عملی و ذهنی مهارت

 سطح چه در کاریتکلیف یك اینکه از نظر صرف :کار انجام شایستگی سطح
 مشخصی کیفیت با است ممکن کار هر انجام ،شود می انجام ایحرفه صالحیت

 طمحی در شخص یك از شده شناخته کیفی سطح .باشد انتظار مورد کار محیط در
 معیار کار انجام شایستگی سطح .گویند نیاز و انتظارمورد شایستگی سطح را کار

 شایستگی بندیسطح نظام مختلف هایکشور بین در .است ارزشیابی اساسی
  .رسدمی نظر به آنها ترینمعمول سطحی چهار نظام اما دارد وجود گوناگونی

 و مدارك ،هاصالحیت که است چارچوبی :(NQF)ملي صالحيت چارچوب
 براساس همگون و منسجم صورتی به را مختلف در سطوح و انواع ها گواهینامه
 این در .دهد می ارتباط هم به شده توافق های شاخص و ها معیار از ای مجموعه
 و زمان .شود می داده ای ویژه ارزش دانش کنار در تجربه و مهارت به چارچوب

  .دارد کمتری ارزش یادگیری مکان

 سطح از است عبارت صالحیت سطح (:Level of Qualification)صالحيت سطح
 رد باید کاری تکالیف که ملی ای حرفه های صالحیت چارچوب در شغلی یا حرفه

 وجود کشورها بین در گوناگونی بندی سطح های نظام .گردد تدوین و طراحی آن
 عبت به که است شده گرفته نظر در پنج( ایحرفه)مهندسی صالحیت سطح .دارد
 اروپا در ای حرفه صالحیت .است چهار سطح دارای ایحرفه یا فنی تکنسین آن

EQF است شده بندی تقسیم سطح هشت به.  

 تربیت و آموزش درسی برنامه :اي حرفه و فني تربيت و آموزش درسي برنامه
 ،هاروش ،محتوا ،اهداف ،کار دنیای استانداردهای از ای مجموعه ای حرفه و فنی

 مواد ،ها شایستگی استاندارد ،فضا ،زمان ،تجهیزات ،یادگیری-یاددهی راهبردهای
 رسیدن برای را مربی یا آموز کار ،هنرجو که است ارزشیابی استاندارد و آموزشی

  .کند می هدایت ای حرفه و فنی های آموزش حوزه در اهداف آن به

 و کار دنیای ،ای حرفه و فنی های آموزش حوزة در درسی برنامه شمول دامنة
 ایحرفه و فنی های آموزش های نظام در معموالً .گیرد می بر در را آموزش دنیای

 :وجود دارد ،استاندارد نوع سه کشورها

 یانمتول توسط که ،مهارت یا شایستگی ای؛ حرفه شایستگی استاندارد .1
 ،استاندارد این در .شودمی تهیه امثال آن و صنوف ،ها اتحادیه و کار بازار ،صنعت
  .گیرندمی قرار توجه مورد حرفه یا شغل هر هایصالحیت و کارها ،وظایف

 دیگر و ایحرفه شایستگی استاندارد براساس ارزشیابی؛ استاندارد  .2
 به و شودمی تهیه گوناگون های-حوزه از مشترکی هایگروه توسط مؤثر عوامل
  .گردد میمنجر  ایحرفه صالحیت مدرك یا گواهینامه اعطای
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 و حرفه شایستگی هایاستاندارد اساس بر ؛)درسی برنامه)آموزشی استاندارد  .1
 این در .گرددمی تهیه ایحرفه و فنی هایآموزش دهندگان ارائه توسط ارزشیابی
 آموزشی تجهیزات ،یادگیری-یاددهی راهبردهای ،محتوا ،دروس اهدافِ استاندارد

  .دارد قرار اولویت در نظیر آن و

 بر که است ایحرفه و فنی آموزش در رویکردی :شایستگي بر مبتني آموزش
 آموزشی پیامدهای عنوان به را هاشایستگی .داردتمرکز  ایحرفه هایشایستگی

 بر یارزشیاب و درسی برنامه تدوین و طراحی ،نیازسنجی فرایند و گیردمی نظر در
 یك در) فنی هایشایستگی به توانندمی هاشایستگی .شودمی انجام آنها اساس
 رسیدن .شوند بندیدسته عمومی و غیرفنی ،)هاحرفه از ای مجموعه یا حرفه

-حرفه و فنی های آموزش هدف عنوان به هاشایستگی همة از حداقلی به فراگیران

  .گیردمی قرار توجه مورد رویکرد این در ای

 ،هاتفعالی کننده تعیین حرفه شایستگی استاندارد :حرفه شایستگي استاندارد
  .است حرفه یك در عملکرد برای هایی شاخص و ابزارها ،کارها

 در فرد صفات و اعمال ،ها گرایش ،باورها از ای مجموعه برآیند :اي حرفه هویت
 لطو در مجموعه این تغییرات دلیل بههویت حرفه ای  بنابراین .است حرفه مورد

  .دارد را تعالی مسیر در تکوین قابلیت ،ایحرفه زندگی

 رشته چند :(ايحرفه تحصيلي ايرشته چند)اي حرفه تحصيلي گروه
 بتنیم انتخاب برای را فراگیر تا گیرند می قرار هم کنار در که ای حرفه تحصیلی

 توجه اب زندگی مسیر در حرکت و استعداد اساس بر موقعیت در تصحیح ،عالئق بر
 یاری منطقی صورت به ای حرفه تحصیلی هدایت و راهنمایی استانداردهای به

 هم ای منطقه امکانات و شرایط به توجه با است ممکن ها ای رشته چند .رساند
 حرفه فرعی های گروه بر مبتنی بزرگ های شایستگی ،خانواده هم غیر ،خانواده

  .باشد کار کسب برای طولی هایشایستگی و
 در آن تکوین و ای حرفه هویت دهی شکل باعث ایحرفه تحصیلی بندیگروه
  .شد خواهد زندگی طول

 است عمومی و ای حرفه های صالحیت از ایمجموعه :اي حرفه تحصيلي رشته
  .گردد می ارزشیابی و اجرا آن اساس بر تربیت و آموزش که

 عملکرد استاندارد ،هاشایستگی اساس بر که است اهدافی :سازيتوانمند اهداف
 دوینت هنرجویان توسط ها شایستگی کسب برای یادگیری - یاددهی اقتضائات و

 :نصرع پنج شامل فطرت شکوفایی رویکرد به توجه با ساز توانمند اهداف .گردد می
 و خلق ،خدا ،خود با متربی ارتباط عرصه چهار و اخال ق و عمل ،علم ،ایمان ،تعقل

 باتوجه .شوند می تدوین و تبیین ،تعریف خدا با ارتباط محوریت با که است خلقت
 ویته تعالی و تکوین فرایند مهارتی و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش اینکه به

 و خلق ،خود ،خدا با آنان ارتباط نوع برایند آنها هویت و است متربیان ای حرفه
 واهدخ تبیین قابل ها عرصه این به توجه با تربیت اهداف بنابراین ،است خلقت
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 1یتربیت هایساحت تمامی منطقی و یکپارچه ،جامع ایگونه به ها عرصه این .بود
  .گیرد دربرمی را

 از موضوع یك یادگیری ،جانبه همه یادگیری :نگر كل و پارچه یك یادگيري
 رصهع و تربیتی و درسی اهداف عناصر ارتباط به ملی درسی برنامه در مختلف ابعاد
  .شود می گفته چهارگانه های

 یرییادگ .سته ایادگیرند رفتار در پایدار نسبتاً تغییرات ایجاد فرایند :یادگيري
 صورت به ،(نظیر آن و تمرین ،کار طریق از)عینی تجربه طریق از است ممکن

 به یا (کلی توضیحات) نظری شیوه به ،)نمادها و اعداد ،اشکال طریق از) نمادین
  .گیرد صورت (نیارو یا ذهنی) شهودی شیوه

 بر یافته ساخت یادگیری های فعالیت :یافته ساخت یادگيري هاي فعاليت
 و فنی شاخه در یادگیری - یاددهی راهبردهای انتخاب بر حاکم اصول اساس
 مختلف دروس در یادگیری های فعالیت تدوین در .گردد می طراحی ای حرفه
 و کار یادگیری حوزه و ایران ملی درسی برنامه اساس بر ای حرفه و فنی شاخه

 یادگیری یاددهی هایفعالیت انتخاب .بود خواهد حاکم فناورانه دیدگاه ،فناوری
 شایستگی تحقق منظور به یادگیری های رسانه و مواد کمك به آموزش فرایند در
 در ها پدیده تفسیر و درك ،هنرجویان انگیزه تقویت قبیل از اصولی اساس بر ها

  .است استوار هنرجویان کردن فعال و کار دنیای واقعی های موقعیت

 یادگیری هایفعالیت و ساز توانمند اهداف بر مبتنی آموزشی محتوای :محتوا
 اب ارگساز و تربیتی و فرهنگی هایارزش بر مبتنی یامحتو .است یافته ساخت
 تجربیات و هافرصت از هماهنگ و منسجم ایمجموعه ،قرآنی و دینی هایآموزه

 ناصرع یافتن فعلیت و عقلی رشد ،الهی فطرت شکوفایی زمینه که است یادگیری
 دربرگیرنده محتوای همچنین .آوردمی فراهم پیوسته صورت به را هاعرصه و

 مورد هایشایستگی بر مبتنی کلیدی هایایده و اساسی هایمهارت و مفاهیم
 بتناس .است بشری معتبر و علمی های یافته از برگرفته و آموزاندانش از انتظار

 ،هنرجویان روانشناختی هایویژگی ،عالیق ،آینده و حال هاینیاز با محتوی
  .است محتوا الزامات از آموزش زمان و اسالمی جامعه انتظارات

 از هماهنگ ای مجموعه به ،یادگیری و تربیت بسته :یادگيري و تربيت بسته
 به یا واقعی بستة یك در که شود می اطال ق آموزشی های رسانه و مواد ،منابع

 برای وشود می تهیه کنندهتولید مؤسسه برند و نشان با هماهنگ اجزایی صورت
 اوریفن گسترش با حاضر حال در .گرددمی استفاده مورد تحصیلی پایه چند یا یك
 هایسایت و فشرده لوح ،آموزشی افزارهای نرم با آموزشی بسته ،ICT و نوین های

 ستهب ماکت اساس بر یادگیری بسته تهیه و طراحی .شود می تکمیل اینترنتی
  .پذیردمی انجام یادگیری و تربیت

                                                                 
اعتقادی،  :از اند عبارت پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اساس بر تربیت و تعلیم های ساحت. 1

 علمی و ای حرفه و هنری، اقتصادی و بدنی، زیباشناختی و سیاسی، زیستی و اخالقی، اجتماعی و عبادی

 .فناورانه و
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 وزشیآم های رسانه و منابع از ای گستره شامل تواند می یادگیری و تربیت بسته
 حتی و آموزشی فیلم ،فشرده لوح ،کار های برگه ،کتابچه و کتاب تعدادی حاوی یا

 ادهاستف ،افزاری سخت بسته کنار در .باشد ابزارها و آموزشی کمك وسایل برخی
 کمك آموزشی بستة یك تکمیل به تواند می نیز اینترنت و افزاری نرم امکانات از

 تکمیلی بعمنا و اصلی منابع شامل کلی گروه دو به را یادگیری و تربیت بسته .کند
 و درسی کتاب ،هنرآموز راهنمای کتاب شامل اصلی منابع .کرد تقسیمتوان می

  .شوند می کار کتاب
 :است زیر اجزای شامل یادگیری و تربیت بسته لذا

      هنرآموز راهنمای .2     درسی کتاب .1

     کار کتاب .4       هنرجو همراه کتاب .3

     هنرجو فیلم .6      آموزدانش افزار نرم .5

     هنرآموز فیلم .8      سازها شبیه .7

  .....11            پوستر .9
 کتاب ساختار و اهداف

 ینا کودکان .است کودك شخصیت گیرى شکل مرحله ،دبستان از پیش هاىسال
 پرىس پیرامونشان دنیاى و اطرافیان و خود به نسبت توجه و کنجکاوى با را هاسال
 هوش ،باشد غنى آموزش و محیط چه چنان ،طالیى هاىسال این در .کنندمى

  حداکثر از توانندمى کودکان و یابدمى پرورش استعدادها ،شودمى شکوفا
 کشور آینده سازنده و فردا نوجوان ،امروز کودك .گردند مندبهره خود هاىتوانایى

 ورکش آینده براى انبوهى ثروت منبع ،وى براى گذارى سرمایه ،بنابراین .است
 را نیازهایشان و کودکان که زمانى داد؟ خواهد رخ مهم این چگونه اما .خواهدشد
 امهی برایشان را هموار مسیرى ،دانش و آگاهى با و کنیم باور راآنها  ،بشناسیم

 ترنروش را آینده بتوان علم مشعل با که ،روشنایى و نور سمت به مسیرى ؛سازیم
 اردد توجه بدان نیز کشور آموزشى نظام که است موضوعی این خوشبختانه. دید

 وزس دل مربیان تربیت به توجه و دبستان از پیش هاى دوره به دادن اهمیت با و
  .است برداشته گام مسیر این در ،آگاه و

 درس 6 از یکی «محیط مراکز پیش از دبستان ایمنی و بهداشت کنترل» کتاب
 فهد .است شده تهیه شایستگی بر مبتنی واحد 8 با ،رشته این تخصصی کارگاهی

 ایمنی و بهداشت کنترل های روش با هنرجویان کردن آشنا کتاب این اصلى
 بر .ستا راستا این در هایىفعالیت ارائه و دبستان از پیش مراکز باز و بسته محیط
 اىه یافته بیان و مختلف هاىفعالیت ارائه ضمن ،کتاب این مطالب اساس همین
 یایمن و بهداشت شناخت بر عالوه تا کندمى کمك ،هاضرورت و تحقیقى و علمى
 قطری از گام به گام زمینه این در آموزشى برنامه ،دبستان از پیش مراکز محیط
  .گردد ارزشیابى و اجرا ،تهیه مختلف هاى فعالیت
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 بسته محیط ایمنی و بهداشت مفهوم با هنرآموزان کردن آشنا ،كتاب كلى هدف
 آموزش نحوه و کودکان سالمت در آن اهمیت و نقش و دبستان از پیش مراکز باز و

  .است مختلف هاى فعالیت و ،ها تمرین طریق از آن

 زیر در خالصه طور به که ،است یادگیری واحد 2 شامل ،درس این اصلی محتواى
 :شود مى اشارهآنها  به

 اهمیت و ارزش با هنرجویان کردن آشنا ،بخش این هدف :اول یادگيري واحد
 دکانوک سالمت در آن نقش و دبستان از پیش مراکز بسته محیط بهداشت کنترل

  .است مختلف هاى فعالیت انجام و ها بازدید ،ها تمرین ،ها آگاهی طریق از
 اهمیت و ارزش با هنرجویان کردن آشنا ،بخش این هدف :دوم یادگيري واحد
 انکودک سالمت در آن نقش و دبستان از پیش مراکز بسته محیط ایمنی کنترل

  .است مختلف هاى فعالیت انجام و ها بازدید ،ها تمرین ،ها آگاهی طریق از

 اهمیت و ارزش با هنرجویان کردن آشنا ،بخش این هدف :سوم یادگيري واحد
 کودکان سالمت در آن نقش و دبستان از پیش مراکز باز محیط بهداشت کنترل

  .است مختلف هاى فعالیت انجام و ها بازدید ،ها تمرین ،ها آگاهی طریق از
 اهمیت و ارزش با هنرجویان کردن آشنا ،بخش این هدف :چهارم یادگيري واحد
 زا کودکان سالمت در آن نقش و دبستان از پیش مراکز باز محیط ایمنی کنترل
  .است مختلف هاىفعالیت انجام و ها بازدید ،هاتمرین ،ها-آگاهی طریق
 اهمیت و ارزش با هنرجویان کردن آشنا ،بخش این هدف :پنجم یادگيري واحد
 در آن نقش و کودك فراغت اوقات و استراحت ،خواب ایمنی و بهداشت کنترل
 مختلف هاىفعالیت انجام و ها بازدید ،هاتمرین ،هاآگاهی طریق از کودکان سالمت

  .است
 خودآموزى میزان است الزم اى حرفه مهارت کسب و تدریس کیفیت ارتقاى برای 
 را زمینه که است انهنرآموز ةبرعهد این و یابد افزایش هنرآموزان خودانگیزى و

  .سازند فراهم

 برنامه هنرآموز راهنمای .است جانبه دو تالشى شما تدریس ،گرامی هنرآموز
 مى قرار شما اختیار در یادگیری واحدهای یادگرفتن و یاددادن براى را مدونى

 درگیر را هنرجو آموزشى ابزارهاى و فنون از استفاده با توانست خواهید شما و دهد
 هبلک ،شود محض دانش درگیر ،منفعل گیرنده عنوان به ،نباید او .کنید آموزش

 ،کالمى ارتباط ،خود به اتکاى مهارت ،یادگیرى هاى مهارت ،شما همراه باید
 تا کند تجربه را تعاون و مشارکت ،همکارى ،انسانى روابط ،مسئله حل ،خردورزى

 روش این آینده در خود و کارگیرد به خود روزمره زندگى در راآنها  که حد بدان
 هتجرب و تمرین فرصت او رایب امکان حد تا ،بنابراین .کند اجرا کودکان مورد در را

  .بگذارید ارج را او خالقیت و نوآورى و کنید فراهم
 قبل .هستند ارتباط در هم با کلى نگاه یك در ،یگوناگون وجود با درس اینفصول 

 ،داومم یادگیرى ،نشدا بهآنها  شدن نهادینه منظور به ،پیشنهادى نکات به توجه از
 صرفه ،مشارکت و همکارى ،کارىوجدان ،ایثارگرى روحیه ،پذیرىمسئولیت
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 حفظ ،اخالقى و مذهبى هاىارزش از پاسدارى ،زیست محیط به توجه ،جویى
 طول در باید و است الزم نظیر آن و قانون به احترام ،هاسنت و رسوم و آداب

  .گیرد قرار کار سرلوحه آموزش
 

 :یادگيري - یاددهي فرایند كيفيت افزایش براي راهكارهایي

  .کنید آغاز موضوع با مرتبط پیام یك با و خدا نام با را درس هر .1

 ایفض و کنید آماده قبل از را الزم ابزار و وسایل ،ساز توانمند هدف به توجه با .2
  .کنید مشخص را آموزشی

  .کنید تهیه درس طرح ،هدف هر اجرای برای .1

  .نیدک بندی گروه مشارکتی فعالیتهای انجام برای را هنرجویان ،تدریس از قبل .4

 ی )تفکر برانگیز(انگیزذهن  فعالیت یك طرح بارا  درس یامحتو از قسمت هر .2
  .کنید شروع تصویر نمایش یا فیلم نمایش ،سؤال طرح مانند

  .کنید عمل کنندهتسهیل و راهنما یك عنوان به گروهی های فعالیت در .6

  .کنند عمل فعال طور به باید گروهی های فعالیت در هنرجویان همه .7

  .کنید بندی جمع هنرجویان مشارکت با را کالسی های گروه بحث .8

  .کنید استفاده تدریس ادامه برای هنرجویان نظرات بندی جمع از  .3

 کتاب هنرآموز راهنمای در که مفاهیم آموزش در تدریس فعال های روش از .10
  .کنید استفاده ،است شده آورده کودك سالمت از مراقبت

  .کنید نظارت شده مطرح های فعالیت انجام بر ،درس محتوی طرح از بعد .11

  .گیرید بهره آنها از و کنید مراجعه درس پایان در شده ذکر منابع به .12

  .کنید هدایت شده ذکر منابع از استفاده به را هنرجویان  .11

 در و کنند تالش عملى هاى فعالیت اجراى در تا کنید ترغیب را هنرجویان .14
  .کنند نظر تبادل و بحث درباره نتایج کار کالس

 داده ارائه را بسیارى عملى هاى تمرین و ها فعالیت درس این که جا آن از .12
 اىونهنم و کنند شرکت گروهى هاىفعالیت در که کنید تشویق را هنرجویان ،است

 آورىجمع اىپوشه در نهایى استفاده و ارزیابى براى را خود هاىفعالیت تمامی از
  .کنند

  .گیردمى صورت پایانى و مستمر صورت دو به یادگیری واحدهای ارزشیابى .16

 ىهایشاخص به توجه با و فصل هر هایشایستگی راساسب عملى ارزشیابى  .17
 ،خالقیت ،مندىهعالق ،کار اجراى در مهارت ،گروهى فعالیت در مشارکت چون

 ورتصو امثال آن  ها فعالیت انجام براساس کار گزارش تهیه ،انضباط و نظم رعایت
  .گیرد می

 هتوج با مستمر ورتص به یادگیری واحدهای مباحث تمامی نظرى ارزشیابى  .18
  .گیرد مى انجام فصل هر هایشایستگی به
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 است: زیر موارد شامل معتبر علمی منابع از منظور .13

 کارگاه یا هنرستان کتابخانه در موجود مرجع هایکتاب 

 فصل هر آخر منابع 

 دبستان از پیش رشدهای مانند مرتبط های نشریه و مجالت  

 رشد ،بهزیستی ،بهداشت وزارت ،پروش و آموزش مانند معتبر سایتهای 

 فرهنگی و علمی مراکز از بازدید 

 ارائه هنرجویان طرف از که اطالعاتی صحت به نسبت مناسب های پرسش با .20
  .کنید حاصل نسبی اطمینان شود می

 نظرها شود مى درخواست شما از ،یادگیری واحد این مطالب تازگى به توجه با .21
 رت مفید مطالبی تهیه براى را زمینه و بگذارید میان در ما با را خود پیشنهادهاى و
  .سازید فراهم پربارتر و

 اي حرفه -تحصيلي هدایت

 نآ از بخشیکه  ای حرفه و شغلی اطالعات دادن قرار دراختیار طریق از هدایت
 ای حرفه توسعه مسیر شامل دیگر های بخش و دارد وجود رشته درسی برنامه در
 دروس تحصیلی هدایت مسیر .شودمی محقق موزیآ کار و بازدید طریق از

 است: شده داده نمایش زیر نمودار در دوازدهم تا دهم پایه از رشته تخصصی
 

 

 

 



 
12 

 
 

 

 
 



   معرفي واحدهاي یادگيري 

 
13 

 
 
 

 

 

  

 2فصل 

 معرفي واحدهاي یادگيري

 



 
14 

 یادگیری واحدهای معرفی
 

 پنج زوارسا ترکیب از دبستان از پیش مراکز محیط ایمنی و بهداشتی کنترل درس
 یادگیری واحد هر که است شده تشکیل یادگیری واحد پنج از کاری تکلیف

 از پیش مراکز محیط ایمنی و بهداشت کنترل حوزه در شغل از جزئی نماینده
 رمسی یك در کاری تکالیف که است نحوی به درس سازماندهی .است دبستان

 .ودش می ارائه ایمرحله صورت به تحصیلی سال طول در پیچیده به ساده از افقی
 ایانپ در اًنهایت و شود می ارزیابی و کسب تدریجی صورت بهنیز  هاشایستگی و

 اندبست از پیش مراکز محیط ایمنی و بهداشت کنترل کالن شایستگی درس

  .شود می محقق

 

 
 

 انتظار مورد هاي-شایستگي الف(

 فنی: هایشایستگی
 مدیر همکاری با بسته محیط بهداشتی کنترل  .1

 بسته محیط فیزیکی فضای بهداشتی کنترل 1-01

 بسته محیط تهویه و نور کنترل 2-01
 آشامیدنی و مصرفی آب بهداشتی کنترل 1-01

 زباله دفع و آوری جمع بهداشتی کنترل 4-01

 فاضالب بهداشتی کنترل 2-01
 مدیر همکاری با بسته محیط ایمنی کنترل -2
 بسته محیط فیزیکی فضای ایمنی کنترل 1-02

  ساختمان داخل بر ق و کشی سیم ایمنی کنترل 2-02

 سرمایشی و گرمایشی سیستم ایمنی کنترل 1-02
  بازی و آموزشی تجهیزات و وسایل ایمنی کنترل 4-02
 مدیر همکاری با باز محیط بهداشت کنترل -1

 حیاط و باز فضای سطح بهداشتی کنترل 1-01
 باغبانی و سبز فضای بهداشتی کنترل 2-01

 حیاط در بازی وسایل بهداشتی کنترل 1-01
 استخر بهداشتی کنترل 4-01
 بازیآب و بازیشن فضای بهداشتی کنترل 2-01
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 مدیر همکاری با باز محیط ایمنی کنترل -4

 حیاط و باز فضای سطح ایمنی کنترل 1-04

 بازی فضای و حیاط بر ق کشی سیم ایمنی کنترل 2-04

 سبز فضای ایمنی کنترل 1-04
 حیاط داخل بازی تجهیزات و وسایل ایمنی کنترل4-04
 شنا استخر ایمنی کنترل2-04
 بازی آب و بازی شن فضای ایمنی کنترل 6-04
 
 کودك فراغت اوقات و استراحت ،خواببر نظارت -2
 کودك فراغت اوقات و استراحت ،خواب برنامه تنظیم 1-02

 کودك فراغت اوقات و استراحت ،خواب مکان ایمنی و بهداشتی کنترل 2-02

 فراغت اوقات و استراحت ،خواب نیاز مورد وسایل بهداشتی و ایمنی کنترل1-02
 کودك

 

 فني:غير هايشایستگيب(

 پذیریمسئولیت -1

  تجهیزات و مواد مدیریت -2

 یادگیری -1

 مسئله حل -4

 

 كودك: تربيت رشته– دهم سال دوم درس یادگيري مسير

 
 مدیر همکاری با بسته محیط بهداشتی کنترل

 
 یرمد همکاری بابسته  محیطایمنی  کنترل

 
 مدیر همکاری باباز  محیطبهداشتی  کنترل

 
  مدیر همکاری با باز محیط ایمنی کنترل

 
  کودك فراغت اوقات و استراحتخواب،  بر نظارت
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 دبستان از پيش مراكز محيط ایمني و بهداشت كنترل سدر تفصيلي اهداف

 عرصه       
  عناصر 

 خویشتن با رابطه
 وجسم( روان )روح،

 خدا با رابطه
 خدا خلق با رابطه

 ها( انسان )سایر
 خلقت با رابطه

 و تفکر تعقل،
 ورزی اندیشه

 
 ای حرفه اخال ق به توجه -1

 مرتبط های آموزش در خود
 ایمنی و بهداشت کنترل با

 کودك محیط

 در خویش وظایف درك-
 ایمنی و بهداشت کنترل
 کودك محیط

 های مسئولیت به توجه-4
 کنترل در خویش محوله

 محیط ایمنی و بهداشت
 کودك

 خال ق های توانائی کشف-
 کنترل برای خویش

 محیط ایمنی و بهداشت
 کودك

 خویش وظایف به توجه-2
 و بهداشت کنترل برای

 کودك محیط ایمنی
 وظایف تحلیل و تجزیه -

 با رابطه در خود شغلی
 ایمنی و بهداشت کنترل
 کودك محیط

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در الهی آیات در تفکر-1

 محیط با رابطه

 محیط آفرینش دالیل درك-
 خداوند توسط سالم

 اسالمی اخال ق به توجه -4
 ایمنی و بهداشت کنترل در

 محیط

 الهی دستورهای با توجه-
 محیطارتقای  درجهت

 تربیتی احکام در تامل -2
 و بهداشت کنترل در اسالم
 کودك محیط ایمنی

 ئمها تربیتی سیره به توجه-
 محیط سالمت کنترل در

 الهی امانت عنوان به کودك

 
 با موثر ارتباط درك-1

 در با ارتباط در همکاران
 ایمنی و بهداشت کنترل
 از پیش مراکز در محیط

 دبستان

 مدیریت به توجه-
 در کودکان مشارکت
 ایمنی و بهداشتارتقای 

  خود محیط
 خالقانه حل در تفکر -4

 ایمنی و بهداشتی مسائل
 کودکان محیط

 کنترل در خردورزی-
  محیط ایمنی و بهداشت

 مسائل تحلیل و تجزیه -2
 و بهداشت مشکالت و

 - کودکان محیط ایمنی
 فردی های تفاوت به توجه

 و بهداشت آموزش در
 کودك محیط ایمنی

 
  از محافظت قوانین درك-1

  زیستمحیط
 محیط حفظ در تدبر-

 آنها بحر در زیست
 استفاده در خالقیت -4

 در زیست محیط از بهینه
 ایمنی و بهداشت حفظ

 کودك محیط

 بهداشت و ایمنی به توجه-
 آموزشی محیط

 نقش تحلیل و تجزیه -2
 و بهداشت حفظ در طبیعت
 کودك محیط ایمنی

 زیست صدمات تاثیر درك-
 محیط سالمت در محیطی
 کودك
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 عرصه       
  عناصر 

 خویشتن با رابطه
 وجسم( روان )روح،

 خدا با رابطه
 خدا خلق با رابطه

 )سایر انسان ها(
 خلقت با رابطه

 باور و ایمان

 خود مندی عالقه افزایش-1
 در نو های فناوری کاربرد به

 ایمنی و بهداشت کنترل
 کودك محیط

 عمرال مادام یادگیری به باور-
 بهداشت های آموزش در خود

 کودك محیط ایمنی و
 های مسئولیت پذیرش -4

 و بهداشت کنترل برای خود
 کودك محیط ایمنی

 کنترل در خودباوری پذیرش-
 محیط ایمنی و بهداشت

 کودك

 شغل به مندی عالقه -2
 وظایف اجرای در خویش
 و بهداشت کنترل به مربوط
 کودك محیط ایمنی

 ای حرفه اخال ق پذیرش -
 و بهداشت کنترل در خود

 کودك محیط ایمنی

 دستورهای به قلبی التزام-1
 و بهداشت کنترل در الهی

  محیط ایمنی
 دینی تفکر به ایمان- 

 محیط سالمت درحفظ
 کودك

 اسالمی اخال ق پذیرش -4
 ایمنی و بهداشت کنترل در

  محیط
 ایمنی و بهداشت کنترل -

 خداوند به توکل با محیط

 فرامین به مثبت نگرش -2
 و بهداشت حفظ در الهی

 کودك محیط ایمنی
 در الهی آیات به باور- 

 ایمنی و بهداشت اهمیت
 کودك محیط

 مشارکت به باور-1
 کنترل در همکاران
  محیط ایمنی و بهداشت

 نگرش به گذاری ارزش-
 مشارکت جلب سیستمی
 بهداشت حفظ در کودکان

 محیط ایمنی و
 کنترل آموزش به عالقه -4

 در ایمنی و بهداشتی
 کودك محیط

 طراحی به مطلوب نگرش-
 مبنی آموزشی های فعالیت

 یایمن و بهداشت کنترل بر
  محیط

 نقش به گذاری ارزش-2
 محیط ایجاد در مربی

 برای ایمن و بهداشتی
 نقش به باور - کودك
 ایمنی و بهداشتی کنترل

 محیط سالمت حفظ در
 کودك

 استفاده به مطلوب نگرش-1
 در طبیعی منابع از بهینه

 ایمنی و بهداشت کنترل
  محیط

 و ایمنی به گذاری ارزش-
 طراحی در محیط بهداشت
 کودکان آموزشی هایفعالیت

 حفظ در پذیری مسئولیت -4
 بهداشت برای طبیعی منابع

  کودکان محیط
 ایمنی و بهداشت به باور- 

 در نیاز مورد ابزار و وسایل
 کودك آموزش محیط

 منابع حفظ به مندی عالقه-2
 محیط ایجاد در طبیعی

  نکودکا برای ایمن و بهداشتی
 نقش به مثبت نگرش-

 و بهداشت حفظ در طبیعت
  کودك محیط ایمنی

 علم

 )کسب
 معرفت
 شناخت،
 و بصیرت

 آگاهی(

 آگاهی و بصیرتارتقای  -1
 کنترل با ارتباط در خود

 محیط ایمنی و بهداشت
 کودك

 روش از خود آگاهی افزایش- 
 و بهداشت کنترل صحیح های

  محیط ایمنی
 فناوری از خود آگاهیارتقای -

 کنترل آموزش در نو های
 محیط ایمنی و بهداشت

 کودك

 در الهی آیات شناخت -1
 ایمنی و بهداشت کنترل
  محیط

 رد تفکر نقش به بصیرت-
 آموزش در الهی فرامین

 محیط ایمنی و بهداشت
 اسالمی قوانین از آگاهی -4
 یایمن و بهداشتی کنترل در

  محیط
 در اسالمی اخال ق شناخت-

 ایمنی و بهداشت کنترل
  محیط

 با موثر ارتباط شناخت-1
 کنترل در همکاران
 محیط ایمنی و بهداشت
 کودکان

 در خال ق تفکر شناخت- 
 و بهداشتی های آموزشی

 کودکان محیط ایمنی
 مسئولیت شناخت -4

 کنترل در همکاران
 محیط ایمنی و بهداشت
 کودکان

 منابع مدیریت از آگاهی- 1
 و بهداشت حفظ در طبیعی
 کودکان محیط ایمنی

 زیست صدمات از آگاهی - 
 و بهداشت کنترل در محیطی

 محیط ایمنی
 و بهداشتی کنترل شناخت -4

 از استفاده با محیط ایمنی
 محیطی زیست منابع

 آموزش هایروش شناخت- 
 جهت در زیست محیط حفظ
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 عرصه       
  عناصر 

 خویشتن با رابطه
 وجسم( روان )روح،

 خدا با رابطه
 خدا خلق با رابطه

 )سایر انسان ها(
 خلقت با رابطه

 از خود آگاهیارتقای  -4
 و بهداشت کنترل اهمیت
 کودك محیط ایمنی

 روش از خود شناخت افزایش-
 کنترل برای خال ق های

 محیط ایمنی و بهداشت
 کودك

 اصول خود شناختارتقای -2
 بهداشت کنترل های فرآیند و
-  کودك محیط ایمنی و

 ودخ آگاهی و بصیرت گسترش
 در محوله وظایف نسبت به

 ایمنی و بهداشت کنترل
 کودك محیط

 آیات از معرفت کسب -2
 و بهداشت کنترل در الهی

  محیط ایمنی
 و پیامبر سیره از آگاهی-

 وظایف انجام در اطهار ائمه
 کنترل زمینه در خود شغلی

 محیط ایمنی و بهداشت

 آموزش شناخت-
 برای کودکان به خودباوری

 خود محیط سالمت حفظ

 مشکالت از آکاهی-2
 محیط ایمنی و بهداشتی
 کودکان

 مفید تأثیرات از آگاهی- 
 کنترل در تیمی کار

 محیط ایمنی و بهداشت
 کودکان

 و بهداشتی محیطارتقای 
 ایمن

-بهینه هایروش شناخت -2

 برای زیست محیط سازی
 ایمن و بهداشتی محیط ایجاد
 انواع شناخت- کودکان برای
 کنترل مدیریت های روش

  محیط ایمنی و بهداشتی

 عمل
 تالش، )کار،

 اطاعت،
 عبادت،

 مجاهدت،
 کارآفرینی،

 ( ...و مهارت

-فناوری کارگیری به در تالش افزایش-1

 محیط ایمنی و بهداشت کنترل در نو های

 کودك

 کنترل دقیق اجرای در تالش افزایش -

 کودك محیط ایمنی و بهداشت

 کارگیری به در خود مهارت افزایش -4

 و بهداشت کنترل در خال ق های روش

 کودك محیط ایمنی

 رلکنت در خود پذیریمسئولیت افزایش-

 کودك کودك محیط ایمنی و بهداشت

 موثر اجرای در خود مهارت یارتقا-2

 کودك محیط ایمنی و بهداشتی کنترل

 کارگیری به در خود مهارت افزایش - 

 بهداشت کنترل آمورش در نو های روش

 کودك محیط ایمنی و

 در اسالم احکام به پایبندی -1

  محیط ایمنی و بهداشت کنترل

 رد دینی اطالعات کسب در تالش-

 آموزشی های فعالیت اجرای

 محیط ایمنی و بهداشتی

 در اسالمی اخال ق کارگیری به -4

  محیط ایمنی و بهداشت کنترل

 های ارزش کارگیری به در تالش-

 آموزش در مذهبی و دینی

 محیط ایمنی و بهداشتی

 حفظ در الهی آیات کارگیری به-2

  محیط ایمنی و بهداشت

 سلوك و آداب کارگیری به-

 یایمن و بهداشت کنترل در اسالمی

  محیط

 با موثر ارتباط در مهارت-1

 های کنترل برای همکاران

 انکودک محیط ایمنی و بهداشتی

 با موثر ارتباط در مهارت-

 و بهداشتارتقای  در کودکان

 محیط ایمنی

 های فعالیت در فعال حضور -4

  طمحی ایمنی و بهداشتی کنترل

 در خال ق های روش کاربرد-

 ایمنی و بهداشتی کنترل انجام

 کودك محیط

 و بهداشتی درکنترل مهارت-2

  کودکان محیط ایمنی

 بر موثر نظارت جهت در تالش-

 کودکان محیط ایمنی و بهداشت

 به در نوین های فناوری کاربرد-1

 زیست صدمات رساندن حداقل

 های فعالیت انجام در محیطی

 محیط ایمنی و بهداشتی آموزش

 در محیط ایمنی و بهداشت رعایت-

 محیط سالمت حفظ

 های روش و اصول کارگیری به -4

 یمحیط زیست صدمات از پیشگیری

 محیط بهداشت و ایمنیارتقای  در

 حفظ جهت در پذیری مسئولیت-

 های فعالیت اجرای در زیست محیط

 ایمنی و بهداشت با مرتبط آموزشی

 محیط

 زیست منابع از بهینه استفاده-2

 ایمنی و بهداشتارتقای  در محیطی

 به دورریزها کاهش در تالش- 

 زیست محیط بهداشت حفظ منظور
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 عرصه       
  عناصر 

 خویشتن با رابطه
 وجسم( روان )روح،

 خدا با رابطه
 خدا خلق با رابطه

 )سایر انسان ها(
 خلقت با رابطه

 اخال ق
 )تزکیه،
 و عاطفه

 ملکات
 نفسانی(

 محیط ایمنی و بهداشت به احترام-1

 خویش

 برای ایخویش حرفه اخال ق به تعهد-

 محیط ایمنی و بهداشت کنترل

 کودك

 های روش گسترش در سعی-4

 ایمنی و بهداشت کنترل برای خال ق

 خود محیط

 ترلکن بر نظارت برای خویش تزکیه-

 خود محیط ایمنی و بهداشت

 در خویش نقش به گذاری ارزش-2

 دخو محیط ایمنی و بهداشت کنترل

 انجام در خیرخواهی و مهرورزی-

 و بهداشت آموزشی های فعالیت

 خود محیط ایمنی

 رپیامب سیره گسترش در سعی -1

 و بهداشت حفظ در اطهار ائمه و

  محیط ایمنی

 کنترل در دینی تفکر به عالقه- 

  محیط ایمنی و بهداشت

 کنترل در پرهیزگاری به اعتقاد-4

  محیط ایمنی و بهداشت

 کنترل در اسالمی اخال ق به عالقه -

  محیط ایمنی و بهداشت

 در دینی های ارزش به احترام-2

  محیط ایمنی و بهداشت حفظ

 و بهداشت کنترل در صداقت- 

  محیط ایمنی

 و بهداشت کنترل به تعهد-1

  کودکان محیط ایمنی

 با مشارکت فرهنگ گسترش-

 و بهداشت کنترل در دیگران

  محیط ایمنی

 در کودکان به مهرورزی -4

 و بهداشتی های مراقبت اجرای

  محیط ایمنی

 و تعاون روحیه از برخورداری-

 کنترل در دیگران با همکاری

  محیط ایمنی و بهداشت

 سالمت حفظ به پایبندی -2

 کنترل طریق از کودکان

  محیط ایمنی و بهداشتی

 مسئولیت فرهنگ گسترش-

 جهت گروهی کار در پذیری

 محیط ایمنی و بهداشت حفظ

 محیط کردن آلوده از پرهیز -1

 ایمنی و بهداشت حفظ جهت زیست

  محیط

 جهت در زیست محیط به احترام- 

 محیط ایمنی و بهداشتارتقای 

 های روش به شدن قائل ارزش -4

  زیست محیط حفظ در موثر

 و بهداشتی قوانین اجرای به متعهد-

 زیست محیط ایمنی

 محیط بهداشت حفظ به اهمیت -2

 بهداشتی سطحارتقای  برای زیست

 محیط

 منابع از بهینه استفاده به تعهد- 

 ایمنی و بهداشت آموزش در طبیعی

 محیط

 
  .است عمومی هایشایستگی برای 2و 1 تفصیلی اهداف
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 از پيش مراكز محيط ایمني و بهداشت كنترل درس زماني بنديبودجه
 دهم: پایه دبستان

 60 یادگیری واحد هر آموزش زمان که است یادگیری واحد پنج شامل درس این
 .شود می تدریس عملی ساعت 16 و نظری ساعت 24 صورت به و است ساعت
 کتاب و هنرآموز راهنمای کتاب ،درسی کتاب شامل درس این یادگیری بسته
 ساعت و یادگیری مسیر .است آموزشی پوستر و آموزشی فیلم ،هنرجو همراه

 عملی %60 و نظری % 40 احتساب با یادگیری واحد این از مرحله هر آموزشی
 :است زیر شرح به درس این یادگیری واحدهای .است

 

 یادگيري واحد نام ردیف
 كل

 ساعت

 ساعت
 نظري

 ساعت
 عملي

1 
 با هبست محیط بهداشتی کنترل

 مدیر همکاری
60 24 16 

2 
 اب بسته محیط ایمنی کنترل

 مدیر همکاری
60 24 16 

3 
 اب باز محیط بهداشتی کنترل

 مدیر همکاری
60 24 16 

4 
 با باز محیط ایمنی کنترل

 مدیر همکاری
60 24 16 

5 
 ،خواب ایمنی و بهداشت کنترل

 کودك فراغت اوقات و استراحت
60 24 16 

 

 است: زیر شرح به یادگیری واحد هر نظری و عملی ساعات ،مراحل

 مدیر همكاري با بسته محيط بهداشتي كنترل یادگيري واحد

  كل جمع نظري عملي یادگيري واحد نام ردیف

1 
 کیفیزی فضای بهداشتی کنترل
 بسته محیط

10 6 16 

 8 1 2 تهبس محیط تهویه و نور کنترل 2

3 
 و مصرفی آب بهداشتی کنترل

 آشامیدنی
8 6 14 

4 
 و آوریجمع بهداشتی کنترل

 زباله دفع
7 2 12 

 10 4 6 فاضالب بهداشتی کنترل 5
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 مدیر همكاري با بسته محيط ایمني كنترل یادگيري واحد

 

  كل جمع نظري عملي یادگيري واحد نام ردیف

1 
 فیزیکی فضای ایمنی کنترل
 بسته محیط

6 4 10 

2 
 ر قب و کشیسیم ایمنی کنترل
  ساختمان داخل

3 6 12 

3 
 شیگرمای سیستم ایمنی کنترل

 سرمایشی و
3 6 12 

4 
 تجهیزات و وسایل ایمنی کنترل

  بازی و آموزشی
12 8 20 

 

 مدیر همكاري با باز محيط يبهداشت كنترل یادگيري واحد

 

  كل جمع نظري عملي یادگيري واحد نام ردیف

1 
 باز فضای سطح بهداشتی کنترل

  حیاط و
6 4 10 

2 
 و سبز فضای بهداشتی کنترل
 باغبانی

6 4 10 

3 
 در بازی وسایل بهداشتی کنترل
 حیاط

3 6 12 

 10 4 6 استخر بهداشتی کنترل 4

5 
 ازیبشن فضای بهداشتی کنترل

 بازیآب و
3 6 12 
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 مدیر همكاري با باز محيط ایمني كنترل

  كل جمع نظري عملي یادگيري واحد نام ردیف

1 
 و ازب فضای سطح ایمنی کنترل
 حیاط

8 4 12 

2 
  قبر کشی سیم ایمنی کنترل
 بازی فضای و حیاط

2 1 8 

 10 4 6 سبز فضای ایمنی کنترل 3

4 
 تجهیزات و وسایل ایمنی کنترل

 حیاط داخل بازی
8 4 12 

 10 4 6 شنا استخر ایمنی کنترل 5

6 
 و بازی شن فضای ایمنی کنترل

 بازی آب
2 1 8 

 

 كودك فراغت اوقات و استراحت ،خواب بر نظارت یادگيري واحد

 

  كل جمع نظري عملي یادگيري واحد نام ردیف

1 
 و استراحت ،خواب ةبرنام تنظیم
 کودك فراغت اوقات

18 12 10 

2 

 انمک ایمنی و بهداشتی کنترل
 فراغت اوقات و استراحت ،خواب
 کودك

3 6 12 

3 

 ایلوس بهداشتی و ایمنی کنترل
 و استراحت ،خواب نیاز مورد
 کودك فراغت اوقات

3 6 12 
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  یادگیری-یاددهی راهبردهای
 

 سنی گروه ،محتوی ،موضوع به توجه با یادگیرنده به مطالب آموزش برای
  .دارد وجود مختلفی تدریس هایروش و امثال آن،  ،یادگیرنده

 برخی به (210827) کد با کودك سالمت از مراقبت درس هنرآموز راهنمای در
  .است هشد اشاره زیر نمودار طبق تدریس فعال هایروش ترینمتداول از
 

 
 تدریس نوین هايروش -1 نمودار

 
 نحوه و"1لبکُ" دیدگاه از یادگیری-یاددهی هایفعالیت به مبحث این ادامه در

  .شودمی اشاره کالس چیدمان و تخته از استفاده

 كلب دیدگاه از یادگيري-هيدیاد هايفعاليت-1

 عّالیتیف یا درس یك محتوای با یادگیریفعالیت  اصطالح یادگيري: هايفعاليت
 و دهیادگیرن بین لبمتقا کنش به بلکه ،نیست مترادف دهدمی انجام مربی که

 اطال ق دهد می نشان واکنش آن به یادگیرنده که محیط در موجود خارجی شرایط
  .شود می

                                                                 
1 David A.Kolb  
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 پرورش و آموزش ضروری و اساسی وسایل از ای مجموعه یادگیری هایفعالیت
  .رسانند می موردنظر اهداف به را ما که هستند

 با باید مربی .گیردمی صورت یادگیرنده فعال رفتار نتیجه در یادگیری واقع در
 به که هایی موقعیت)انگیزش هایموقعیت ایجاد و مناسب محیط آوردن فراهم

 در را آنها و کند کنترل را فراگیران یادگیری تجارب ،)بینجامد موردنظر رفتار بروز
  .دهد قرار درستی مسیر

 انجام» از اند عبارت که یادگیری مراحل ،کلب یادگیری چرخه توضیح از قبل
  .شودمی داده شرح زیر چرخه در «کاربرد و یادگیری ،ها بازتاب ،دادن

 در ((کاربرد و یادگیری ها،بازتاب دادن، انجام: ))از عبارتند یادگیری مراحل اساس
  است. شده داده شرح زیر چرخه
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 (Doانجام دادن )

این مرحله، انگیزه با محرکی است برای آنچه چرخه یادگیری را متوقف کرده است. چه فعالیت 

هایی به فراگیران کمك می کند تا به موضوعات و عناوین نزدیك تر شود و مشوقی برای اجرای 

 روند طبیعی فعالیت ها می توانند:بیشتر آن باشد؟ 

توجه را تداوم ببخشند و افزایش دهند که این موجب تکمیل آن در حافظه بلندمدت می  -

 شود.

 افزایش رضایت خاطر فراگیران که همچنان ادامه یابد و تداوم و توجه شان را باال ببرد. -

ا اجرا نمی کند بلکه در در این جا ضروری است که مطمئن شویم فراگیرنده تنها فعالیتی ر

مورد آن تفکر می کند. تشویق کنید دالیل اساسی و زیربنایی فعالیت ها را بررسی کنند، چرا 

که اینها برای مرحله بازتاب ضروری است.
 (REFLECTبازتاب )

- فراگیران بر آنچه در مرحله قبلی ضورت گرفته 

و آنچه شبیه این مورد در گذشته تجربه شده 

در با آنچه که می داند و می فهمند و اینکه چق

سازگار است و تطبیق داده شده تمرکز می 

 کنند.

- فراگیران بدون هیچ گونه راهنمایی، واکنش و 

بحث ممکن نیست با تجارب قبلی و همین 

طور با دانش اندك ارتباطی خلق کنند و اینکه 

چگونه معلمین می توانند زمانی برای واکنش 

ازتاب بدهند. نتیجه ها به فراگیرنده فرصت ب

چنین بازتابی آموزش را تحت تاثیر قرار خواهد 

 (APPLYکاربرد )

ارتباط یادگیری با اجرا در عمل کمك می کند 

تا یادگیرنده مناسبت و مفید بودن موضوع را 

 درك کند.

این مسئله انگیزه جذابیت کار را افزایش می 

 دهد. ما چگونه به فراگیرانمان ارتباط بین

روش های یادگیری و کاربرد آنها را در زندگی 

 واقعی آموزش دهیم و به آنها کمك نماییم.

این تثبیت آموزش با یادگیری ممکن است به 

خوبی ارتباط برقرار کند یا تحت تأثیر قرار 

را که مرحله بعدی است، « انجام دادن»دهد تا 

 انجام دهد.

 (LEARNیادگیری )

فراگیرنده از بازتاب ها نتیجه می گیرد. جایی که دانستنی هایش ادراکاتش، مهارت ها این مرحله ای است که 

 و نگرش و ارزش هایش تغییر خواهد کرد.

 چه مراحل و زیانی او را برای این تغییر کمك خواهد کرد؟

 چگونه می توانیم برای درك مفاهیم به او کمك کنیم؟

طات و تکمیل این اطالعات و آموزش هایش و چهارچوب های بنیادی چگونه می توان به او برای استفاده از ارتبا

 کمك کرد؟

 یادگیرنده در مورد ... آموزش می بیند.

 موضوعات / سرفصل

 آموزش

 در مورد خود و دیگران

ارتباط و مناسبت این مسئله با یادگیری و اینکه چقدر با دنیای واقعی ارتباط دارد، مشوقی برای مرحله بعد 

چر
ی

یر
دگ

 یا
خه
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 یادگيري ةچرخ اجراي

 
 

 

 كلب یادگيري چرخة

 .پردازیممی کُلب تجربی یادگیری ةچرخ معرفی به ،یادگیری مراحل به توجه با
 اساس بر چرخه این .دارد بهتری دهیپاسخ چرخه این از استفاده اینجا در که چرا

 ،تجربه قتلفی با نگرکل نگاهی با تجربی یادگیری تئوری ،یادگیری چهارگانه مراحل
 :موارد زیر است شامل که ،است گرفته شکل رفتار و شناخت ،ادراك

 دادن انجام یا ملموس یا محسوس تجارب(Do) 

 مشاهده یا مشاهدات بازتاب (Observe) 

 تفکر یا انتزاعی سازیمفهوم(Think) 
 فعالیت  یاجرا برنامه یا(Plan) 
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 كُلب تجربي یادگيري چرخه

 
 

 ،فعّالیت یك اجرای چگونه که دهدمی نشان کُلب تجربی یادگیری مراحل ةچرخ
 خود نوبه به مفاهیم این و شودمی منجر مفاهیم در واکنش و بازتاب به عمل در

  .گرددمی جدید مفاهیم گیری شکل و تجربه موجب

 مراحل هک ست مفیدی راه ،تجربی یادگیری اساس یا کلب تجربی یادگیری تئوری
 خهچر و کلب تجربی یادگیری)تئوری دو اصلی کلید .دهدمی شرح را یادگیری
 یازن فراگیران و دانند می تجربه نتیجه را یادگیری دو هر که است این( یادگیری

 نتایج و درس مفهوم طریق این از و دهند نشان واکنش تجربه این به که دارند
  .دهند تعمیم و استنباط کنند را کلی

 ندهآی رفتارهای برای هاییمالك و چهارچوب تواندمی برانگیز تأمل هایتمرین این
 برای ثبتم بسیار باشد تشویقی یا تبلیغ عمالً تواندمی دیگر طرف از .کند فراهم را

 .دهد می رخ فراگیرنده جدید تجارب و ها موقعیت در که عملی کارهای پیامد
 ،شانیادگیری توسعه برای که کرد کمك فراگیران به توانمی مشاور یك عنوانبه
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 هندد تعمیمبهتر  آینده در  را خود تجربیات نتایج بتوانند ،باز سؤاالت طراحی با
 هب را فرد باز سؤاالت .گیرد صورت واقعیات درك براساس شانآینده هایتصمیم تا

 تشویق جدید هایایده آزمایش برای هاییراه و ادراکات ،هابازتاب ،تجارب توصیف
 :شودمی اشاره چند نکاتی به راستا این در .کرد خواهد ترغیب و

 های نشست و ها مالقات از تجاربشان تشریح برای فراگیران تشویق 
 شریحت حتی یا مدرسه عملی کار بر یا قبل جلسه اهداف بر تواند می مسئله این .قبلی

  .ندک تمرکزم ،است کرده ناشاد یا و خوشحال را آنها و اند داشته کالس در که موقعیتی

 و دارمعنی سؤاالتی باید … و موقعیت شناخت و کامل شرح برای 
  .نمود تشویق دادن پاسخ به را آنها و کرد مطرح وجوگرجست

 تشویق را فراگیران هاموقعیت ةزمین در کنندهترغیب سؤاالت طرح با 
  .کنند امتحان مختلف هایموقعیت مورد در را تجاربشان که دکنی

 از گرفته نشئت که را هایشانبازتاب نتیجه تا کنید کار فراگیران با 
 هایموقعیت سایر با را تجارب این تا دـکنی کمك آنها به .دـدهن تعمیم ،است تجاربشان

  .کنند مقایسه مشابه

 موقعیت در آن کاربرد با است آموخته تجربه نتیجه در را آنچه نهایتاً فراگیرنده
 عملیات تنوع قبیل از مالحظاتی شامل تواند می مرحله این .داد خواهد نشان جدید

 عمل در پذیرش و موافقت باألخره و نقیض و ضد وگوی گفت و بحث ،مختلف
  .باشد

 چرخه گوناگون مراحل در آنها از توانیدمی که ستا هایینمونه زیر سؤاالت
 و فکرت به را فراگیرنده تواندمی که بازی سؤاالت ؛کنید استفاده تجربی یادگیری

  .کند تشویق مفهوم آن کاربرد به نهایتاً و وادارد تعمیم
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 سواالت مرحله
آنچه را در جلسه گذشته اتفا ق افتاد تعریف کنید. به خصوص از بهترین  تجربه

 و بدترین تجاربتان که کسب کردید صحبت کنید.
 موقعیت تجربه با شرایطی را که داشتید شرح دهید.

 احساسی داشتید؟در آن موقع چه 
 چه چیزی منجر به رسیدن به این مرحله شد؟

 دیگران در این مورد چه گفتند، چه احساسی و چه فکری داشتند؟ بازتاب
 قبل از این شما در چه موردی این احساس را داشتید؟

 آیا این اتفا ق برای اولین بار برای شما افتاد؟
 مشابهاتی داشت؟این تجربه با تجارب قبلی شما چه تفاوت ها و 

 چه چیزی این تجربه را خوب یا بد می کند؟
نتیجه 

کلی یا 
حکم کلی 
 )یادگیری(

 چه عواملی منجر به این موقعیت شد؟
 چه مراحلی برای رسیدن به این مسئله یا عمل صورت گرفت؟

چگونه می توان از اشتباه یا موقعیت بد برای برنامه های بعدی اجتناب 
 کرد؟

 یاز دارید؟به چه چیزهایی ن
چیزهای مهم و بالعکس بی ارزش و کم اهمیت در مورد این تجربه و 

 موقعیت چه بودند؟
 از این تجربه چه آموختید؟

 چرا این اتفا ق افتاد؟
 چه انتخاب های متفاوتی قابل دسترسی است؟ کاربرد

 دالیل موافق و مخالف هر یك از این انتخاب ها چیست؟
 رسیدن به این هدف کمك کنم؟من چگونه می توانم برای 

 ابتدا به چه نیاز داریم؟
 ابتدا باید چه کار کرد؟

 چنانچه طرحتان موفقیت آمیز باشد، چگونه متوجه خواهید شد؟
 کی و چه کاری را باید انجام دهید؟

 
  .شود اجرا و طراحی نیز کودکان به آموزش در باید سؤاالت نوع این

 یادگيري چرخه براساس فراگيران بنديطبقه

 هارچ در توانمی را فراگیران ،کُلب تجربی یادگیری و یادگیری چرخه به توجه با
 :کرد تقسیم گروه

 طبق بر فیزیکی محیط به دادن پاسخ :سازيدرون و جذب یا سازيهمگون -
 هایساخت شدن جور یا سازیدرون نوعی به جذب .موجود شناختی هایساخت
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 یا دانستن حدی تا توانمی را جذب .شودمی گفته فیزیکی محیط و شناختی
 یاد هترب ،شود ارائه فرد به منطقی هایتئوری که وقتی بنابراین ؛دانست بازشناسی

 .گیردمی

 معلومات و اطالعات ادغام یا ترکیب با است مشخص تفکر نوعی :همگرایي -
 پیش از درسی های برنامه همگرا تفکر در .خاص ای مسئله حل راه بر متمرکز
 در .چراست و چون بی و حتمی آموزدانش برای آنها فراگرفتن و است شده تعیین

 مسائل مختلف هایراه از ذهن و دارد پیچیده روندی انسان در یادگیری که صورتی
 ذهنی استعدادهای تمام از که شود داده فرصت آموزدانش به باید پس .یابددرمی را

 در اه تئوری وقتی آموزدمی بهتر بنابراین .کند استفاده مطالب دریافت برای خود
  .شود داده آنها به عمالً واقعی کاربرد

 از ناشی شناختی هایساخت دادن تغییر :سازي برون و انطباق ،همسازي -
 ییادگیر معادل تقریباً که ،شناختیساخت به آنها کردن جذب قابل برای ،تجربه

 که ،فیزیکی خواه و درونی خواه ،سازگاری یا حرکت هر ،کلی طور به یا ؛ستا
 وقتی بنابراین .گیردمی صورت ورودی هایمحرك مقابل در آمادگی منظوربه

  .گیردمی یاد بهتر ،شود گذاشته یادگیرنده اختیار در عملی تجربیات

 یك آوردن دست به برای است افکار و رمزها بردن کار به واگرایی :واگرایي -
 در تحرک با تفکری واگرا تفکر .مشکل یا مسئله یك هایحل راه از وسیع سلسله
 هایحل راه به چون شودمی مربوط خالقیت با غالباً و است مشخص مختلف جهات
 راهی هر از را مسئله شود تشویق شاگرد باید درسی سیستم در .رسد می جدید

 همه از توانمی که است طریق این از و کند بررسی دهدمی تشخیص بهتر که
 ةجازا او به که زمانی بنابراین .کرد استفاده یادگیری مختلف هایزمینه در اطالعات
  .گیردمی یاد بهتر شود داده گسترده اطالعات کسب و مشاهده
 را خود شغلی نیاز مورد هایمهارت ،تجاربی و اطالعات چنین با هنرجو طبیعتاً
 هب هم و کودك مربی عنوان به هم ،است موفق فردی ترتیب این به و گیردفرامی
  .بهتر ای-آینده ساخت در مسئول ،متعهد و آماده مادری عنوان

 كالس نچيدما و تخته از استفاده نحوه -2

 اویرتص ،پوسترها ،نمایشی تابلوهای ،ها نوشته دیوار ،کالس چیدمان ،این بر عالوه
تأثیر  آموزش در که ستا مواردی جمله از کالس دمای و نور ،کالس در شده نصب
  .دارد

 نوع و ها صندلی گرفتن قرار طرز)کالس چیدمان و تخته از شما استفاده نحوه
  .شود می اشاره آن به که ستا مواردی جمله از( هنرجوها نشستن

 و سیاه چه ،تخته از هاهنرآموز همه که ستا طبیعی :تخته از بهينه استفاده
 صورت به است ممکن آنها .کنندمی استفاده ،ماژیك و گچ از و سفید و سبز چه

پر  گوناگون مطالب از را تخته یا بکشند را طرحی یا بنویسند را لغاتی تصادفی
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 برای هاییدستورالعمل با نباید آیا تخته از هاییاستفاده چنین وجود با اما .کنند
 شویم؟ آشنا آن از بهینه استفاده

 این .کنیم تقسیم قسمت چند به را تخته فضای که است الزم کار شروع از قبل
 رایب ،مطالب جداسازی بر عالوه ،هاچهارچوب این در مطالب نوشتن و بندیتقسیم

 ادگیریی و سپردن خاطر به برای که کندمی ایجاد محتوایی بندیطبقه یادگیرنده
  .است مفید بسیار

 

 
 تخته فضاي بندي تقسيم

 می نگاه شما به تنها هنرجویان اینکه به توجه نباشد، با طوالنی نگاری تخته مدت -  نکته

 . انتظارند در و کنند

 هستید، هنرجویان تخته روی نوشتن مشغول که امکان، زمانی صورت در است بهتر -

 صورت، نوشتن این در عملی(. کار یك انجام یا شوند)حل تمرین مشغول دیگری کار به

 . پردازند می تخته دیدن به آنها شد تمام که شما

 هم باز و ایستید می تخته هستید، جلوی نوشتن مشغول تخته روی وقتی طبیعتاً -

 جلوی شما که شود، چرامی آن از دیدن مانع تخته جلوی شما ایستادن که است طبیعی

 در پس. کنید صحبت آنها با راحتی به توانید نمی رو این از. دارید قرار آنها دید زاویه

 نداشته قرار هابچه به پشت نکنید)کامالً  اشغال را تخته تمام تخته روی نوشتن حال

 تماس آموزاندانش با گاهی نوشتن حال بتوانید در تا نباشید تخته جلوی باشید( و

 تخته کنار شما که شود می ممکن حالی در امر این. باشید داشته کالمی و چشمی

 مفید خوب فضای و کار یك به بخشیدن تداوم برای تواننداینها می تمام. ایستاده باشید

 . باشند

 شاگردان به باید. بنویسند تخته روی توانند می که نیستند معلمان تنها باشد یادتان -

 بسیار نوشتن منظم برای تخته تقسیم. را بنویسند ها پاسخ و ها ایده تا داد فرصت نیز

صرفاً  نیست، بلکه نوشتن برای وقت صرف نیت به تنها تخته از استفاده. کند می کمك
 . است بهتر یادگیری برای ای وسیله
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 های صندلی نوع به توجه با ،شما کالس است ممکن هرچند :كالس چيدمان
 روریض حال هر در اما باشد داشته ثابتی چیدمان ناپذیرتغییر های نیمکت یا ثابت

 وجهت آن کارایی نوع به و برگزینید را چیدمان بهترین توانیدمی که آنجا تا ستا
  .کنید

 ای باشد ناپذیرتغییر کالس چیدمان کلی شکل در صورتی که نشستن: طرز
 توجه نکات این به هاصندلی چیدمان خصوص در باید ،باشند تغییر قابل هاصندلی

  :کرد

 به مختلف هایموقعیت ،نشستن برای توانیدمی چیزی دادن تغییر بدون آیا-
 آورید؟ وجود

 است؟ پذیر امکان هاصندلی برای جایی جابه هر آیا-

 همکاری و ایستادن برای) است مناسب هایادگیرنده برای کالس در فضایی چه-
 ؟)متقابل تأثیر و

 اشد؟ب مفید( کار و تدریس)دارید که الیتیفع هر برای که دارد وجود موقعیتی آیا-

 ست؟ا ضروری گوناگون هایفعالیت برای کالس چیدمان جایی جابه آیا-

 نوع به باتوجه ،هاصندلی جاییجابه یا تغییر امکان صورت در که ستا طبیعی
  .کرد ترساده را آن اجرای ،توانمیفعالیت 
 :از عبارتند چیدمان نوع ترینمتداول

 
 چيدمان نوع ترین متداول -1 شكل

 در .دید توانمی هاکالس اغلب در را آن و است چیدمان نوع ترینمتداول 1 شکل
 و دکن می پیدا تفاوت هنرجویان تعداد یا هاردیف تعداد تنها ردیفی سیستم این
 تغییری هیچ و است ثابت و شده تنظیم روشنایی و نور که ستا صورتی در این
 کنیم توجه کالس چیدمان به دیگر بار یك چنانچه .نیست ممکن چیدمان در
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 به هتوج با آنها از یك هر که ،دهیم تغییر نیز دیگر هایصورت به را آن توانیممی
  .باشند مفید توانند می ،فعّالیت نوع
 

 
 كالس چيدمان از هایي نمونه -2 شكل

 
 کنید؟ سؤال خودتان از

 چه در و است؟ مناسب هاییفعالیت  و هاکالس نوع چه برای الف نمونه 2 شکل
 کرد؟ خواهید استفاده 2 شکل «ج» و «ب» ازنمونه صورتی

 به ،الف نمونه اسبی نعل و ب نمونه دایره شکل به نشستن که ستا طبیعی-
 طور به و باشند داشته چشمی ارتباط افرادگروه سایر با تا دهدمی فرصت فراگیران

 هم) یکسانی حد باالترین فرم این در همچنین .شود بیشتر آنان همکاری کلی
 هب تمایل کمتر ضعیف شاگردان حالتی چنین در .دارد وجود افراد( بودن سطح
  .کنند جوییسلطه توانندمی کمتر ترقوی شاگردان و دارند شدن مخفی

 بدون ،شاگردان همه بین مقررات تا کند می کمك دایره وسط در هنرآموز حضور-
 و ماعال یکسان طور به ،آموزاندانش بین تفاوت درنظرگرفتن یا کسی جداکردن

 کاربرد یك هر که دارد وجود متحرك چیدمان از دیگری هاینمونه .شود اجرا
  .دهند می ارائه تریخاص

 دکردی ریزیبرنامه کوچك های گروه یا نفره دو گروهی هایفعالیت برای وقتی-
 ود بودن جفت مقابل تصویر در .دهند تغییر را شانصندلی بخواهید ها بچه از

 ماتمکال یا نفره دو هایبحث برای معموالً  که ستا دوتایی های-گروه برای صندلی
 سکال در هنرآموز حالتی چنین در .شودمی استفاده کوچك هایگروه درفعالیت  یا

 مهه برای بعداً هافعالیت و مباحث نتیجة و گیردمی قرار کار جریان در و چرخدمی
 .(1شکل (شود می اعالم افراد
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 نفره دو چيدمان -3 شكل

فعالیت  یك هر که طوری به ؛کرد تقسیم گروه دو به را کالس توانمی گاهی
 نشان اینکه یا کنند اعالم را گروه ةنتیج سپس و درآورند اجرا به را ایجداگانه

 (4شکل) است کرده اجرا ترسریع را خودفعالیت  گروه کدام دهند

 
 رقابتي هاي فعاليت براي گروهي متقابل چيدمان -4 شكل

 مخالف توانندمی که ،دارند قرار هم مقابل گروه دو صورت به کالس 2 شکل در-
 .ددهن تغییر را جایشان ،موافق و مخالف عنوان به ،بحث خالل در و باشند یکدیگر

 به آن از توانمی و ستا خالی کالس وسط فضای حالتی چنین در براین عالوه
  .کرد استفاده خوبی

 
 نظر تبادل و بحث براي گروهي متقابل چيدمان -5 شكل
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 تحت ،گروهی و نشینند می نعلی صورت به (هنرجویان)فراگیران 6 شکل در-
 زا یکی حالتی چنین در .کنندمی بیان را خود بحث یا گزارش ،گزارشگر عنوان

 یرانفراگ چیدمان شکل این در .باشد دارنگه وقت تواندمی نفره سه هیئت اعضای
  .شوند می آشنا هم سخنرانی فضای های ویژگی با

 
 6 شكل

 وجود نیز چرخشی یا پشت به پشت یا رودررو 7 شکل مثل دیگری هاینمونه-
 نهایت در و دهندمی تغییر را خود ،گروه موقعیت به توجه با ،فراگیران که دارند

  ممکن هاصندلی راندن عقب با که است تمیز زمین روی نشستن
 .استفعالیت  اجرای برای چیدمان تغییر هاینمونه از دیگر یکی و شودمی
 

 
 7 شكل
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 یادگیری واحدهای تدریس راهنمای
 

 
 

 وارسی فهرست تهیه چگونگی
 هتهی طریق از درس این در هنرجویان هایشایستگی سنجش اینکه به توجه با

 یادآوری زیر موارد هنرجویان به آموزش برای ،شود می انجام وارسی فهرست
 .شودمی

 جهتو زیر موارد به فهرست این انجام برای .است ایساده عمل وارسی فهرست تهیه
 :کنید

 .کنید تهیه را مهم هایویژگی یا رفتارها از فهرستی ابتدا -1

  .بیفزایید آن به هم را متداول هایغلط -2

 تهیه کنید.راهنمای تکمیل آن را  -1

  .کنید استفاده را آنها راحتی به بتوانید که کنید مرتب ایگونه به را فهرست اقالم -4
 

گونه گوید: وجود اینهای متداول به فهرست وارسی می( دربارة افزودن غلط1334کوپر )  نکته
 هک آوردها در فهرست وارسی این وسیلة سنجش را به صورت یك ابزار تشخیص درمیغلط

های عملکرد یا محصول عملکرد فرد مورد سنجش را مشخص توان اشکالبه کمك آن می
 کرد.

 

 

 

 

 

واحدهاي 
یادگيري درس 
كنترل بهداشت
و ایمني محيط

كنترل بهداشت و 
ایمني خواب، 

استراحت و اوقات 
فراغت كودك

كنترل بهداشتي 
محيط باز با 
همكاري مدیر

كنترل بهداشتي 
محيط باز با 
همكاري مدیر كنترل ایمني 

محيط بسته با 
همكاري مدیر

كنترل بهداشتي 
محيط بسته با 
همكاري مدیر
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 :وارسي فهرست الگوي

  .باشد مشخص آن موضوع .1
  .کند ارزشیابی را مشاهده قابل رفتار یك ،آن ماده هر .2

  .باشد مشخص آن سنی گروه .1
  .شود آورده کوتاه جمله یك صورت به آن ماده هر .4

  .باشد راهنما دارای .2
  .باشد موضوع با متناسب آن ماده هر .6
 

های هنرستان نمونه فهرست وارسی وضعیت نور در کالس ها، کارگاه ها و سالن
 های بله و خیر ارزیابی کنید.با عالمت گذاری در ستون خود را

 

ها(در هاي نور مناسب )كالس ها و كارگاه ها و سالنویژگي ردیف
 خير بله هنرستان

   شود.پنجره ها از نزدیك سقف شروع می 1

   سقف و باالی دیوارها رنگ روشن دارند. 2

   شود.ها پخش میروشنایی به صورت یکنواخت در اتا ق 1

   شود.انعکاس نور باعث خیرگی، خستگی می 4

   مقدار نور کافی و ثابت است. 2

   شود.ایجاد میمنطقه تاریك و روشن در اتا ق  6

   کند.منابع روشنایی ایجاد حرارت زیاد نمی 7

   درصد مساحت کف اتا ق است. 8ها حداقل سطح نوردهی پنجره 8

   در سالن ها از دو طرف پنجره تعبیه شده است. 3

   باالی پنجره ها سایبان نصب شده است. 10

   است.کیفیت نور مصنوعی استفاده شده مانند نور روز  11
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  :1 یادگیری واحد
 مدیر همکاری با بسته محیط بهداشتی کنترل

 
 / نور/تهویه/آب بسته/ محیط فیزیکی/ فضای محیط/ بهداشت :ها واژه كليد

 ایكسپت / جاذب چاه آب/فاضالب/روان زائد/ مواد پسماند/کمپوست/ / زباله تصفیه/
 تانك ایمهاف / تانك
 هنرآموز راهنمای و هنرجو همراه کتاب ،آموزشی فیلم ،تصاویر ،پوستر ابزار:
  دبستان از پیش مراکز بسته فضای و درس کالس ،کارگاه :فضا

 
 1 سازتوانمند هدف

 بستاند از پیش مراکز بسته محیط فیزیکی فضای بهداشت
  .دهد توضیح را
 

 اصل پنجاهم قانون اساسي:
هاي نسلدرجمهوري اسالمي حفاظت محيط زیست كه نسل امروز و »

وظيفه  ،بعد باید در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند
هاي اقتصادي و غير آن كه با شود. از این رو فعاليتعمومي تلقي مي

آن مالزمه پيدا  یا تخریب غيرقابل جبران آلودگي محيط زیست و
 «.باشدنماید، ممنوع مي

سول رفضای فیزیکی )مانند  با توجه به موضوع، حدیث یا پیامی در مورد بهداشت
خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد، بخشنده است و ( می فرماید: ص)اکرم 

 (نهج الفصاحه()بخشش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد. 
برای هنرجویان بیان کنید، نظرات هنرجویان را در مورد این احادیث و موضوع 

های تدریس گروهی و مشارکتی س با استفاده از از روشآنها بپرسید. سپاز مهم 
 بندی هنرجویان تدریس خود را آغاز کنید.و گروه

 
 نقش مورد در بخواهید آنها از و کنید هدایت 1 شکل مشاهده به را هنرجویان  1فعالیت 

 این. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وگوگفت محیط بهداشت هدف و
 با سنجدمی محیط بهداشت مورد در را هنرجویان قبلی اطالعات فعالیت

 از تعریفی و کنیدجمع بندی  را درسی گروهای نظرات هنرجویان مشارکت
 توضیح را محیط بهداشت فعالیت محورهای و هدف و دهید ارائه محیط بهداشت

 .دهید پاسخ زمینه این در آنها سواالت به. دهید
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هستند که هدفشان آشنا کردن  انگیزی ذهن هایها از نوع فعالیتفعالیت این  3و 2فعالیت 
و گوهای کالسی است. برای انجام هنرجویان با مفهوم مورد نظر از طریق گفت

 به را هنرجویانهای کالسی دارید. آنها نیاز به مشارکت هنرجویان در گروه
د کنی و گوی گروهی با موضوع مورد نظر در هر فعالیت، هدایتشرکت درگفت

جمع  با. دهند ارائه کالس در و جمع بندی کنند را بخواهید مطالب آنها و از
توضیح فضای بسته و اهمیت بهداشت فضای فیزیکی  هنرجویان، به بندی نظرات

 . دهید پاسخ آنها هایپرسش به و محیط بسته بپردازید
 لیاتکهای توانید از کتاببرای اطالعات بیشتر در خصوص مطالب این بخش می

درسنامه کلیات محیط و  بهداشت رشته مقاطع تمام ویژه محیط بهداشت
نامه مقرارت بهداشتی استفاده کنید. همچنین مطالعه آیین 1بهداشت محیط

تاسیس،  مهدکودك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل
 کودك سازمان بهزیستی مفید خواهد بود.  مهدهای انواع انحالل و اداره

 

 

 

  :2سازتوانمند هدف
 ستاندب از پیش مراکز بسته محیط فیزیکی فضای بهداشت

  .کند کنترل را
 

 و دبستان از پیش مراکز ساختمان مناسب شرایط با هنرجویان کردن آشنا  4فعالیت 
 با ستا کالسی گوهای وگفت طریق از مراکزاین  بسته فضای بهداشتی شرایط
 انجام از بعد 6 و 2و 4و1 هایشکل به توجه با و هنرجویان نظرات بندی جمع

 .دهید پاسخ آنها هایپرسش به و بپردازید موضوع توضیح به 4 فعالیت
 

 
و  6و  5فعالیت 

 11و  7
 از کالس در الزم تمرینات انجام و وارسی فهرست تهیه روش به توجه با 

 کتاب از استفاده با و اندآموخته تاکنون چهآن به توجه با بخواهید هنرجویان
 سالن، آموزشی هایکالس و هااتا ق موضوع با وارسی فهرست، هنرجو همراه

 هماهنگی با وکنند  تهیه بهداشتی های سرویس و آشپزخانه، بازی و ورزشی
 در را نتیجه و کنند تکمیل را آن دبستان از پیش مرکز یك از بازدید ضمن
 دهند گزارش کالس

 

 
 در بروشوری شده آموخته مطالب از استفاده با کالسی هایگروه در هنرجویان  9فعالیت 

 هتهی دبستان از پیش مرکز یك داخل فضاهای در موجود وسایل بهداشت مورد
  .دهند ارائه کالس در وکنند 

 
 

                                                                 
 کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان مراجعه شود. درسیکتاب به منابع آخر  1
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 هایکمك جعبه با را آنها و کنید هدایت 11 شکل مشاهده به را هنرجویان  11فعالیت 

 هایگروه در بخواهید آنها از و کنید آشنا آنها کاربرد و آن در موجود وسایل، اولیه
 مورد درا آنه با. کنند آماده را کارگاه در موجود اولیه هایکمك وسایل کالسی
 فادهاست هنگامتا  کنید گو وگفت کارگاه در اولیه هایکمك جعبه وجود ضرورت

 کنند. تهیه را مهم موارد از فهرستی وسایل این از

 

 
 دربخواهید  هنرجویاناز  و کنید هماهنگ را دبستان از پیش مرکز از ازدیدب  12فعالیت 

 لزوم و اولیه هایکمك جعبه در موجود وسایل از گزارشی خود کالسی هایگروه
  (1)جدول. کنند تهیه مرکز در آن وجود

 
 یاتکل هایکتاب از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

 تبهداش کلیات درسنامه و محیط بهداشت رشته مقاطع تمام ویژه محیط بهداشت
 مهدکودك بهداشتی مقرارت نامهآیین مطالعه همچنین .نمایید استفاده محیط
 انحالل و اداره ،تاسیس دستورالعمل و پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت

 و استاندارد مؤسسه مدارس بهداشت و بهزیستی سازمان کودك مهدهای انواع
  .بود خواهد مفید ایران صنعتی تحقیقات

 .دهند انجام 10 فعالیت با همزمان را 12فعالیت   نکته

 
 

 اوليه هايكمك جعبه ضروري لوازم

 و بتادین محلول
 فیزیولوژی سرم

 رد استریل گاز
 و مختلف ابعاد

 پنبه

 سنجتب
 (ترمومتر)

 تزریق برای رنگس
 هایاندازه در

 مختلف

 و یخ کیف
 گرم آب کیسه

محافظ صورت 
برای تنفس 
 دهان به دهان

 ضد) سفید الکل
 (کننده عفونی

 در ینوار باند
 هایاندازه
 باند ،مختلف

 گوش سه

 قیچی

 تخته
 بندیشکسته

 بزرگ و کوچك
 (آتل)

 ای لوکوپالست
 چسب نوار

 ینهیآ و برس
 کوچك

گیری وسایل اندازه
عالئم حیاتی 
 )گوشی و ...(

 پنس سوختگی پماد
 و انبرك یا پنس
 موش دندان پنس

 تالك پودر
 برای)

 ،دستکش
 (ماساژ

 حوله و صابون
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 :3ساز هدف توانمند
  .دهد توضیح را بسته محیط نور

 
 در روشنایی و نور لزوم مورد در و کنید هدایت 1 شکل مشاهده به را هنرجویان  1فعالیت 

. هندد ارائه کالس در را نتیجه ونمایید  وگوگفت بسته هایمحیط در روز ساعات
  .بپردازید بسته محیط در نور توضیح به هنرجویان نظراتجمع بندی  از بعد

 

 :4سازتوانمند هدف
  .کند کنترل را دبستان از پیش مراکز بسته محیط نور

 
ین متأهنرجویان با توجه به تصاویر ارائه شده در مورد منابع  هافعالیت این در  4و  2فعالیت 

 وگو کنند و نتیجه را در کالسنور و عوارض کمبود و ازدیاد نور با یکدیگر گفت
  دهند با جمع بندی نظرات آنها در مورد موضوعات مورد نظر توضیح دهید. ارائه 

 
 مراکز بسته هایمحیط در مصنوعی روشنایی مورد در بخواهید هنرجویان از  3فعالیت 

 و تمقاال، مرجع کتب مانند علمی معتبر منابع از استفاده با دبستان از پیش
  .دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وجوجست علمی مجالت

 
 وارسی با موضوعفهرست ، از هنرجویان بخواهید با استفاده از کتاب همراه خود  5فعالیت 

نور در محیط بسته مراکز پیش از دبستان تهیه کنند و در صورت امکان با 
هماهنگی ضمن بازدید از یك مرکز پیش از دبستان آن را تکمیل کنند و نتیجه 

 دهند.  گزارشرا در کالس 
 

 کلیات هایکتاب از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 بهداشت کلیات درسنامه و محیط بهداشت رشته مقاطع تمام ویژه محیط بهداشت

 و استاندارد مؤسسه مدارس روشنایی مطالعه همچنین .کنید استفاده محیط
  .بود خواهد مفید ایران صنعتی تحقیقات

 

 :5سازتوانمند هدف
  .دهد توضیح را بسته محیط در تهویه

 
 در آن وجود لزوم و بسته هایمحیط در تهویه مورد در بخواهید هنرجویان از  6فعالیت 

 مشارکت با. دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند  وگوگفت دبستان از پیش مراکز
 نآ وجود لزوم و بسته هایمحیط در تهویه توضیح به نظراتجمع بندی  و آنها

 .بپردازید
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  :6سازتوانمند هدف
  .کند کنترل را بسته محیط در تهویه

 
 هایمحیط در تهویه انواع مورد درتا  کنید هدایت شکل مشاهده به را هنرجویان  7فعالیت 

 بعد. هندد ارائه کالس در را نتیجه وکنند  وگوگفت دبستان از پیش مراکز بسته
 نآ انواع و مصنوعی و طبیعی تهویه توضیح به هنرجویان نظراتجمع بندی  از
 .بپردازید 1 نمودار و 2 شکل به توجه با

 

 
 دبستان از پیش مراکز در مناسب تهویه هایروش مورد در بخواهید هنرجویان از  8فعالیت 

 علمی مجالت و مقاالت، مرجع کتب مانند علمی معتبر منابع از استفاده با
  .دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وجوجست

 
 آموزشی مراکز مناسب تهویه مورد در وارسی فهرست یكبخواهید  هنرجویاناز   9فعالیت 

 فهرست است الزم اینجا در. کنند ارزیابی را خود آموزشی مرکز ونمایند  تهیه
  .باشد هنرجو همراه کتاب و آن تهیه دستورالعمل مطابق شده ارائه وارسی

 
 یاتکل هایکتاب از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

 تبهداش کلیات درسنامه و محیط بهداشت رشته مقاطع تمام ویژه محیط بهداشت
 و یابیمکان کلی اصول ،کارنامه  ینیآ مطالعه همچنین .نمایید استفاده محیط
 یرانا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه آموزشی هایساختمان بهداشت تأمین
  .بود خواهد مفید

 

 :7 سازتوانمند هدف
  .دهد توضیح را آشامیدنی و مصرفی آب بهداشت

 
 وگوگفت آب چرخه مورد درتا  کنید هدایت 1 شکل مشاهده به را هنرجویان  1فعالیت 

 به هنرجویان نظراتجمع بندی  از بعد. دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند 
  .دهید پاسخآنها  سواالت به سپس. بپردازید آب چرخه توضیح

 
 مصارف اجزای مورد درتا  کنید هدایت 2و1های نمودار مشاهده به را هنرجویان  2فعالیت 

 زا بعد. دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند  وگوگفت آنها مقدار و آب خانگی
 .دبپردازی سالم آشامیدنی آب و خام آب توضیح به هنرجویان نظراتجمع بندی 
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 جهنتی و کنند وگوگفت سالم آب نوشیدن اهمیت مورد در بخواهید هنرجویان از  3فعالیت 
 در و کنیدبندی جمع را نظرات هنرجویان مشارکت با. دهند ارائه کالس در را

 االتسؤ به سپس. کنید وگو گفت 1 و 2 شکل به توجه با آب تامین منابع مورد
 .دهید پاسخآنها 

 

 
و  6و  4فعالیت 

 11و  8
 آلودگی در مؤثر عوامل و 4 فعالیت در ها قنات مورد در بخواهید هنرجویان زا 

 عوامل مورد در و 8 فعالیت در آب آلودگی از ناشی هایبیماری، 6فعالیت در آب
 10فعالیت رد آشامیدنی آب کیفیت استاندارد و بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی

 علمی مجالت و مقاالت، مرجع کتب مانند علمی معتبر منابع از استفاده با
 نمایشگاهی. دهند ارائه بروشور صورت به کالس در را نتیجه و کنند وجوجست

 .دهید ترتیب، شده تهیه های بروشور از کارگاه در

 

 
و  7و  5فعالیت 

9 
 یکدیگر با شده خواسته موارد در کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از 

 انهنرجوی نظرات بندی جمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وگوگفت
 بعد 1 نمودار از استفاده با آب آلودگی در موثر عوامل توضیح به آنها مشارکت و
 ارنمود از استفاده با آب با مرتبط عفونی هایبیماری انتقال هایراه، 2 فعالیت از
 استفاده با آشامیدنی آب کیفیت استانداردهای و 7 فعالیت از بعد 1 جدول و 4
 .بپردازید 3 فعالیت از بعد 2 نمودار از

 

 

 :8 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را آشامیدنی و مصرفی آب بهداشت

 
 گروه در شده مطرح سؤاالت به 4 شکل مشاهده از بعدبخواهید  هنرجویاناز   11فعالیت 

 پسسدهند.  ارائه کالس در را نتیجه وکنند  وگوگفت یکدیگر با ودهند  پاسخ
 توضیح زیرزمینی و سطحی هایآب تصفیه مورد در آنها نظراتجمع بندی  با

 .دهید
 

 
کامالً عملی است: با تهیه کیت کلرسنج در کارگاه روش انجام  فعالیت یك این  12فعالیت 

 به صورت گروهی تمرین کنید.  را آب pHو آزمایش  کلرسنجی آب
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دانستنی های 
 هنرآموز

 توانید از مطالب زیر استفاده کنید:اطالعات بیشتر میبرای کسب  

pH رود. کار میبرای بیان حالت اسیدی یا بازی یك محلول بهpH  مناسب آب
 . ( قرار دارد2/8تا  2/6آشامیدنی در محدوده خنثی )

گذاری( آب است؛ کننده در پایداری )خورندگی یا رسوباین پارامتر عامل تعیین
 رسانی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. حفاظت از تأسیسات آبلذا از دیدگاه 

هایی است که پس از عبور آب از صافی ( ناخالصیTDS) 1كل جامدات محلول
های معدنی و مقادیر ای از نمكهای طبیعی مجموعهآب TDSماند. در آب باقی می

د شامل های اصلی که در ایجاد جامدات محلول نقش دارنکمی مواد آلی است. یون
 کربنات، کلرید، سولفات، نیترات، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم هستند. بی

توسط  pHکننده ندارد و مانند آب اثر مستقیم بر روی سالمت مصرف قليائيت
تأمین کنندگان آب، به منظور پیشگیری از رسوب گذاری و خوردگی در تاسیسات 

گیرد و در صورت لزوم تنظیم قرار میآبرسانی و مشکالت ناشی از آن، مورد بررسی 
 شود.می

های ونشود. کاتیهای دوظرفیتی و بیشتر ایجاد میوسیله کاتیوندر آب به سختي
اصلی مولد سختی کلسیم و منیزیم هستند. سختی آب با صابون مانع کف کردن 

 هایکند. همچنین موجب ایجاد لکهها را مشکل میآن می شود و پاك کردن لباس
ها، رسوبات بر روی شیرها و دوش حمام و نیز ها و ظرفشوییف بر روی لولهکثی

شود. هیچ گونه مدرکی مبنی بر تأثیرات سوء ایجاد رسوبات در کتری و سماور می
حداکثر مطلوب سختی در استاندارد سختی بر سالمت انسان گزارش نشده است. 

 است.  mg/L 200کیفیت آب آشامیدنی ایران 
های طبیعی بسته به تشکیالت های اصلی و توزیع آنها در آبنوع یون

های موجود در آب در ها و آنیونکاتیونشناختی و نوع خاك متفاوت است. زمین
ین ترشوند. از مهمبندی میسه گروه غیرفلزات، فلزات سمی و غیرسمی تقسیم

ی آن فلزات سم توان به نیتریت، نیترات و فلوراید اشاره نمود.غیرفلزات در آب می
دسته از فلزات هستند که ورود آنها به بدن حتی به مقادیر اندك برای سالمتی 

های اصلی آب شامل کاتیونهستند. انسان مضر است. سایر فلزات غیرسمی 
 هعالوه آلومینیوم، روی و مس بهکلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن و منگنز ب

مقادیر جزئی تعداد زیادی از فلزات سمی  شوند.عنوان فلزات غیرسمی شناخته می
از جمله آرسنیك، باریم، کادمیوم )عامل بیماری ایتاایتای(، کروم، سرب، جیوه 
)عامل بیماری میناماتا(، نیکل و... به طور طبیعی در منابع آب وجود دارد. عالوه 

پذیری در زنجیره غذایی اهمیت بهداشتی این فلزات را بر سمیت، خاصیت تجمع
اگرچه در برخی منابع آب طبیعی انواع فلزات سمی با غلظت وچندان نموده است. د

مالحظه این فلزات در آب در اثر تخلیه های قابل شود، اما غلظتاندك مشاهده می
 شود. های صنعتی و کشاورزی ایجاد میفاضالب

 

                                                                 
1 Total dissolved solids: TDS 
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دانستنی های 

 هنرآموز
ه در معد. کندمی ایجاد جدی مشکالت جانوران و انسان نوزاد در نیترات مسمومیت 

 به نآ تبدیل و نیترات کننده احیا هایباکتری رشد برای مناسبی نوزادان، محیط
 با پیوند برای اکسیژن به نسبت بیشتری تمایل نیتریت. شودمی فراهم نیتریت

 گردد، درمی اکسیژن جایگزین راحتی به بنابراین نیتریت و دارد خون هموگلوبین
 دچار حاد، نوزاد موارد در و شده مختل بدن به رسانیعمل، اکسیژن این نتیجه
 فتهگ آبی کودك سندرم یا هموگلوبینمیامت مسمومیت این به. شودمی خفگی

 جادای و هانیتروزامین ایجاد به مشکوك آب در نیترات وجود دیگر طرف از. شودمی
طحی از آب س باالتر زیرزمینی آب منابع در نیترات غلظت. سرطانزاست ترکیبات

 هایبآ از صرفا که افرادی در دریافتی مقدار بنابراین. دارد بیشتری ثبات و است
 ترینهمم کلی طوراما به. است کنند، بیشترمی استفاده آلوده مناطق در زیرزمینی

 و گیاهی غذایی مواد خوردن انسان وسیلهبه نیتریت و نیترات دریافت مسیر
 زاداننو برای آشامیدنی آب. است( نگهدارنده عنوانبه مصرفی نیتریت) گوشتی
 . است نیترات دریافت منبع مهمترین مادر شیر از محروم

فلوراید یك عنصر ناچیز ضروری برای انسان و حیوانات است و دریافت آن به میزان 
کند، اما خصوص در دوران کودکی از پوسیدگی دندان جلوگیری میه مناسب، ب

کند و موجب فلوئوروزیس های اسکلتی آسیب وارد میدریافت اضافی آن به بافت
گردد. دریافت روزانه پیشنهادی برای نوزدان، کودکان و دندانی و استخوانی می

ترین منبع ورود فلوراید گرم است. عمدهمیلی 7/2و  0/1، 6/0بزرگساالن به ترتیب 
شویه در درجه بعدی یردندان و دهانبه بدن انسان آب آشامیدنی است و غذا، خم

د. فلوراید در تمام مواد غذایی وجود دارد؛ برخی از آنها نیز نظیر ناهمیت قرار دار
 . پیچ منابعی غنی از این عنصر هستندماهی، چای و کلم

 

 
 یکالس هایگروه در بخواهید هنرجویان از فعالیت این دستورالعملبا توجه به   13فعالیت 

 در. دهند انجام را آلودگل آب تصفیه عملیات و بسازند آب تصفیه صافی یك
  .کنید گو وگفت آنها با کار نتیجه مورد

 
 معتبر منابع از استفاده با آب تصفیه هایروش مورد در بخواهید هنرجویان از  14فعالیت 

 رد را نتیجه و کنند وجوجست علمی مجالت و مقاالت، مرجع کتب مانند علمی
 تهیه هایروزنامه از نمایشگاهی. دهند ارائه 1دیواری روزنامه صورت به کالس

 .دهید ترتیب، شده
 

 

                                                                 
 دانش فنی مراجعه شود. 2روزنامه دیواری به فصل  برای تهیه 1
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 نامهدرس هایکتاب از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 (هاحلراه و مشکالت) آشامیدنی آب کیفیت و فاضالب و آب تکنولوژی جامع

 وزارت مهدکودك بهداشتی مقرارت نامه آیین مطالعه همچنین .کنید استفاده
 کیفیزی هایویژگی – آشامیدنی آب استاندارد و پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت

 مؤسسه (1011 )شماره میکروبیولوژی هایویژگی و (1021 )شماره شیمیایی و
  .بود خواهد مفید ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد

 

  :9 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را زباله دفع و آوریجمع بهداشت

 
 رجویانهن از هافعالیت این انجام برای. هستند خوانی تصویر نوع از ها فعالیت این  4و 2و 1فعالیت 

 دهش خواسته موضوعات در کالسی هایگروه در و کنند نگاه تصاویر به بخواهید
 ظراتن بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وگوگفت یکدیگر با

 زائد مواد بهداشتی دفع اهمیت و زباله توضیح به آنها مشارکت و هنرجویان
 منابع و زائد مواد انواع، 1 فعالیت از بعد 1و2و1های شکل به توجه با جامد

 از بعد 1جدول و 7 و 6 و 2و 4های شکل به توجه با پسماند یا تولیدزباله
 از بعد 1 نمودار و 3و8های شکل به توجه با جامد زائد مواد مدیریت، 2فعالیت
 .بپردازید 4 فعالیت

 

 
 و هزبال تولید منابع از گزارشی، کالسی هایگروه در هنرجویان فعالیت این در  3فعالیت 

 ائهار کالس در را نتیجه و کنند تهیه خود زندگی محل به هنرستان در آن انواع
  .دهند

 
 از استفاده باآن  مشکالت و زباله دفع هایروش مورد در بخواهید هنرجویان از  5فعالیت 

 کنند وجوجست علمی مجالت و مقاالت، مرجع کتب مانند علمی معتبر منابع
 های پوستر از نمایشگاهی. دهند ارائه 1پوستر صورت به کالس در را نتیجه و

 .دهید ترتیب کارگاه در شده تهیه
 

 
  

                                                                 
 .دانش فنی مراجعه شود 2تهیه پوستر به فصل برای  1
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 :11 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را زباله دفع و آوریجمع بهداشت

 
 هنرجویان از فعالیت این انجام برای. است خوانیتصویر نوع از فعالیت این  6فعالیت 

 شده خواسته موضوع در کالسی هایگروه در و کنند نگاه 10 شکل به بخواهید
 ظراتن بندی جمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وگوگفت یکدیگر با

 در مردم مشارکت توضیح به، 11 شکل به توجه با و آنها مشارکت و هنرجویان
 یتمدیر زمینه در همگانی آموزشی هایبرنامه هایسرفصل ترینمهم و زباله دفع
 .بپردازید زائد مواد

 

 
 آوری جمع در شرکت ازرا  خود تجربیات فردی صورت به بخواهید هنرجویاناز   7فعالیت 

 .دهند ارائه کالس در مصور داستانی صورت به زباله
 

 
 با و دبستان از پیش مراکز در زائد مواد مدیریت مورد در توضیحاتی ارائه از بعد  8فعالیت 

 مرکز یك از بازدید هنگام در بخواهید هنرجویان از 11و12های شکل به توجه
 تهیه گزارشی کودکان به آموزش نحوه و زباله آوریجمع هایروش مورد در

 .دهند ارائه کالس در وکنند 
 

 
رابطه با  های تصویری درهای کالسی کارتاز هنرجویان بخواهید در گروه  9فعالیت 

جداسازی زباله با توجه به نمونه تهیه کنند و در کالس ارائه دهند و از آنها 
  های خود آموزش دهند. یرا برای هم گروه بخواهید با کارتهای تهیه شده موضوع

 
 مراکز در جوندگان و حشرات با مبارزه هایراه مورد در بخواهید هنرجویان از  11فعالیت 

 و تمقاال، مرجع کتب مانند علمی معتبر منابع از استفاده با دبستان از پیش
 ارائه بروشور صورت به کالس در را نتیجه و کنند وجوجست علمی مجالت

 .دهید ترتیب، کارگاه در شده تهیه بروشورهای از نمایشگاهی. دهند
 

 تمدیری هایکتاب از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 محیط بهداشت کلیات درسنامه و عمومی بهداشت جامع کتاب ،پسماند جامع

 دپسمان مدیریت سازمان پسماند مدیریت قانون مطالعه همچنین .کنید استفاده
  .بود خواهد مفید
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  :11هدف توانمند ساز 
  .دهد توضیح را فاضالب بهداشتی دفع و آوری معج
 

 گاهن تصاویر به بخواهید هنرجویان از خوانیتصویر هایفعالیت این انجام برای  3و 2و 1فعالیت 
 کنند ووگگفت یکدیگر با شده خواسته موضوعات در کالسی هایگروه در و کنند

 اآنه مشارکت و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و
 مدیریت اهمیت، 1 فعالیت از بعد 2و1های شکل به توجه با فاضالب توضیح به

 با آن انواع و فاضالب خصوصیات، 2فعالیت از بعد 1 شکل به توجه با فاضالب
 .بپردازید 1فعالیت از بعد 4 شکل به توجه

 

 
دانستنی های 

 هنرآموز
 فاضالب خصوصيات 

 2و کمی 1کیفیخصوصیات آگاهی از  فاضالب اولین گام در جهت مدیریت اصولی
 هایبرداری از سیستمآن است. آگاهی از خصوصیات فاضالب برای طراحی و بهره

زیست آوری و تصفیه، استفاده مجدد از پساب و مدیریت کیفیت محیطجمع
کمی فاضالب، میزان جریان فاضالب و نوسانات خصوصیات ضروری است. مفهوم 

آن )ساعتی، روزانه، فصلی و... ( است. میزان جریان فاضالب عمدتاً با واحد 
میزان جریان فاضالب شود. سایر واحدهای بیان ( بیان میd3m/مترمکعب بر روز )

( gpm(، گالن بر دقیقه )L/dر روز )لیتر ب(، s3m/عبارتند از مترمکعب بر ثانیه )
ود های( موجهای )آالیندهمفهوم خصوصیات کیفی فاضالب نیز میزان ناخالصیو.... 

تر گرم بر لیصورت غلظت با واحد میلیدر فاضالب است که کمیت آنها عمدتاً به
(mg/Lبیان می ) .خصوصیات کیفی فاضالب به سه دسته فیزیکی، شیمیایی شود

نها در آ هایزیرگروهشوند. خصوصیات کیفی فاضالب و ی تقسیم میو بیولوژیک
 جدول زیر خالصه شده است. 

  

 

 

  

                                                                 
1 Quality characteristics 

2 Quantity characteristics 
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 فاضالب كيفي خصوصيات -2 جدول

 اهميت و كاربرد كيفي خصوصيات

  فیزیکی خصوصیات
 ،معلق جامدات )شامل آن اجزای و جامدات
 ( ...و محلول جامدات

 یلپتانس بررسی و نیاز مورد تصفیه هایروش تعیین
 پساب از مجدد استفاده

 پساب کیفیت بررسی کدورت
 هوازی(بی یا )تازه فاضالب شرایط بررسی رنگ

 نور انتقال
 جهت فرابنفش اشعه از استفاده امکان بررسی

 پساب گندزدایی
 نامطبوع و برانگیز اعتراض بوهای تعیین بو

 دما
 تصفیه بیولوژیکی هایروش از برداریبهره و طراحی
 فاضالب

 الکتریکی هدایت
 مصارف جهت پساب از مجدد استفاده امکان بررسی

 کشاورزی
  شیمیایی خصوصیات

 نیتروژن
 رد هامیکروارگانیسم مغذی مواد نیاز تأمین بررسی
  پساب کیفیت تعیین و بیولوژیکی تصفیه

 فسفر
 رد هامیکروارگانیسم مغذی مواد نیاز تأمین بررسی
  پساب کیفیت تعیین و بیولوژیکی تصفیه

pH فاضالب بازی و اسیدی خصوصیات تعیین 
 فاضالب بافری ظرفیت تعیین قلیائیت

 کلراید
 مصارف جهت پساب از مجدد استفاده امکان بررسی

 کشاورزی
 نامطلوب بوهای تشکیل پتانسیل تعیین سولفات

 فلزات
 تأثیرات و پساب از مجدد استفاده امکان بررسی
 بیولوژیکی تصفیه بر آنها بودن سمی

 بیولوژیکی تجزیه قابل آلی مواد
 تصفیه برای نیازمورد اکسیژن میزان تعیین

 پساب کیفیت و فاضالب بیولوژیکی

 خطرناك و سمی آلی مواد
 و یبیولوژیک تصفیه بربودن  سمیتأثیرات  بررسی
 پساب کیفیت تعیین

  بیولوژیکی خصوصیات

 گندزدایی راندمان و هاپاتوژن غلظت تعیین ( ...و هاکلیفرم کل )شاخص هامیکروارگانیسم
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 و گفت شهری فاضالب انواع درمورد کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  4فعالیت 
 و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند گو

 به وجهت با و آنها تولید منبع به توجه با فاضالب انواع توضیح به آنها مشارکت
 .بپردازید 8و7و6و2های شکل

 

 
های کالسی در مورد از هنرجویان بخواهید در گروه 4گیری از فعالیت با نتیجه  5فعالیت 

 انواع فاضالب بروشور تهیه کنند. 
 گزارش و دهند انجام آن موضوع به توجه با را 6 فعالیت بخواهید هنرجویان از

  .دهند ارائه بعد جلسه در را آن
 

 

  :12 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را فاضالب بهداشتی دفع و آوریجمع

 
دراین فعالیت گزارش به صورت فردی تهیه شده است. ازچند هنرجو بخواهید   6فعالیت 

گیری از با نتیجه های خود ارائه دهند.گزارش خود را در کارگاه برای همکالسی
های مدیریت فاضالب)متمرکز و غیرمتمرکز( با توجه ها به توضیح روشگزارش

 بپردازید. 12و11و10و3های به شکل
 

 
دانستنی های 

 هنرآموز
 برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه مدیریت غیرمتمرکز دفع فاضالب  

 توانید از مطالب زیر استفاده کنید:می
استفاده از چاه جاذب برای دفع فاضالب، یك روش سنتی است که در چاه جاذب: 

شود. در این روش فاضالب خانگی بسیاری از شهرها و روستاهای کشور استفاده می
آوری کشی فاضالب داخل ساختمان جمعوسیله لولهبه همراه آب باران که به

س از تخلیه گردد. پشود، بدون تصفیه به یك یا چند چاه جاذب تخلیه میمی
هوازی تجزیه های بیوسیله باکتریفاضالب به چاه، مواد آلی موجود در آن به

یابد. همراه با فعل و ای کاهش میشود و حجم آن به میزان قابل مالحظهمی
کند و به های خاك عبور میانفعاالت بیولوژیکی، آب موجود در فاضالب از الیه

علت تجمع فضوالت ر کاربرد چاه جاذب بهپیوندد. دهای آب زیرزمینی میسفره
هوازی آنها، مشکل تولید بو و تکثیر حشرات کم و بیش تجزیه بی در محل تولید و

ها در چاه وجود دارد. برای جلوگیری از تولیدمثل حشرات مزاحم و ناقل بیماری
توان از روغن سوخته و یا نفت معمولی استفاده کرد. فاصله چاه جاذب از چاه می

متر باشد. همچنین چاه جاذب نباید  12ب و یا سایر منابع آب شرب باید حداقل آ
عنوان یك دستورالعمل کلی، حداکثر در باالدست منابع آب شرب قرار گیرد. به

لیتر به ازای هر نفر در سال در نظر گرفته  30گنجایش الزم برای چاه جاذب 
  شود. ساله طراحی می 12تا  10شود. معموالً چاه جاذبی برای یك دوره می
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دانستنی های 

 هنرآموز
را با خاك پر متر از سطح زمین پر شد، باید آنسانتی 20که چاه تا عمق هنگامی 

های نمود. برای تکمیل فعل و انفعاالت بیولوژیکی و از بین رفتن میکروارگانیسم
ماه  12تا  3 زای موجود در محتویات چاه پر شده، به مدت زمانی حدودبیماری

توان به سهولت تخلیه کرد نیاز است. پس از طی این دوره زمانی، لجن چاه را می
و دفع نمود. بنابراین برای رعایت اصول بهداشتی باید دو حلقه چاه در مجاورت 

 طور متناوب از آنها استفاده شود.یکدیگر حفر گردد و به
داشتی فاضالب در های دفع به-سپتیك تانك یکی از روشتانك: سپتيك 

اجتماعات کوچك است که در مقایسه با چاه جاذب از نظر بهداشتی و زیست 
تانك مخزنی سرپوشیده از جنس بتون، سنگ، محیطی ارجحیت دارد. سپتیك

آجر، پالستیك و یا فایبرگالس است که معموالً در زیر سطح زمین ساخته و یا کار 
ل مخزن، ورودی فاضالب خام، شود. اجزای یك سپتیك تانك شامگذاشته می

خروجی پساب، دو دریچه بازرسی و یك لوله تهویه گاز است. زمان ماندن فاضالب 
نشین شده در کف مخزن روز است. در این مدت، جامدات ته 1-1تانك در سپتیك

هوازی مواد آلی موجود در شود. در نتیجه تجزیه بیهوازی تجزیه میبه صورت بی
هویه وسیله لوله تشود که بهکربن تولید میاکسیدمتان و دی فاضالب مقداری گاز
تانك در حد استانداردهای تخلیه شود. کیفیت پساب سپتیكبه خارج منتقل می

ا زهای بیماریهای سطحی )از نظر جامدات معلق، مواد آلی، میکروارگانیسمبه آب
ذب دفع ج ب یا ترانشهتانك عمدتاً در چاه جاذو... ( نیست، بنابراین پساب سپتیك

بخشی و های کوچك )برای یك خانه( به صورت یكتانكگردد. سپتیكمی
های بزرگ )برای چند خانه، بیمارستان، مدرسه و... ( معموالً به تانكسپتیك

 شوند. بخشی طراحی میصورت دو یا سه
 های زیرزمینی به یکی ازتانك با توجه به جنس زمین و سطح آبپساب سپتیك

 شود:های زیر دفع میروش
های زیرزمینی پایین باشد و امکان حفر چاه وجود داشته در صورتی که سطح آب

 تانك استفاده کرد. توان از چاه جاذب برای دفع پساب سپتیكباشد، می
های زیرزمینی باال باشد و زمین از نفوذپذیری باالیی در صورتی که سطح آب

فاده تانك استهای جذب برای دفع پساب سپتیكتوان از ترانشهبرخوردار باشد، می
 کرد. 

 

 

 
 قهمنط که تفاوت این با است؛ تانكسپتیك شبیه تانكایمهاف تانك:ایمهاف

 یهتصف برای تانكایمهاف از .است شده جدا لجن هضم منطقه از فاضالب نشینیته
 داخل فضای .شودمی استفاده نفر 20-12000 جمعیت با اجتماعاتی فاضالب
 است: زیر شرح به منطقه 1 شامل تانكایمهاف
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 از پس فاضالب سرعت .است معلق مواد نشینیته محل که مخزن باالیی منطقه -
 طرف دو دارشیب سطوح روی آن معلق مواد و یابدمی کاهش قسمت این به ورود

 رشیا از و خوردمی سر دارشیب سطوح روی شده نشینته مواد .شودمی نشینته
  .گرددمی هضم قسمت یعنی دوم قسمت وارد کف در موجود سرتاسری

 لجن حجم .است لجن هوازیبی هضم و تجمع محل که مخزن زیرین منطقه -
  .یابدمی کاهش هضم اثر در یافتهتجمع

  .است لجن هوازیبی هضم از حاصل گازهای محل که مخزن کناری منطقه -
 

 و دناآموخته چه آن به توجه با کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  7فعالیت 
 دفع سیستم مورد در وارسی فهرست یك، هنرجو همراه کتاب از استفاده
 دفع تمسیس دبستانی پیش مرکز یك از بازدید هنگام در و کنند تهیه فاضالب
 .دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند تکمیل را آن فاضالب

 

 

 
د کنن وگوگفت فاضالب تولید و آب مصرف مدیریت اهمیت مورد در هنرجویان  8فعالیت 

 مورد در شدهارائه مطالب بندیجمع از بعد. دهند ارائه کالس در را نتیجه و
 رایب را الزم موارد و. کنید وگوگفت آنها با فاضالب تولید و آب مصرف مدیریت

 .دهید توضیح آنها
 

 

 
 از آن بهداشتی دفع و فاضالب کاهش مدیریت مورد در بخواهید هنرجویان از  9فعالیت 

 .دهند ارائه بروشور صورت به راآن وکنند  جووجست علمی منابع
 

 
 و دانآموخته چه آن به توجه با کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  11فعالیت 

 مدیریت هایروش مورد در وارسی فهرست یك، هنرجو همراه کتاب از استفاده
 پیش مرکز یك از بازدید هنگام در و کنند تهیه فاضالب تولید و آب مصرف

 ارائه کالس در را نتیجه و کنند تکمیل را آن فاضالب دفع سیستم دبستانی
 .دهند

 

 

 
 نامهدرس هایکتاب از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

 مطالعه همچنین .کنید استفاده فاضالب دفع و محیط بهداشت کلیات
  .بود خواهد مفید زیست محیط حفاظت سازمان خروجی پساب استانداردهای

 
های آخر فعالیتدر انتهای واحد یادگیری از هنرجویان بخواهید خودارزیابی و   نکته

 فصل را را با نظارت هنرآموز انجام دهند.
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 :2 یادگیری واحد
 مدیر همکاری با بسته محیط ایمنی کنترل

 
 یستمس گرمایشی/ سیستم گرفتگی/ بر ق کشی/ سیم حوادث/ ایمنی/ واژه: كليد

 بازی آموزشی/تجهیزات اولیه/تجهیزات هایکمك سرمایشی/
 هنرآموز راهنمای و هنرجو کتاب ،آموزشی فیلم ،تصاویر ،پوستر ،ابزار:
 دبستان از یشپ آموزش رکزم بسته فضای ،کارگاه فضا:

 
 

 :1 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را بسته محیط فیزیکی فضای ایمنی

 هنرجویان برای بسته فضای ایمنی مورد در پیامی یا حدیث ،موضوع به توجه با
 موضوع و احادیث این مورد در را هنرجویان نظرات و دهید نمایش یا کنید بیان
 و مشارکتی و گروهی یسرتد هایروش از از استفاده با سپس بپرسید. آنها مهم
  .کنید آغاز را خود تدریس هنرجویان بندی گروه

 
و  2و  1فعالیت 
 4و  3

 ردنک آشنا شانهدف کههستند  انگیزی ذهن هایفعالیت نوع از ها فعالیت این 
 انجام برای. است کالسی گوهای وگفت طریق از نظر مورد مفهوم با هنرجویان

 به را هنرجویان. دارید کالسی هایگروه در هنرجویان مشارکت به نیاز آنها
 دکنی هدایت، فعالیت هر در نظر مورد موضوع با گروهی گوی ودرگفت شرکت

 بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب بخواهید آنها از و
 و ایمنی تعریف، 1 فعالیت از بعد آن انواع و حادثه توضیح به، هنرجویان نظرات

 بازی هنگام در ایمنی نکات رعایت 2 فعالیت انجام از بعد آن اهمیت و ضرورت
 به و بپردازید 4 فعالیت انجام از بعد جراحات انواع و 1 فعالیت انجام از بعد

 .دهید پاسخ آنها هایپرسش

 

 
 مراکز هبست فضای مورد در ایمنی هایتوصیه توضیح و مباحث از گیرینتیجه با  5فعالیت 

 برای. کنید هدایت 2 فعالیت انجام به را آنها، هنرجویان مشارکت با آموزشی
 ریاتنش یا علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام

ی کنید. برا معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی هایسایت یا تخصصی
 جهنتی بخواهید آنها از. شوید آوریاد راآن  تهیه در مهم موارد، مناسب برشور ارائه

 ارائه کالس در بروشور یك قالب در را مشارکت با را خود گروه جوی وجست
 .دهند
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 :2 ساز توانمند هدف
  .ندک کنترل را بسته محیط داخل فیزیکی فضای ایمنی

 
 را شکل دقت با بخواهید هنرجویان از. است انگیزیذهن نوع از فعالیت این  6فعالیت 

 نظرات و کنند گو وگفت خود های گروههم با آن به توجه با و کنند مشاهده
، آنها مشارکت با و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را خود

 دبپردازی ها نامه آیین طبق ساختمان داخل هایقسمت، ایمنی موارد توضیح به
 .دهید پاسخ مورد این در آنها هایپرسش به و

 

 
 ستاندب از پیش مراکز بهداشتی هاینامهینیآ از استفاده با بخواهید هنرجویان از  7فعالیت 

 فیزیکی فضای ایمنی مورد در تاکنون چهآن و است آمده هنرجو همراه در که
 کیفیزی فضای ایمنی موضوع با وارسی فهرست، اند آموخته بسته محیط داخل
 مرکز یك از بازدید ضمن وکنند  تهیه دبستان از پیش مراکز بسته محیط داخل
 .دهند ارائه کالس در ونمایند  تکمیل را آن دبستان از پیش

 

 
دانستنی های 

 هنرآموز
 دبستانایمني در ساختمان مراكز پيش از  

ها و مراکز مهدکودك احداث برای و مسکونی معمولی هایساختمان از استفاده
 وجبم کودکان فرار راه تامین و ایمنی نکردن شرایط رعایت و پیش از دبستان

 هایسوزی، بارندگی زلزله، آتش قبیل از حوادثی بروز صورت در که شود می
از این رو رعایت . سازد فراهم کودکان برای ناپذیری جبران شدید، مخاطرات

های ناشی از موارد ضروری در تامین ایمنی این دسته مراکز در کاهش آسیب
توان حوادث، بسیار اهمیت دارد. بعضی از مواردی که در صورت توجه به آن می

 تری برای کودکان ایجاد کرد به شرح زیر است:محیط ایمن
سوزی مقاومت الزم را ر برابر آتشکار رفته در آن، دساختمان و مصالح به -1

 دارا باشند. 
تمام طبقات ساختمان باید دارای مسیر خروج اضطراری برای تخلیه ساکنین  -2

 باشد. 
ها به طرف بیرون باز شود تا در صورت هجوم کودکان ها و کالسدرب اتا ق -1

 سوزی، درب به راحتی باز شود. هنگام حوادثی مانند آتش
 . باشد سالم و ها، مناسبدرب دستگیره -4
 توق چند ها، هردرب افتادن و شدن لق و زدگی زنگ از پیشگیری منظور به -2

 لوالی و هاپنجره شیشه هایدستگیره بست و درها، چفت دستگیره باید باریك
 شود.  کاریروغن نیاز صورت در هالوال خصوصبه. شود چك در
 باعث است ممکن زیرا. باشد دیوارها و در سقف درز و ترك ها، فاقداتا ق -6

 . افراد شود سر بر بزرگ هایتکه ناهنگام ریزش
 باعث که نباشد ها و راهروهای بدون فرش، لیزاتا ق کف هایموزائیك -7

 . نشود حادثه ایجاد و سرخوردن
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در صورت وجود هر گونه بالکن و تراس مرتبط با اتا ق کودکان در مراکز  -8

 پیش از دبستان، حتماً از قفل بودن دائمی درب بالکن مطمئن باشند. 
 تمامی نقاط پرتگاهی و مسیرهای خروج باید به نرده محافظ مجهز باشند.  -3

 . متر باشد 2/1ارتفاع پنجره از زمین  -10
ای با های مشرف به حیاط یا خیابان باید دارای حفاظ نردهتمام پنجره -11

 قابلیت باز شدن در مواقع اضطراری باشند. 
 2باشد. )بهتر است عرض راهروها،  مترسانتی 60راهروها حداقل  عرض -12
 . باشد( متر
 آن عرض حداقل و مترسانتی 18ها، مهدکودك در هاپله ارتفاع حداکثر -11
 . متر باشد 10/1 آن طول و مترسانتی 10
 مترسانتی 80ارتفاع به اندازیدست و حفاظت باید پلکان طرف دو هر در -14

 نزول و صعود موقع در بتوانند اطفال که شود بینیپیش کامل استحکام با و
 . کنند استفاده آنها از

نقاط ایمن در برابر زلزله، در مراکز پیش دبستان مشخص باشد و این  -12
 ها برای کودکان و مربیان شناخته شده باشند. محل

ر بار دحداقل یكباید برای کودکان و مربیان مراکز پیش از دبستان،  -16
 . برگذار کردسال آموزش و مانور شرایط اضطراری 

ه کلید د. فاصلبه روش توکار باش مراکز پیش از دبستانسیم کشی بر ق  -17
 . باشد مترسانتی 120 تا 110 بین باید ساختمان کف و پریزها از

 تا 110اگر پریزهای بر ق در ارتفاع پایینی از دیوارها قرار دارد )کمتر از  -18
 های ایمنی مسدود شوند. وسیله درپوشه ب متر( الزم استسانتی 120

دبستان باید داری اتا ق خدمات بهداشتی  هر مهدکودك یا مرکز پیش از -13
ات ای )معاینهای بهداشتی و تغذیهمجهز به تجهیزات کامل برای انجام فعالیت

نجی، سسنجی، شنواییبهداشتی درمانی کودکان شامل بیماریابی، بینایی
 های اولیه در مواقع بروز حادثه و امثال آن ( باشد.کمك

 
 

 استفاده زیر مطالب از 8 فعالیت انجام برای کنید هدایت را کالسی هایگروه  8فعالیت 
 زا نمایشگاهی و کنند تهیه بروشور شکل به را آشپزخانه ایمنی موارد. کنید

 .کنید برگزار کارگاه در شده تهیه بروشورهای
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دانستنی های 
 هنرآموز

 اجا ق دارای هاآشپزخانه. هستند دبستان از پیش مراکز از بخشی هاآشپزخانه 
 قیهب به نسبت اماکن این در را ایمنی نکات رعایت که هستند آبگرمکن و گاز

 رد که نکاتی از تعدادی. کندمی برخوردار بیشتری اهمیت از مهدکودك نقاط
 است: شده اشاره ادامه در داشت توجه آن به باید آشپزخانه

 گازهای شدن خارج امکان که دربسته و کوچك هایمحیط در اجا ق نصب از -1
 . کنید اریدخود، نیست سوخت از آمده بوجود

 . نکنید نصب باد وزش مسیر در را اجا ق -2

 بست از باید گاز اجا ق کشی لوله به شیلنگ سر دو اتصال محل روی بر -1

 . شود استفاده مناسب

 
 . باشد بیشتر متر 2/1 از نباید شیلنگ طول -4
 تنش نظر از را شیلنگ سر دو اتصال محل صابون کف با اجا ق نصب از پس -2

 آزمایش کنید.  گاز
 کنید.  جلوگیری اجا ق روی بر غذا رفتن سر از -6
 استفاده شویی ظرف سیم از هامشعل اطراف های سینی شستشوی هنگام -7

 و کنید استفاده شوینده مواد با همراهدار نم چهپار از منظور این برای. نکنید
 نمائید.  خشك را سینی آن از پس

 گاه از هر و بوده اطمینان شیر و ترموستات دارای باید هاآبگرمکنتمامی  -8
 . گردد حاصل اطمینان آنها کارکرد صحت از تا گیرند قرار آزمایش مورد یکبار

  .تمامی تعمیرات این وسایل باید بوسیله متخصصان اهل فن صورت گیرد -3
 خودداری جدا باید هاآبگرمکن اطراف در اشتعال قابل مواد دادن قرار از -10

 . گردد
 آن اساس بر هاآبگرمکن کهاز آن چه  غیر سوخت از نباید وجه هیچ به -11

 . شود استفاده، اندشده ساخته و طراحی
 ورود دکمه زدن از بعد لحظه چند باید، آبگرمکن کردن روشن هنگام در -12

 خودداری کوره داخل در نفت تجمع از و نمود روشن را آن، کوره به سوخت
 کرد. 

 رطوبت حداقل دارای کهشوند  برداری بهره و نصب مکانی در هاآبگرمکن -11
 شود.  جلوگیری آنها بدنه زدن زنگ از تاباشند 
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 هنرجو همراه در که ایمنی های-نامهآیین  از استفاده با بخواهید هنرجویان از  9فعالیت 

 که وارسی فهرست تهیه روش و اندنموده مطالعه تاکنون چه آن و است آمده
 / ما خانه در ایمنی شرایط رعایت» موضوع با وارسی فهرست، اند آموخته قبالٌ

 .دهند ارائه کالس در را آن گزارش وکنند  تهیه« ما هنرستان
 

 
 مطالب به اشاره و حوادث هنگام اولیه هایکمك تمرین و الزم توضیحات از بعد  11فعالیت 

 اهکارگ در شده سازی شبیه موقعیت ایجاد با کودك سالمت از مراقبت کتاب
 ناشی حوادث به مربوط اولیه هایکمك تا دهید فرصت 10 فعالیت انجام برای

 .کنند تمرین را مراکز ساختمان داخل در ایمنینکردن  رعایت از
 

 
 عمناب ابتدا، ها فعالیت این انجام برای. است علمی مطالعه نوع از فعالیت ینا  11فعالیت 

 11 فعالیت انجام برای کنید معرفی آنها به را فصل آخر منابع و معتبر علمی
 هایکمك و هاآسیب انواع مورد در علمی منابع از کنید هدایت را هنرجویان

 .ددهن ارائه بروشور صورت به کالس در را آن گزارش و کنند جستجو آنها اولیه
 

ه درسنامهای توانید از کتاباطالعات بیشتر در خصوص مطالب این بخش میبرای 
ارس مد ایمنی استفاده کنید. همچنین مطالعه دستورالعمل کلیات بهداشت محیط

 شآت های ایمنی مرتبط با مهدکودك تهیه شده توسط سازمانو سایر دستورالعمل
 مفید خواهد بود.  تهران ایمنی خدمات و نشانی

 

  :3ساز توانمندهدف 
  .دهد توضیح را ساختمان داخل برق و کشیسیم نیایم

 
 هایگروه مشارکت با را انگیزی ذهن هایفعالیت این بخواهید هنرجویان از  2و  1فعالیت 

 اسخپ فعالیت هر در مربوط موارد به، کالسی گوی وگفت با و دهند انجام کالسی
 در گو وگفت به، آنها نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و دهند
 رعایت، 1 فعالیت انجام از بعد ساختمان داخل بر ق و کشیسیم ایمنی مورد
 موارد و بپردازید، 2 فعالیت انجام از بعد را ساختمان ایمنی و حفاظت اصول

 سایر انجام برای را آنها سپس. دهید توضیح هنرجویان مشارکت با را مربوط
 اهمیت و ضرورت و گرفتگی بر ق و کشی سیم ایمنی. کنید راهنمایی هافعالیت

 بکس برای. دهید توضیح زیر مطالب از استفاده با را آن از ناشی صدمات ون آ
 کنید. استفاده زیر مطالب از توانید می بیشتر اطالعات
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دانستنی های 
 هنرآموز

اساس اینکه از کدام ارگان بر ، شودوارد بدن می الکتریسیتهزمانی که جریان  
ای قطهاز ن، که بر ق وارد بدن شود . زمانیدکنآسیب متفاوتی ایجاد می، عبور کند

های حیاتی نظیر از ارگان اگر در این مسیر. شودوارد و از نقطه دیگر خارج می
قطعا ، که از سر وارد شودو در صورتی خواهد بود ترقلب بگذرد، آسیب جدی

 اند. رسآسیب مغزی می
 امکان، ها سوختگی است. هر اندازه جریان باال باشدیکی دیگر از این آسیب

ز سایر ا به دلیل اینکه مقاومت پوست بیشتر. شودسوختگی بدن بیشتر می
بافت نرم بیشتر پوست  عضالت، بافت قلب و سوختگیامکان ، ها استارگان

ود، شاست. بر این اساس یکی از نکات مهم در بر ق گرفتگی این است که دقت 
 های زیرین پوست دچار سوختگی نباشند. ارگان

ولی  ،اردد مختلفیانواع  کهیکی دیگر از عوارض بر ق گرفتگی عارضه قلبی است 
ه از یك عارض تواندهای قلبی است که میایجاد آریتمی، آنچه خیلی شایع است

، های قلبی ممکن استکم خطرتر تا یك عارضه پرخطر اتفا ق بیفتد. در آسیب
 و تا حد ایست گردددچار آریتمی قلبی ، فرد بدون اینکه دچار سوختگی شود

چه بافت دری ممکن استی بر ق، های باالاین در جریان قلبی پیش رود. عالوه بر
 آید. وجود میهر سکته قلبی بد مانند حالتی که معموالً، قلب از بین برود

 بیشتر در بر ق شوند ودر شدت جریانهای پایین ایجاد نمی عوارض مغزی معموالً 
آیند. یکی از این عوارض از کار افتادن مرکز تنفس گرفتگی با ولتاژ باال بوجود می

ب شود. حالتی که اغلو کنترل قلب است که این مشکل باعث ایست قلبی می
 شود. فتگی هم دیده میدر صاعقه گر

 اعصاب است. در تمام بدن، بیندیکی از نقاطی که در بر ق گرفتگی آسیب می
ض عواربگذرد،  به اینکه جریان بر ق از کجا هبستوجود دارد؛ ولی عصب انسان، 

آید. این حالت در مغز باعث درگیری مراکز حیاتی، در عصبی خاصی بوجود می
 درگیری، افت میانی آن و در اعصاب محیطینخاع باعث آسیب کانال نخاع و ب

در  شود. معموالًبه صورت سوزن سوزن شدن تا از بین رفتن عصب ایجاد می
نیاز  آید وسوزن سوزن شدن دست و پا بوجود می، های ولتاژ پایینبر ق گرفتگی

 به اقدام خاصی نیست. 
 منازل در بر ق گرفتگی کودکان است که معموالً، نکته مهمی که باید توجه شود

 وافتد. کودکان اغلب وسایل برقی را به دهان برده اتفا ق می های بازیو محل
ختگی امکان سو، عالوه بر بر ق گرفتگی، اگر این وسیله سیم باشد. زنندگاز می

ولی بطور مزمن  ؛مخاط دهان وجود دارد. این زخمها اغلب خوش خیم هستند
. بنابراین در صورت چنین ندمحل سوختگی را دچار خونریزی کن، ممکن است

ه ب سرعت باید مراقب بود که با فشار مستقیم بر موضع، کودك را بهرخدادی، 
ده تهدید کنن و یابدچرا که ممکن است خونریزی شدت انتقال داد، بیمارستان 

د از لیکن بای، دارند بر ق ولتاژ پایین جریان اگرچهتلفن همراه، شارژرهای . باشد
چرا که ممکن است بر ق گرفتگی خفیف ایجاد کنند  ؛شونددسترس کودکان دور 

که ممکن است کودك تا مدتی  طوریه ب، و مخاط دهان کودك را بسوزاند
 نتواند غذا بخورد. 

 



    راهنماي تدریس واحدهاي یادگيري 

 
63 

  :4 سازتوانمند هدف
  .کند کنترل را ساختمان داخل برق و کشی سیم منیای
 

 یکالس هایگروه مشارکت با را انگیزی ذهن فعالیت این بخواهید هنرجویان از  3فعالیت 
 ندده پاسخ فعالیت هر در مربوط موارد به، کالسی گوی وگفت با و دهند انجام

 ردمو در گو وگفت به، آنها نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و
 .بپردازید ایمنی هایسیستم

 

 

 
 وجهت با بخواهید هنرجویان از. است تکمیلی هایفعالیت نوع از ها-فعالیت این  6و 5و 4فعالیت 

 علمی منابع، هنرجو همراه کتاب از استفاده با و اندآموخته تاکنون چه آن به
 ونند ک تهیه ساختمان بر ق هایسیستم ایمنی موضوع با وارسی فهرست معتبر

 شبیه موقعیت ایجاد با. دهند ارائه کالس در را آن گزارش 4 فعالیت انجام با
 و دکنی تمرین 2 فعالیت در را گرفتگی بر ق در را اولیه هایکمك شده سازی

 تهیه گزارش 6 فعالیت انجام برای خود منزل ایمنی از کنید هدایت را هنرجویان
 هنرجویان از یادگیری واحد انتهای در. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند

 .دهند انجام را فصل آخر هایفعالیت و خودارزیابی بخواهید
 

 

 
 خطرات راهنمای از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 وسطت شده تهیه گرفتگی بر ق در ایمنی هایتوصیه و آن فیزیولوژیکی آثار و بر ق

  .کنید استفاده تهران ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان
 

 :5 سازتوانمند هدف
  .دهد توضیح را گرمایشی و سرمایشی سیستم ایمنی

 
 سرمایشی و گرمایشی سیستم ایمنی رعایت مورد در پیامی ،موضوع به توجه با

 هاپنجره است بهتر ،شدند گرفتگی گاز دچار خانواده اعضای کهدرصورتی» مانند
 از کمك درخواست و 112 با تماس دیگر اقدام ،شود تهویه هوا تا کنید باز را

 .دهید نمایش یا کنید بیان هنرجویان برای«. است پزشکی هایفوریت نیروهای
 هایروش از از استفاده با .یدپرسب پیام این مورد در را هنرجویان نظرات سپس

  .کنید آغاز را خود تدریس ،هنرجویان بندیگروه و مشارکتی و گروهی یسرتد
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 هایگروه مشارکت با را انگیزی ذهن هایفعالیت این بخواهید هنرجویان از  3و  1فعالیت 
 یتفعال هر در مربوط موضوعات به، کالسی گوی و-گفت با و دهند انجام کالسی

 وتگف به، آنها نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و دهند پاسخ
 از بعد آنها ایمن هایروش و گرمایشی و سرمایشی سیستم تعریف مورد در گو

 و گرمایشی و سرمایشی وسایل ایمنی کنترل دالیل و اهمیت، 1 فعالیت انجام
 با را مربوط موارد و بپردازید، 1 فعالیت انجام از بعد آنها احتمالی خطرات

 هافعالیت سایر انجام برای را آنها سپس. دهید توضیح هنرجویان مشارکت
 .کنید راهنمایی

 

 

 
 ابعمن ابتدا، هافعالیت این انجام برای. است علمی مطالعه نوع از هافعالیت این  4و  2فعالیت 

 وجهت با بخواهید آنها از و کنید معرفی آنها به را فصل آخر منابع و معتبر علمی
 صرفه هایروش و سرمایشی و گرمایشی وسایل ایمنی)فعالیت هر موضوع به

 السک در بروشور صورت به را نتیجه و کنند مراجعه منابع این به، انرژی( جویی
 .دهند ارائه

 

 

 

  :6 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را گرمایشی و سرمایشی سیستم ایمنی

 
 های گروه مشارکت با را انگیزی ذهن های فعالیت این بخواهید هنرجویان از  7و 6و 5فعالیت 

 اسخپ فعالیت هر در مربوط موارد به، کالسی گوی وگفت با و دهند انجام کالسی
 در وگ وگفت به، آنها نظرات بندیجمع با. کنند ارائه کالس در را نتیجه و دهند
 سرمایشی سیستم ایمنی، 1 فعالیت انجام از بعد گرمایشی سیستم ایمنی مورد
 و بپردازید، 7شکل نمایش و گرفته گاز فرد به کمك، 6 فعالیت انجام از بعد

 انجام برای را آنها سپس. دهید توضیح هنرجویان مشارکت با را مربوط موارد
 .کنید راهنمایی هافعالیت سایر

 

 

 
و  9و  8فعالیت 

11 
 به جهتو با بخواهید هنرجویان از. است تکمیلی هایفعالیت نوع از هافعالیت این 

 اب وارسی فهرست، هنرجو همراه کتاب از استفاده با و اندآموخته تاکنون چه آن
 امانج برای سپس وکنند  تهیه سرمایشی و گرمایشی وسایل ایمنی موضوع
 انجام برای دهند ارائه کالس در را نتیجه در و کنند تهیه پوستری 3 فعالیت
 و یدکن معرفی آنها به را فصل آخر منابع و معتبر علمی منابع ابتدا، 10 فعالیت

 ایمنی معیارهای و استانداردها)فعالیت هر موضوع به توجه با بخواهید آنها از
 صورت به را نتیجه و کنند مراجعه منابع به( سرمایشی و گرمایشی وسایل

 .دهند ارائه کالس در را آن و کنند تهیه وارسی فهرست
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 هاتوصیه راهنمای از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 و نشانیآتش سازمان توسط شده تهیه گرمازا وسایل مورد در ایمنی هشدارهای و

  .کنید استفاده ایمنی خدمات
 

 :7 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را آموزشی تجهیزات و وسایل ایمنی

 
 راستخ بهداشت رعایت و آموزشی وسایل ایمنی مورد در پیامی ،موضوع به توجه با

 مورد در را هنرجویان نظرات سپس ،دهید نمایش یا کنید بیان هنرجویان برای
 گروه و مشارکتی و گروهی یسرتد هایروش از از استفاده با .بپرسید پیام این

  .کنید آغاز را خود تدریس ،هنرجویان بندی
 

و  2و  1فعالیت 
 4و  3

 های-گروه مشارکت با را انگیزی ذهن هایفعالیت این بخواهید هنرجویان از 
 فعالیت هر در مربوط موارد به، کالسی گوی و گفت با و دهند انجام کالسی

 وتگف به، آنها نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و دهند پاسخ
 هنرجویان مشارکت با را مربوط موارد و بپردازید شده طرح مباحث مورد در گو

 .کنید راهنمایی هافعالیت سایر انجام برای را آنها سپس. دهید توضیح
 

 

 :8 توانمندساز هدف
  .کند کنترل را آموزشی تجهیزات و وسایل ایمنی

 
 هایگروه مشارکت با را انگیزی ذهن هایفعالیت این بخواهید هنرجویان از  5فعالیت 

 اسخپ فعالیت هر در مربوط موارد به، کالسی گوی وگفت با و دهند انجام کالسی
 در گو وگفت به، آنها نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و دهند
 حتوضی هنرجویان مشارکت با را مربوط موارد و بپردازید شده طرح مباحث مورد
 .کنید راهنمایی هافعالیت سایر انجام برای را آنها سپس. دهید

 

 
 عمناب ابتدا، هافعالیت این انجام برای. است علمی مطالعه نوع از فعالیت این  6فعالیت 

 هدایت را هنرجویان و کنید معرفی آنها به را فصل آخر منابع و معتبر علمی
 آموزشی تجهیزات و وسایل ایمنی استانداردهای مورد در علمی منابع از کنید

 و دهند ارائهپوستر  صورت به کالس در را آن گزارش و کنند جووجست
  .کنید نصب هنرستان تابلوهای در 1هاپوستر

 

 

                                                                 
 .دانش فنی مراجعه شود 2تهیه پوستر به فصل برای  1
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 به جهتو با بخواهید هنرجویان از. است تکمیلی هایفعالیت نوع از هافعالیت این  7فعالیت 
 اب وارسی فهرست، هنرجو همراه کتاب از استفاده با و اندآموخته تاکنون چه آن

 یك از بازدید ضمن هماهنگی با وکنند  تهیه(( بازی اسباب ایمنی)) موضوع
 .دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند تکمیل را آن دبستان از پیش مرکز

 

 

 
 به اشاره و حوادث هنگام اولیه های کمك انواع تمرین و الزم توضیحات از بعد  8فعالیت 

 رد شده سازی شبیه موقعیت ایجاد با کودك سالمت از مراقبت کتاب مطالب
 زا ناشی حوادث به مربوط اولیه کمکهای تا دهید فرصت هنرجویان به کارگاه
 ار دبستان از پیش مراکز ساختمان درداخل بازی وسایل ایمنینکردن  رعایت
 .کنند تمرین

 

 

 
 

 عمناب ابتدا، هافعالیت این انجام برای. است علمی مطالعه نوع از فعالیت این  9فعالیت 
 نیدک هدایت را هنرجویان کنید معرفی آنها به را فصل آخر منابع و معتبر علمی

 و کنند جووجست آنها اولیه هایکمك و هاآسیب انواع مورد در علمی منابع از
 تابلوهای در را آنها و دهند ارائه دیواری روزنامه صورت به کالس در را آن گزارش

 .کنید نصب هنرستان
 

 

 
 نیایم استاندارد از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

 هایبازیاسباب و مکانیکی و فیزیکی نظر نقطه از ایمنی مقرارت ،بازی اسباب
  .کنید استفاده ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه الکتریکی

 
های آخر در انتهای واحد یادگیری از هنرجویان بخواهید خودارزیابی و فعالیت  نکته

 فصل را را با نظارت هنرآموز انجام دهند
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 :3 یادگیری واحد
 مدیر همکاری با باز محیط بهداشتی کنترل

 

 :1 سازتوانمند هدف
  .دهد توضیح را حیاط و بازی فضای سطح بهداشت

 ،بازیشن ،استخر ،بازی زمین ،سبز فضای ،باز فضای ،باز محیط :ها واژه كليد
 بازیآب

 هنرآموز راهنمای و هنرجو کتاب ،آموزشی فیلم ،تصاویر ،پوستر ،وسایل ابزار:
 ،ازیب آب فضای ،بازی شن فضای) ،دبستان از پیش مراکز باز محیط ،کارگاه فضا:

... ) 
 هنرجویان برای باز فضای در بهداشت مورد در پیامی یا حدیث ،موضوع به توجه با

 تمیز را خود حیاط :فرمایدمی )ع( علی حضرت مانند دهید نمایش یا کنید بیان
 خانه کردن جارو و آب :فرمایدمی ع() کاظم امام یا (2 جلد الصغیر جامع) .کنید

 و احادیث این مورد در را هنرجویان نظرات المتقین()حلیة .بردمی بین از را فقر
 یمشارکت و گروهی یسرتد هایروش از استفاده با سپس .یدپرسب آنها مهم موضوع

  .کنید آغاز را خود تدریس هنرجویان بندیگروه و
 

 دنکر آشنا شانهدف کههستند  انگیزی ذهن هایفعالیت نوع از هافعالیت این  3و 2و 1فعالیت 
 انجام برای. است کالسی گوهای وگفت طریق از نظر مورد مفهوم با هنرجویان

 به را هنرجویان. دارید کالسی هایگروه در هنرجویان مشارکت به نیاز آنها
 دکنی هدایت، فعالیت هر در نظر مورد موضوع با گروهی گوی ودرگفت شرکت

 بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب بخواهید آنها از و
 اهمیت، 1 فعالیت از بعد باز فضای مشخصات توضیح به، هنرجویان نظرات

 شایع هایبیماری، هاآلودگی انواع و 2 فعالیت انجام از بعد بازی وسایل بهداشت
 های پرسش به و بپردازید 1 فعالیت انجام از بعد هابیماری کنترل هایروش و

 .دهید پاسخ آنها

 

 
 های آلودگی مورد در بهداشتی هایتوصیه توضیح و 1 فعالیت از گیرینتیجه با  4فعالیت 

 هدایت 4 فعالیت انجام به را آنها، هنرجویان مشارکت با آموزشی مراکز باز فضای
 یا علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام برای. کنید

 معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی های سایت یا تخصصی نشریات
 .شوید آور یاد را نویسی گزارش در مهم موارد، مناسب گزارش ارائهد. برای کنی

 یك قالب در را مشارکت با را خود گروه جوی وجست نتیجه بخواهید آنها از
 .دهند ارائه کالس در گزارش
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 :2 توانمندساز هدف
  .کند کنترل را حیاط و بازی فضای سطح بهداشت

 
های کنترل ، با هنرجویان خود در مورد روش4با نتیجه گیری از موضوع فعالیت   5فعالیت 

و گو کنید. در مورد تعریف سازمان بهداشت فضای باز حیاط و نگهداری آن گفت
بهداشت جهانی از بهداشت محیط و آیین نامه بهداشت محیط مهد کودك 

 و گو کنید. بهداشت با آنها گفتوزارت 
 

 
 تاندبس از پیش مراکز بهداشتی هاینامه آیین از استفاده با بخواهید هنرجویان از

 تهیه روش و اندنموده مطالعه تاکنون چه آن و است آمده هنرجو همراه در که
 یشپ مراکز بهداشت موضوع با وارسی فهرست ،اندآموخته قبالٌ که وارسی فهرست

 میلتک را آن دبستان از پیش مرکز یك از بازدید ضمن و کنند تهیه دبستان از
  .دهند ارائه کالس در و نمایند

 

  :3 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را سبز فضای بهداشت

 برپیام مانند) باز فضای در بهداشت مورد در پیامی یا حدیث ،موضوع به توجه با
 ،زهسب به نگاه :انددیده روشنی مایه چیز سه :فرمود مورد این در )ص( اسالم بزرگ

 و جنگل به کردن نگاه :دنفرمایمی )ع( صاد ق امام یا .نیکو روی به و روان آب به
 نمایش یا کنید بیان هنرجویان برای .(کندمی درخشان و نورانی را چهره سبزه
 .یدپرسب آنها مهم موضوع و احادیث این مورد در را هنرجویان نظرات سپس .دهید

 ،هنرجویان بندیگروه و مشارکتی و گروهیتدریس  هایروش از از استفاده با
  .کنید آغاز را خود تدریس

 
 و خوانی تصویر با که هستند انگیزی ذهن هایفعالیت از نوعی هافعالیت این  3و 2و 1فعالیت 

 هب نیاز، هافعالیت این انجام برای. شودمی انجام آنها مورد در گو وگفت و بحث
 ودرگفت شرکت به را هنرجویان. دارید کالسی هایگروه در هنرجویان مشارکت

 آنها از. کنید هدایت 2 و 1 شکل مشاهده و نظر مورد موضوع با گروهی گوی
 نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب بخواهید

، 1 فعالیت از بعد سبز فضای مشخصات توضیح به، آنها مشارکت و هنرجویان
 هایآلودگی انواع و 2 فعالیت انجام از بعد باغبانی و سبز فضای بهداشت اهمیت

 هایپرسش به و بپردازید 1 فعالیت انجام از بعد، باغبانی و سبز فضای از ناشی
 .دهید پاسخ آنها
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 مراکز باغبانی و باز فضای هایآلودگی توضیح و 1 فعالیت از گیری نتیجه با  4فعالیت 
 برای. کنید هدایت 4 فعالیت انجام به را آنها، هنرجویان مشارکت با آموزشی

 ریاتنش یا علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام
 آنها از خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی هایسایت معرفی یا تخصصی
 ارائه کالس در بروشور یك قالب در را خود گروه جوی وجست نتیجه بخواهید

 .دهند

 

 
دانستنی های 

 هنرآموز
 آلودگی ناشی از کودهای مصرفی 
به خاك افزوده  خیزی آنتقویت خاك و باال بردن حاصل برایهر نوع موادی که 

 :شوندمیتقسیم زیر دسته  دوکودها به طور کلی به  شود.شود، کود گفته میمی
بر اساس ترکیب شیمیایی کود و عناصر مورد نیاز  که كودهاي شيميایيالف(
 شوند: زیر تقسیم می به دو دستهگیاه 

 و کلسیم، پتاس، فسفر، ازتعناصر پرمصرف، مانند کودهای شیمیایی حاوی  
 .منیزیم

  .بور، مس، منگنز، روی، آهنمصرف مانند کودهای شیمیایی حاوی عناصر کم

هایی که مجموع عناصر فو ق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطالحا کودبه 
 شود. کود کامل اطال ق می

، دها قابل تجزیه باشهر ماده آلی که بوسیله میکروب)ارگانيك(: آليهاي كودب(
عنوان کود آلی به کار رود. اما کودهای آلی مختلف از نظر کیفیت و هتواند بمی

قیمت بسیار متفاوتند. تامین مواد غذایی گیاه از طریق اضافه دوام در خاك و 
 دلیلشود. ارزش اصلی کودهای آلی به کردن مواد آلی به خاك گران تمام می

ه توان به سکنند. کودهای آلی را مییتغییرات فیزیکی است که در خاك ایجاد م
 کرد:تقسیم  زیرگروه 

شود که بیشتر از انات تهیه میدر حقیقت از فضوالت حیو ي:كودهاي حيوان -
ارا بودن د دلیلشود. کود حیوانی به کود گوسفند و گاو و اسب و یا مرغ تشکیل می

حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاك بسیار مفید 
 آید. کود انسانی نیز در رده کودهای حیوانی به حساب میاست. 

را قبل از کاشت محصول اصلی کشت  که آنشامل گیاهی است  ز:كود سب -
نکه بدون ای ؛گردانندرا به زمین برمیای آنو بعد از مقداری رشد سبزینه کنندمی

 . از این گیاه محصولی برداشت کنند

 گیاهان کودی است که از بازیافت مواد ارگانیك )مواد زائدی که از :كمپوست -
در باغبانی و کشاورزی  از کمپوست. دآیبه دست می، مانند(و حیوانات برجای می

شود. کمپوست یکی از بهترین کودهای کننده خاك استفاده میبه عنوان تقویت
تواند جایگزین خوبی برای های طبیعی خاك است و میکنندهگیاهی و تقویت

 . کودهای تجاری شود. مهمترین حسن این کود، ارزان بودن آن است
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دانستنی های 
 هنرآموز

شود و دسته ها برای از بین بردن حشرات و آفات نباتی استفاده میکشآفت 
ها، سم کشها، حشرهکشها، علفکشبزرگی از محصوالت زیر شامل قارچ

های آلی کشها آلی شامل آفتکششود. انواع مهم آفتجوندگان و نظیر آن را می
 کلره، فسفره و کارباماته هستند. 

ها حاوی کربن، هیدروژن و کلر است. کشاین دسته از حشرههای کلره: کشحشره
این ترکیبات به عنوان سموم بسیار قوی و موثر روی سیستم اعصاب مرکزی عمل 

کشند. استفاده از این حشره کش ها باعث ایجاد مسمومیت کرده و بندپایان را می
 شود. می

، های تنفسیاشتن راهاقدامات درمانی در مسمومیت با سموم کلره شامل باز نگهد
-تشنج و شستاقدام به تنفس مصنوعی در موارد الزم، استفاده از داروهای ضد

 وشوی معده در صورت رسیدن سم به آن است. 
های فسفره: این گروه حاوی کربن، هیدروژن، فسفر، اکسیژن است. این کشحشره
مهمترین سم  ها تجزیه پذیر هستند و دوام آنها در محیط زیاد نیست.کشحشره

 این گروه، ماالتیون است. 
 استفاده از این حشره کش ها باعث ایجاد مسمومیت می شود. 

-اقدامات الزم برای درمان مسمومیت شامل دور کردن فرد از محیط آلوده، شست

وشوی معده و استفاده از وشوی پوست با آب و صابون، تنفس مصنوعی، شست
 داروهایی مانند آتروپین هستند. 

های کاربامات: دارای کربن، هیدروژن، اکسیژن و ازت هستند و کلر و کشحشره
های ها از راهفسفر ندارند. بنیان اصلی آنها اسید کاربامیك است. کاربامات

استنشا ق، تماس پوستی و خوراکی قادر به ایجاد مسمومیت هستند برای درمان 
 شود. ها تنها از آتروپین استفاده میمسمومیت کاربامات

کش، ترکیبی است که برای حذف یا نابود ها: به طور کلی یك ماده علفکشعلف
های تولید کشرود. امروزه علفهای مختلف گیاهی به کار میکردن قسمت

 صورت اختصاصی بر روی علف خاصی عمل کند. توانند بهشوند که میمی
گرد و سولفات مس ها از ترکیبات ساده غیرآلی مثل گوکشها: قارچکشقارچ

آیند. بسته به نوع و عملکرد گرفته تا ترکیبات آلی حاوی فلزات به دست می
کن کننده کننده یا ریشهتوان تحت عنوان محافظ، درمانها را میکشقارچ

زای های محافظ را قبل از ظهور هر گونه قارچ بیمارینامگذاری کرد. قارچ کش
 برند. کار میگیاهی به
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 نباتي آفات و حشرات از ناشي آلودگي

 این .است حشرات نیش به حساسیت هاآلرژی اشکال ترینشده شناخته از یکی
 و زنبور دهندگانپرورش مانند خاص هایشغل با افرادی در اغلب بیماری

 با .شودمی دیده ،هستند حشرات توسط گزیدگی معرض در بیشتر که کشاورزان
 کودکان خصوصهب افراد تمام در حشرات با مرتبط مشکالت بروز احتمال وجود این

 خود به را حشرات نیش به حساسیت موارد بیشترین زنبور نیش .دارد وجود
 تواندمی که است هاییآنزیم و هاپروتئین حاوی حشره سم .دهدمی اختصاص

 حشره نیش از ناشی آلرژیك هایواکنش .گردد بیماری تظاهرات ایجاد به منجر
 در .کنند بروز سیستمیك و بدن تمام در منتشر یا موضعی صورت به توانندمی

 خارش گاهی و درد و قرمزی ،تورم دچار شدهگزیده فرد ،موضعی هایواکنش موارد
 از و است متفاوت بزرگ تا کوچك از ضایعه اندازه .شودمی حشره نیش محل در

 از پس معموالً .گردد برطرف ضایعه تا ،کشدمی طول روز چند تا ساعت چند
 اینگونه .ماندنمی برجا نیش محل ظاهر یا رنگ تغییر از اثری هیچگونه بهبودی
 ایجاد بیمار برای حادی مشکل معموال آنها ةانداز از نظر صرف موضعی هایواکنش

 صورت مانند حساسی هایمحل درگیری و وسیع بسیار موارد در فقط و کنندنمی
 لهجم از درمانی و تشخیصی اقدامات به نیاز ،حیات تهدیدکننده تنفسی هایراه و

  .داشت خواهند زداییحساسیت
 است آنافیالکسی شوك بروز ،حشرات نیش به واکنش ترخطرناك و جدی شکل

 ات دقیقه چند زمان مدت طی آنافیالکسی شوك .گردد مرگ به منجر تواندمی که
 عمومی و شدید واکنش یك صورت به و دهدمی رخ حشره نیش از پس ساعت چند

 کهیر اردچ آنافیالکسی شوك به مبتال بیمار .کندمی بروز بدن سراسر در منتشر و
 ،هاچشم از ریزش اشك و تورم ،قرمزی ،بدن تمام در شدید خارش همراه وسیع

 و شکمی دردهای ،نفس تنگی و سرفه ،سینه خس خس ،بینی احتقان و آبریزش
 که صورتی در و شودمی خون فشار افت و سرگیجه ،سر سبکی احساس ،اسهال

 پایین خون فشار اثر در فوت احتمال ،نگیرد صورت اقدامی وی برای وقت اسرع در
 مهم نکته .داشت خواهد وجود تنفسی هایراه و حنجره و حلق ناحیه در انسداد و

 صوصبخ و حشره نیش بدنبال شده ذکر عالیم کوچکترین بروز در فرد که است این
 ارقر خود عالیم جریان در را پزشك و کند مراجعه اورژانس به فوراًباید  زنبور نیش
 هایواکنش علل ترینشایع جمله از عسل زنبور نیش ،زنبور خانواده میان در .دهد

 صورت به که نیز زنبورها انواع سایر اما ،رودمی شمار به سیستمیك و موضعی
  .دشون حشرات سم از ناشی هایواکنش به منجر توانندمی، کنندمی زندگی وحشی

 داروهای از استفاده ،شد ذکر که گونه همان موضعی های-واکنش موارد در
 بهبودی و عالیم از کاستن در نیش محل کردن کمپرس و ضدحساسیت ،ضددرد
 سر پشت از پس ،سیستمیك هایواکنش بروز صورت در اما .کندمی کفایت

 تست تحت باید حتما بیمار آنافیالکسی شوك و واکنش حاد مرحله گذاشتن
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 تحت ،واکنش ایجاد عامل حشره نوع تعیین صورت در و گیرد قرار پوستی
  .گیرد قرار آلرژی واکسن یا ایمونوتراپی

 هیزاتتج استاندارد از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 بازی وسایل ایمنی و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه بازی زمین

  .کنید استفاده ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان توسط شده تهیه کودکان
 
 

 :4 سازتوانمند هدف
  .کند کنترل را باغبانی و سبز فضای بهداشت

 
 از، 6 شکل مشاهده به هنرجویان هدایت و، 4 فعالیت موضوع از گیری نتیجه با  5فعالیت 

 نباتی آفات و سبز فضای از ناشی هایبیماری و خطرات مورددر  بخواهید آنها
، انهنرجوی نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند گو وگفت

 از استفاده خطرات مورد در آنها مشارکت با و 7 شکل مشاهده به آنها هدایت
 کودك مهد محیط باغبانی و سبز فضای از ناشی هایبیماری و کودها انواع

 .دهید توضیح

 

 
 

 باغبانی و سبز فضای نگهداری و بهداشت مورد در 2 فعالیت از گیرینتیجه با  6فعالیت 
 را آنها، هنرجویان مشارکت با، آن توضیح و 3 شکل مشاهده و آموزشی مراکز

 عتبرم علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام برای. کنید هدایت 6 فعالیت انجام به
امثال  و علمی های سایت معرفی یا تخصصی نشریات یا علمی کتاب چند مانند
 در را خود گروه جوی وجست نتیجه بخواهید آنها از خود هنرجویان به راآن 

 .دهند ارائه کالس در بروشور یك قالب

 

 
 از پیش مراکز بهداشتی های نامهآیین  از استفاده با بخواهید هنرجویان از  7فعالیت 

 فضای بهداشت مورد در تاکنون چه آن و است آمده هنرجو همراه در که دبستان
 و سبز فضای بهداشت موضوع با وارسی فهرست، اند آموخته باغبانی و سبز

 از یشپ مرکز یك از بازدید ضمن وکنند  تهیه دبستان از پیش مراکز باغبانی
 .دهند ارائه کالس در ونمایند  تکمیل را آن دبستان
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 و راهنما از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت ایران کشاورزی بهداشت جامع دستورالعمل
  .کنید استفاده پزشکی

 

 :5 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را حیاط در بازی وسایل بهداشت

 
 هنرجویان برای حیاط در بازی وسایل بهداشت مورد در پیامی ،موضوع به توجه با

 پسس .بپرسید پیام این مورد در را هنرجویان نظرات و دهید نمایش یا کنید بیان
 هنرجویان بندیگروه و مشارکتی و گروهیتدریس  هایروش از از استفاده با

  .کنید آغاز را خود تدریس
 

 را 1 شکل دقت با بخواهید هنرجویان از. است انگیزی ذهن نوع از فعالیت این  1فعالیت 
 نظرات و کنند گو وگفت خود هایگروه هم با آن به توجه با و کنند مشاهده

، آنها مشارکت با و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را خود
 به و بپردازید، 1 فعالیت از بعد بازی اهمیت و آن وسایل، بازی توضیح به

 .دهید پاسخ مورد این در آنها هایپرسش
 

 

 
 هنرجویان از، قبلی هماهنگی ا، بآن اهمیت و بازی مورد در گو وازگفت بعد  2فعالیت 

، اند هآورد هنرستان به خود با که باز فضای بازیاسباب تصاویر مورد در بخواهید
-جمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند  گو وگفت کالسی هایگروه در

 از پیش مراکز باز محیط در بازی وسایل انواع، درسی های گروه نظرات بندی
 دهش تصاویرارائه از استفاده، هنرجویان مشارکت با و کنید فهرست را دبستان

 و کنید گو و گفت هنرجویان با آنها مورد در، کتاب 2 تا 2 تصاویر و کالس در
 نمایید. بندی جمع هنرجویان مشارکت با را مطالب
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 :6 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را حیاط در بازی وسایل بهداشت

های کنترل ، با هنرجویان خود در مورد روش4با نتیجه گیری از موضوع فعالیت   3فعالیت 
و گو کنید. در مورد تعریف سازمان بهداشت فضای باز حیاط و نگهداری آن گفت

بهداشت محیط مهد کودك بهداشت جهانی از بهداشت محیط و آیین نامه 
 و گو کنید. وزارت بهداشت با آنها گفت

های بهداشتی مراکز پیش از از هنرجویان بخواهید با استفاده از آیین نامه
اند و دبستان که در همراه هنرجو آمده است و آن چه تاکنون مطالعه نموده

شت ع بهدااند، فهرست وارسی با موضوروش تهیه فهرست وارسی که قبالٌ آموخته
مراکز پیش از دبستان تهیه کنند و ضمن بازدید از یك مرکز پیش از دبستان 

 آن را تکمیل نمایند و در کالس ارائه دهند.

 

 
 های گروه مشارکت با را انگیزی ذهن هایفعالیت این بخواهید هنرجویان از  8و 6و 3فعالیت 

 اسخپ فعالیت هر در مربوط واردم به، کالسی گوی وگفت با و دهند انجام کالسی
 در گو وگفت به، آنها نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در را نتیجه و دهند
 انجام از بعد حیاط در استاندارد و بهداشتی بازی وسایل تهیه معیارهای مورد

، 6 فعالیت انجام از بعد بازی وسایل از ناشی حوادث و هاآلودگی انواع، 1 فعالیت
، 6شکل نمایش و بازی وسایل محل و باز فضای در کودکان از مراقبت هایروش

 ار آنها سپس. دهید توضیح هنرجویان مشارکت با را مربوط موارد و بپردازید
 .کنید راهنمایی هافعالیت سایر انجام برای

 

 
و  5و  4فعالیت 
 9و  7

 نابعم ابتدا، ها فعالیت این انجام برای. است علمی مطالعه نوع از ها فعالیت این 
 وجهت با بخواهید آنها از و کنید معرفی آنها به را فصل آخر منابع و معتبر علمی

، 4فعالیت در استاندارد سازمان بازی وسایل استانداردهای)فعالیت هر موضوع به
 ضد مواد بردن کار به، 2فعالیت در بازی زمین و وسایل بهداشتی معیارهای

 زمین و بازی وسایل حفظ و نگهداری های روش، 7فعالیت در کننده عفونی
 رد بروشور صورت به را نتیجه و کنند مراجعه منابع این به( 3 فعالیت در بازی

 .دهند ارائه کالس

 

 
و  11فعالیت 
11 

 وجهت با بخواهید هنرجویان از. است تکمیلی های فعالیت نوع از ها فعالیت این 
 یوارس فهرست، هنرجو همراه کتاب از استفاده با و اند آموخته تاکنون چه آن به
 ضمن هماهنگی با ونمایند  تهیه ((بازی زمین و وسایل بهداشت)) موضوع با

 السک در را نتیجه در و کنند تکمیل را آن دبستان از پیش مرکز یك از بازدید
 .دهند ارائه

 

 هیزاتتج استاندارد از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 بازی وسایل ایمنی و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه بازی زمین

  .دکنی استفاده ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان توسط شده تهیه کودکان
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 :7 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را استخر بهداشت

  مانند استخر بهداشت رعایت و شنا مورد در پیامی ،موضوع به توجه با
 

 شههمی باید والدین، است آن داخل یا استخر نزدیك کودك که زمانی کودکان»
 سایلو از است بهتر. باشند داشته حضور او کنار بازو یك اندازه به ای فاصله با

 .«شود استفاده هم شناور هایقمقمه یا تیوپ مانند شنا کمکی
 

 مورد در را هنرجویان نظرات سپس .دهید نمایش یا کنید بیان هنرجویان برای
 ندیبگروه و مشارکتی و گروهیتدریس  هایروش از از استفاده با .بپرسید پیام این

  .کنید آغاز را خود تدریس ،هنرجویان
 

 کلش مشاهده به را هنرجویان. است خوانی تصویر انگیزی ذهن فعالیت یك این  1فعالیت 
 راستخ بهداشت اهمیت مورد در، آن به توجه با بخواهید آنها از وکنید  هدایت 1
 و کنند بندی جمع را مطالب بخواهید آنها از. کنند گو و گفت، استخرها انواع و

 حتوضی به، آنها مشارکت و هنرجویان نظرات بندی جمع با. دهند ارائه کالس در
 .بپردازید، آن انواع و شنا استخر

 

 
، هنرجویان مشارکت با آن انواع و استخر توضیح و 1 فعالیت از گیری نتیجه با  2فعالیت 

 هدایت 1 و 2 خوانیتصویر با همراه انگیزی ذهن هایفعالیت انجام به را آنها
 و نظر مورد موضوع با گروهی گوی ودرگفت شرکت به را هنرجویان. کنید

 .کنید هدایت 4 و 1 شکل مشاهده
 هارائ کالس در و کنند بندیجمع را و گوی گروهیبخواهید نتیجه گفت آنها از

 آلودگی توضیح انواع هنرجویان و مشارکت آنها، به نظرات بندیجمع با. دهند
 ، بپردازید. 2استخربعد از فعالیت  در موجود بیماری و

 

 

 :8 سازتوانمند هدف
  .کند کنترل را استخر بهداشت

 
، هنرجویان مشارکت با آن انواع و استخر توضیح و 1 فعالیت از گیرینتیجه با  3فعالیت 

 هدایت 1 و 2 خوانی تصویر با همراه انگیزی ذهن هایفعالیت انجام به را آنها
 و نظر مورد موضوع با گروهی گوی ودرگفت شرکت به را هنرجویان. کنید

 .کنید هدایت 6 و 2 شکل مشاهده
 هارائ کالس در و کنند بندیجمع را گروهی گوی وگفت نتیجه بخواهید آنها از

 هایروش توضیح به، آنها مشارکت و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند
 .بپردازید 1 فعالیت انجام از بعد تصفیه انواع و استخر آب بهداشتی نگهداری
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، آموزشی مراکز استخر بهداشت مورد در 1 و 2و 1 هایفعالیت از گیرینتیجه با  4فعالیت 

 عمناب ابتدا، فعالیت این انجام برای. کنید هدایت 4 فعالیت انجام به را هنرجویان
 هایسایت معرفی یا تخصصی نشریات یا علمی کتاب چند مانند معتبر علمی
 جوی وجست نتیجه بخواهید آنها از، خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی
 .دهند ارائه کالس در بروشور یك قالب در را خود گروه

 

 

 
 و استخرها ایجاد برای بهداشتی استانداردهای مطالعه با بخواهید هنرجویان از  6و  5فعالیت 

 وهنرج همراه در که دبستان از پیش مراکز بهداشتی هاینامهآیین  از استفاده
 وارسی فهرست، اندآموخته استخر بهداشت مورد در تاکنون چهآن و است آمده

 ((تاندبس از پیش مراکز دبستان از پیش فضای در استخر بهداشت)) موضوع با
 وند نمای تکمیل را آن دبستان از پیش مرکز یك از بازدید ضمن ود کنن تهیه

 .دهند ارائه کالس در
 

 

 
 و نظارت راهنمای از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت طبیعی هایشناگاه و شنا استخرهای آب پایش
  .یدکن استفاده پزشکی

 

 :9 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را بازی آب و بازی شن فضای بهداشت

 
 نظرات سپس .دهید نمایش یا کنید بیان هنرجویان برای پیامی ،موضوع به توجه با

تدریس  هایروش از استفاده با .بپرسید مهم موضوع و احادیث این مورد در را آنها
  .کنید آغاز را خود تدریس ،هنرجویان بندیگروه و مشارکتی و گروهی

 
و  2و  1فعالیت 
 4و  3

 و خوانیتصویر با که هستند انگیزی ذهن هایفعالیت از نوعی هافعالیت این 
 گوی ودرگفت شرکت به را هنرجویان. شود می انجام آنها مورد در گو وگفت

 گوی وگفت نتیجه بخواهید آنها از. کنید هدایت 2 تا 1 شکل مشاهده و گروهی
 نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را گروهی

 و اهمیت و بازیآب و بازیشن فضای توضیح به، آنها مشارکت و هنرجویان
 الزم های دستورالعمل اهمیت، 1 فعالیت از بعد فضاها این بهداشت ضرورت

 بازی شن برای الزم وسایل و 2 فعالیت انجام از بعد بازیشن فضای ایجاد جهت
 وسایل، بازیآب فضای و 1 فعالیت از بعد بازی شن در بهداشتی نکات رعایت و
 .بپردازید بازی شن بهداشتی نکات و
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 :11 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را بازی شن و بازی شن فضای بهداشت

 
 و انهنرجوی نظرات بندی جمع با. شود می انجام باال فعالیت مانند فعالیت این  6و  5فعالیت 

 ایفض و وسایل تهیه در بهداشتی های دستورالعمل توضیح به، آنها مشارکت
 بازی شن فضای در موجود هایبیماری و هاآلودگی انواع و بازیآب و بازیشن

 بازیآب و شن فضای نگهداری بهداشتی هایروش، 2 فعالیت از بعد بازیآب و
 .بپردازید فعالیت انجام از بعد

 

 
 و شن فضای نگهداری بهداشتی هایروش توضیح و 6 فعالیت از گیرینتیجه با  7فعالیت 

 دمانن معتبر علمی منابع ابتدا، هنرجویان مشارکت با آموزشی مراکز بازیآب
 به راو امثال آن  علمی هایسایت یا تخصصی نشریات یا علمی کتاب چند

 خود گروه جوی وجست نتیجه بخواهید آنها از وکنید  معرفی خود هنرجویان
 .دهند ارائه کالس در بروشور یك قالب در را

 

 
های آخر فصل را را با در انتهای واحد یادگیری از هنرجویان بخواهید خودارزیابی و فعالیت  نکته

 نظارت هنرآموز انجام دهند
 

 

 :4 یادگیری واحد
 مدیر همکاری با باز محیط ایمنی کنترل

 

 :1 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را حیاط و باز فضای سطح یمنیا
 

 بازی آب ،بازیشن ،استخر ،بازی زمین ،سبز فضای ،باز فضای :ها واژه كليد
 هنرآموز راهنمای و هنرجو کتاب ،آموزشی فیلم ،تصاویر ،پوستر ابزار:
 ،ازیب آب فضای ،بازیشن فضای) ،دبستان از پیش مراکز باز محیط ،کارگاه فضا:

... ) 
 باز محیط در شتبهدا بر مروری ،هنرجویان مشارکت با ابتدا ،موضوع به توجه با

 .کنید یادآوری را طهراب این در مهم نکات و باشید داشته دبستان از پیش مراکز
 هنرجویان بندیگروه و مشارکتی و گروهیتدریس  هایروش از استفاده با سپس

  .کنید آغاز را خود تدریس
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 وگفت طریق از نظر مورد مفهوم با هنرجویان کردن آشنا، فعالیت این هدف  1فعالیت 
 موضوع با گروهی گوی ودرگفت شرکت به را هنرجویان. است کالسی گوهای

 دکنن بندیجمع را مطالب بخواهید آنها از و کنید هدایت، فعالیت در نظر مورد
 به، کالسی های گروه در هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و

 .بپردازید، 1 فعالیت از بعد باز فضای در ایمنی مشخصات توضیح

 

 
 گروههای در بخواهید آنها از 1 و 2 هایشکل مشاهده به هنرجویان هدایت با  3و  2فعالیت 

 تمشارک با سپسکنند.  ارائه نظر مورد تصاویر مورد در را خود نطرات کالسی
 و بازی فضای در ایمنی کنترل بهداشت اهمیّت، آنها نظرات از گیریبهره و

 حیاط و ورودی درب مانند بازی فضای ایمنی موارد و 2 فعالیت از بعد حیاط
 و هانامه آیین طبق را دبستان پیش مراکز در ورزش و بازی فضای مانند

 هب وکنید  مرور آنها با ،رابطه این دررا  مهم نکات و دهید توضیح استانداردها
 .دهید پاسخ زمینه این در آنها هایپرسش

 

 
و ارائه توضیحات الزم، آنها را به انجام  1و 2و1های گیری از فعالیتبا نتیجه  4فعالیت 

با استفاده از منابع علمی، در مورد هدایت کنید و از آنها بخواهید   4فعالیت 
 و جو کنند ودبستان جستدستورالعمل ایمنی برای فضای باز مراکز پیش از

و جوی گروه خود را با مشارکت در قالب یك گزارش در کالس نتیجه جست
 ارائه دهند. 

برای انجام این فعالیت، ابتدا منابع علمی معتبر مانند چند  الزم به یادآوری است
علمی و امثال آن را به هنرجویان  کتاب علمی یا نشریات تخصصی یا سایت های

ارائه گزارش مناسب، موارد مهم در گزارش نویسی را  برایخود معرفی کنید. 
 یاد آور شوید. 

 

 
 هیزاتتج استاندارد از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 بازی وسایل ایمنی و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه بازی زمین

 استفاده تهران ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان توسط شده تهیه کودکان
  .نمایید

 

 :2 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را حیاط و باز فضای سطح ایمنی

 کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از، 4 فعالیت موضوع از گیرینتیجه با  5فعالیت 
 گو وگفت حیاط و باز فضای در احتمالی خطرات مورد در 7 شکل مشاهده با

 بندی جمع، مشارکت با سپس. دهند ارائه کالس در را خود گروه نظرات و کنند
 با آنها کنترل و حوادث توضیح به 3 و 8 شکل مشاهده به آنها هدایت و نظرات

  6 فعالیت انجام برای را آنها. مراکزبپردازید این در ایمنی رعایت از استفاده
 کنید. هدایت
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 حوادث مورد در دهنده هشدار عالئم و باز فضای در ایمنی اصول یادآوری با  6فعالیت 

 دهنده هشدار عالئم بخواهید هنرجویان از دبستان از پیش مراکز احتمالی
 کالس در و کنند تهیهرا  باز فضای در ایمنی نکات آموزش هدف با تصویری

 .دهند ارائه
 

 
 بخواهید آنها از باز فضای حوادث در اولیه هایکمك معرفی با فعالیت این در  7فعالیت 

 رد حوادث بروز هنگام اولیه هایکمك موضوع با پوستری، کالسی هایگروه در
 ارگاهک در پوستر این از نمایشگاهی. ددهن ارائه کالس در وکنند  تهیه باز فضای
 کنید. برگزار

 

 
 موارد به توجه با وارسی فهرست، کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  8فعالیت 

 اکزمر از یکی مورد در و کنند تهیه را دبستان از پیش مرکز باز فضای ایمنی
  .دهند ارائه کالس در و کنند تکمیل آموزشی

 

 :3 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را بازی فضای برق کشیسیم ایمنی

 ضایف بر ق کشیسیم ایمنی مفهوم با هنرجویان کردن آشنا، فعالیت این هدف  2و  1فعالیت 
 وگفت در شرکت به را هنرجویان. است کالسی گوهای وگفت طریق از بازی
 بخواهید آنها از و کنید هدایت، فعالیت در نظر مورد موضوع با گروهی گوی
 در کالسی های روهگ در وکنند  مشاهده را 1 شکل ابتدا 1 فعالیت انجام برای
 با. دهند ارائه کالس در را حود نظرات هاگروه سپسکنند.  گو وگفت آن مورد
 شیکسیم ایمنی توضیح به، کالسی هایگروه در هنرجویان نظرات بندی جمع
 کشیسیم ایمنی کنترل اهمیت و ضرورت و، 1 فعالیت از بعد بازی فضای بر ق

 .بپردازید 2 فعالیت انجام از بعد باز فضای

 

 

 :4 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را بازی فضای برق کشی سیم ایمنی

 مورد رد گو وگفت با که هستند انگیزی ذهن هایفعالیت از نوعی هافعالیت این  5و  3فعالیت 
. کنید هدایت گروهی گوی ودرگفت شرکت به را هنرجویان. شود می انجام آنها

 ائهار کالس در و کنند بندی جمع را گروهی گوی وگفت نتیجه بخواهید آنها از
 ایمنی نکات توضیح به، آنها مشارکت و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند
 بعد تاندبس پیش مراکز قوانین و استاندارد اساس بر بازی فضای بر ق کشیسیم

 مواجهه در اولیه های-کمك و برقی وسایل از احتمالی خطرات انواع، 1 فعالیت از
 .بپردازید 2 فعالیت انجام از بعد سوختگی مصدومان با
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 4 فعالیت انجام به را آنها، الزم توضیحات ارائه و 2 و1فعالیت از گیرینتیجه با  4فعالیت 
-دستورالعمل مورد در، علمی منابع از استفاده با بخواهید آنها از و کنید هدایت

 ویج وجست نتیجه و کنند جو وجست بازی فضای بر ق کشی سیم ایمنی های
 .دهند ارائه کالس در گزارش یك قالب در مشارکت با را خود گروه

 

 
، سوختگی مصدومان با مواجهه در اولیه اقدامات آموزش و 2 فعالیت انجام از بعد  6فعالیت 

 ماکت روی را سوختگی در اولیه هایکمك، کالسی هایگروه در بخواهید آنها از
 به وکنید  یادآوری آنها به را الزم موارد راهنما عنوان به شما و کنند تمرین

 .دهید پاسخ آنها سواالت
 

 
 کنترل مورد در وارسی فهرست، کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  7فعالیت 

 ستاندب از پیش مرکز یك از بازدید در و کنند تهیه بازی فضای در بر ق ایمنی
  .دهند ارائه کالس در را نتیجه و نمائید تکمیل را آن

 خطرات راهنمای از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 توسط دهش تهیه گرفتگی بر ق در ایمنی هایتوصیه و آن فیزیولوژیکی آثار و بر ق

  .کنید استفاده تهران ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان
 
 

 :5 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را سبز فضای ایمنی

 
 ،کالسی های گروه در بخواهید هنرجویان از. است انگیزی ذهن نوع از هافعالیت  2و  1فعالیت 

-هم نتیجه وکنند  وگ وگفت ها فعالیت این موضوعات مورد در، مشارکت با
 جمع و 1 شکل مشاهده به آنها هدایت با. دهند ارائه کالس در را خود اندیشی

، 1 یتفعال از بعد سبز فضای ایمنی توضیح به های گروه شده ارائه نظرات بندی
 .بپردازید 2 فعالیت انجام از بعد سبز فضای ایمنی کنترل اهمیت و ضرورت و

 

 
-گروه در بخواهید آنها از، 2 و 1های فعالیت در هنرجویان نظرات بندیجمع با  3فعالیت 

 اییشیمی مواد ایمنی، باغبانی هادستگاه و تجهیزات ایمنی مورد در کالسی های
 و گفت باغبانی و سبز فضای کارهای در فردی حفاظت وسایل انواع و سموم و

 نهاآ نظرات بندی جمع و مشارکت با. دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند  گو
ره غی و کودها و خاك، گیاهان، درخت، باغچه)سبز فضای ایمنی موارد توضیح به
 بپردازد 1 و 2 شکل و 1 جدول از گیریبهره با و قوانین و استاندارد اساس بر (
 کنید. جلب هاشکل و جدول این هب را آنها توجه و
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 :6 سازتوانمند هدف
  .کند کنترل را سبز فضای ایمنی

 
 خود تجربیات مورد در، مشارکت با، کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  4فعالیت 

 و و کنند گو وگفت باغبانی و سبز فضای در فعالیت از ناشی خطرات انواع از
 جدول مشاهده به آنها هدایت با. دهند ارائه کالس در را خود اندیشی هم نتیجه

 و خورشید نور توضیح به آنها مشارکت و شده ارائه نظرات بندیجمع و 2
 در اولیه هایکمك و بپردازید باغبانی کارهای از ناشی های مسمومیت
 .هیدد آموزش عملی صورت به آنها به را باغبانی ابزار و مواد نتیجه در مصدومیت

 

 
 فضای از ناشی صدمات در اولیه کمکهای کالسی های گروه در بخواهید آنها از  5فعالیت 

 .کنند تمرین ماکت روی را سبز
 

 
 موردکنترل در وارسی فهرست، کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  6فعالیت 

 آن تاندبس از پیش مرکز یك از بازدید در. سپس کنند تهیه سبز فضای ایمنی
  .دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند  تکمیل را

 و راهنما از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت ایران کشاورزی بهداشت جامع دستورالعمل

  .کنید استفاده پزشکی
 

 :7 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را حیاط داخل بازی تجهیزات و وسایل ایمنی

 حیاط داخل بازی تجهیزات و وسایل ایمنی مورد در پیامی ،موضوع به توجه با
 امپی این مورد در را آنها نظرات سپس .دهید نمایش یا کنید بیان هنرجویان برای

 بندیگروه و مشارکتی و گروهی یسرتد هایروش از از استفاده با .بپرسید
  .کنید آغاز را خود تدریس ،هنرجویان

 
 شرکت به را هنرجویانهستند،  انگیزی ذهن هایفعالیت نوع از هافعالیت این  2و  1فعالیت 

 اآنه از و کنید هدایت، فعالیت هر در نظر مورد موضوع با گروهی گویودرگفت
 نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب بخواهید

 یتفعال از بعد حیاط داخل بازی تجهیزات و وسایل ایمنی توضیح به، هنرجویان
 های پرسش به و بپردازید 2 فعالیت انجام از بعد بازی وسایل ایمنی اهمیت، 1

 .دهید پاسخ آنها
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 :8 سازتوانمند هدف
  .ندک کنترل را حیاط داخل بازی تجهیزات و وسایل ایمنی

 
 کردن آشنا هدفشان کهاست  انگیزی ذهن هایفعالیت نوع از فعالیت این  3فعالیت 

 انجام برای. است کالسی گوهای و گفت طریق از نظر مورد مفهوم با هنرجویان
 به را هنرجویان. داریدنیاز  کالسی هایگروه در هنرجویان مشارکت به آنها

 و کنید هدایت، فعالیت هر در نظر مورد موضوع با گروهی گویودرگفت شرکت
 بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب بخواهید آنها از

 و حیاط داخل بازی تجهیزات و وسایل ایمنی توضیح به، هنرجویان نظرات
 .دهید پاسخ آنها هایپرسش به و بپردازید، 1 فعالیت از بعد آن اهمیت

 

 
 فضای وسایل مورد در ایمنی های توصیه توضیح و 1 فعالیت از گیری نتیجه با  5و  4فعالیت 

. کنید هدایت 4 فعالیت انجام به را آنها، هنرجویان مشارکت با آموزشی مراکز باز
 ای علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام برای

 معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی های سایت یا تخصصی نشریات
 آنها از. شوید یادآور را آن مهم موارد، مناسب دیواری روزنامه ارائه جهتکنید. 

 کالس در دیواری روزنامه یك قالب در را خود گروه جوی وجست نتیجه بخواهید
 هماهنگ دبستان از پیش مرکز از بازدیدی 2 فعالیت انجام برای. دهند ارائه

 بخواهید آنها از. شوید یادآور را آن مهم موارد، مناسب گزارش ارائهبرای  و کنید
 ارائه کالس در گزارش یك قالب در هاگروهیهم مشارکت با را بازدید نتیجه
 .دهند

 

 
 وگفتدر شرکت به را هنرجویاناست  انگیزی ذهن فعالیتهای نوع از فعالیت این  6فعالیت 

 بخواهید آنها از و کنید هدایت، فعالیت هر در نظر مورد موضوع با گروهی گوی
 نظرات بندی جمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب

 6 فعالیت انجام از بعد بازی وسایل احتمالی خطرات انواع توضیح به، هنرجویان
 .دهید پاسخ آنها هایپرسش به و بپردازید

 

 
 زمراک باز فضای وسایل ایمنی های توصیه توضیح و 6 فعالیت از گیرینتیجه با  8و  7فعالیت 

 برای. کنید هدایت 7 فعالیت انجام به را آنها، هنرجویان مشارکت با آموزشی
 ریاتنش یا علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام

ی کنید. برا معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی هایسایت یا تخصصی
 وجست نتیجه بخواهید آنها از. شوید یادآور را آن مهم موارد، مناسب بروشور ارائه

 یتفعال این انجام از بعد. دهند ارائه کالس در بروشور شکل به را خود گروه جوی
 درو  دهید توضیح را خطرات بروز هنگام در اولیه هایکمك و ایمنی بازرسی

از  سپس. کنید اشاره کودك سالمت از مراقبت کتاب 2 فصل به مورد این
 .کنند تهیه پوستر صورت به را 8 فعالیتهنرجویان بخواهید 
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 زاتتجهی استاندارد از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای
 بازی وسایل ایمنی و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه بازی زمین

 استفاده تهران ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان توسط شده تهیه کودکان
  .نمایید

 

 :9 ساز توانمند هدف
  .دهد توضیح را شنا استخر ایمنی

 ای کنید بیان هنرجویان برای استخر ایمنی مورد در پیامی ،موضوع به توجه با
 هایروش از استفاده با .بپرسید پیام این مورد در را آنها نظرات سپس .دهید نمایش

  .کنید آغاز را خود تدریس ،هنرجویان بندیگروه و مشارکتی و گروهی یسرتد
 

 دنکر آشنا هدفشان کههستند  انگیزی ذهن هایفعالیت نوع از هافعالیت این  2و  1فعالیت 
 انجام برای. است کالسی گوهایوگفت طریق از نظر مورد مفهوم با هنرجویان

 به را هنرجویان. دارید کالسی هایگروه در هنرجویان مشارکت به نیاز آنها
 دکنی هدایت، فعالیت هر در نظر مورد موضوع با گروهی گویوگفت در شرکت

 بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را مطالب بخواهید آنها از و
 ایمنی اهمیت، 1 فعالیت از بعد شنا استخر ایمنی توضیح به، هنرجویان نظرات
 .دهید پاسخ آنها هایپرسش به و بپردازید 2 فعالیت انجام از بعد استخر

 

 

 
 ای علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا، فعالیت این انجام برای  3فعالیت 

 معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی هایسایت یا تخصصی نشریات
 از .شوید آوریاد را بروشور تهیه در مهم موارد، مناسب بروشور ارائهکنید. برای 

 بروشور قالب در را خود مشارکتی و گروهی جوی وجست نتیجه بخواهید آنها
 .دهند ارائه کالس به

 

 
 

 :11 ساز توانمند هدف
  .کند کنترل را شنا استخر ایمنی

 
 مورد در گو وگفت با که است انگیزی ذهن هایفعالیت از نوعی فعالیت این  4فعالیت 

 گوی وگفت در شرکت به را هنرجویان. شودمی انجام استخر ایمنی موضوع
 بندیجمع را گروهی گویوگفت نتیجه بخواهید آنها از. کنید هدایت گروهی

 هب، آنها مشارکت و هنرجویان نظرات بندیجمع با. دهند ارائه کالس در و کنند
 .بپردازید، استخر ایمنی در الزم استانداردهای توضیح
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و  6و  5فعالیت 
7 

 نجاما برای بخواهید هنرجویان از. است تکمیلی هایفعالیت نوع از هافعالیت این 
 با هشداردهنده تابلوهای و اندآموخته تاکنون چهآن از استفاده با 2 فعالیت
 مانجا برای. دهند ارائه کالس در را نتیجه وکنند  تهیه استخر ایمنی موضوع
 7 فعالیت انجام برایکنند  رپ را غریق نجات لوازم به مربوط جدول 6 فعالیت
 هر را بعد. بگذارند نمایش به هاگروهیهم با را غریق نجات نقش تا دهید فرصت
 کنند. تدریس هنرجویان مشارکت با را مربوط مطالب فعالیت

 

 
و  9و  8فعالیت 

11 
 های ایتس یا تخصصی نشریات، علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا 

 فعالیت در بخواهید آنها از وکنید  معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی
 را خود گروه جوی وجست نتیجه و کنند جو و جست را استخر ایمنی موارد 8
 ایمنی 3 فعالیت انجام برای. دهند ارائه کالس در وارسی فهرست قالب در

 به سسپ. دهند ارائه بروشور شکل به و کنند جو وجست را استخر بر ق سیستم
 عالیتف انجام برای. بپردازید استخر ساختمان ایمنی کلی نکات مطالب توضیح

 ائهار بروشور صورت به کالس در و بکنند تهیه مطالب خطرات انواع مورد در 11
 .دهید توضیح را استخر ایمنی حفظ به مربوط مطالب سپس. دهند

 

 
 استخر و شنا از را خود تجربیات بخواهید هنرجویان از 10 فعالیت انجام برای  11فعالیت 

 .دهند ارائه کالس در وکنند  بندیجمع را نتیجه و کنند بیان
 

 

 
 زا استفاده با دهید فرصت استخر ایمنی مورد در الزم نکات توضیحات از بعد  12فعالیت 

 صبن هنرستان یا کارگاه در را آنها وکنند  تهیه آموزشی پوسترهای تصاویری
  .نمایید

دانستنی های 
 هنرآموز

 است. 1بر اساس جدول  تعداد نجات غریق در استخر شنای عمومی 
 تعداد غریق نجات در استخرهاي عمومي -3جدول 

 استخر مساحت
 مربع( )متر

 حالتی )در منجی تعداد حداقل
 ظرفیت درصد 20 از کمتر که

 باشد( شده اشغال استخر

 حالتی )در منجی تعداد حداقل
 ظرفیت درصد 20 از بیش که

 باشد( شده اشغال استخر
 1 1 72 تا

 2 1 200 تا 72 از
 1 2 112 تا 200 از
 4 1 242 تا 112 از
 2 4 820 تا 242 از

 تا 820 از
1100 

2 6 

 کارگیری غریق نجات توجه به موارد زیر الزامی است:در به
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 به اشاره و کالسی هایگروه در حوادث هنگام اولیه هایکمك تمرین از بعد  13فعالیت 
 رد شده سازیشبیه موقعیت ایجاد با کودك سالمت از مراقبت کتاب مطالب
 به مربوط اولیه هایکمك و دهند انجام را 11 فعالیت دهید فرصت کارگاه
 .کنند تمرین را استخر ایمنینکردن  رعایت از ناشی حوادث

 

 
 زاتتجهی استاندارد از توانیدمی بخش این مطالب خصوص در بیشتر اطالعات برای

-1 )شماره آزمون هایروش و ایمنی عمومی الزامات :اول قسمت -شنا استخر
  .کنید استفاده ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه (11202

 
های آخر در انتهای واحد یادگیری از هنرجویان بخواهید خودارزیابی و فعالیت  نکته

 فصل را را با نظارت هنرآموز انجام دهند.
 

 

 :5 یادگیری واحد
 اوقات و استراحت ،خواب ایمنی و بهداشتی کنترل

  دبستان از پیش مراکز فراغت
 

  فراغت اوقات ،استراحت ،خواب ها:واژه كليد

 هنرآموز راهنمای و هنرجو همراه کتاب ،تصاویر ابزار:
 کودك مهد استراحت و خواب محل ،کارگاه ،درس کالس فضا:

 

 :1 ساز توانمند هدف
 را کودک فراغت اوقات و استراحت ،خواب برنامه تنظیم

  .دهد توضیح
و  2و  1فعالیت 

 11و  9و 7و  6
 شرکت به را هنرجویان. هستند انگیزی ذهن هایفعالیت نوع از هافعالیت این 

 هیگرو گوی وگفت نتیجه بخواهید آنها از. کنید هدایت گروهی گوی ودرگفت
 و هنرجویان نظرات بندی جمع با. دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع را

 از بعد خواب انواع و خواب مراحل، خواب مورد در توضیح به، آنها مشارکت
 از بعد کودکان استراحت، 2 فعالیت از بعد خواب ضرورت و اهمیت 1 فعالیت
 بعد فراغت اوقات، 7 فعالیت از بعد کودکان برای استراحت اهمیت و، 6 فعالیت

 شکل به توجه با کودکان برای فراغت اوقات اهمیت و ضرورت، 3 فعالیت از
 .بپردازید، 10 فعالیت از بعد 2و4و1

 

 تا باشید کننده تسهیل و گرهدایت عنوان به تنها شما که است ذکر به الزم
  .کنند ابزار را نظراتشان آزادانه هنرجویان
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 کودکان در خواب زمان مدت به گفت و بحث از بعد هنرجویان فعالیت این در  3فعالیت 
 ار هنرجویان توجه مبحث این تدریس از بعد. نمود خواهند توجه سن حسب بر
 بخوا به نیاز مورد میزان بخواهید آنان از وکنید  جلبکتاب درسی  1 جدول به

 ار گروهی فعالیت نتیجه و کنند مقایسه هم با را مختلف سنین در کودکان
 .دهند ارائه کالس در و کنند بندیجمع

 

 
 .بخواهید هنرجویان از اندآموخته تاکنون خواب مورد در آنچه از گیرینتبجه با  4فعالیت 

 در راهکارهایی و. کنند گووگفت کودکان آرام خواب برای مهم نکات مورد در
  .دهند ارائه زمینه این

 
 و کالم بدون هایموسیقی و هاالالئی از از فهرستی بخواهید هنرجویان از  5فعالیت 

 تفعالی این هدف. کنند اجرا کالس در و کنند تهیه را کودکان مناسب هایقصه
 آنان از بنابراین. است کودکان خواب در ادبیات از استفاده با هنرجویان آشنایی

 .دهند ارائه و آوریجمع را خود منطقه رایج هایالالئی و هاقصه بخواهید
 

 
 در و تهیه را استراحت فواید از فهرستی خود هایگروه در بخواهید هنرجویان از  8فعالیت 

 اهمیت مورد در گووگفت به هنرجویان نظراتبندی جمع با. دهند ارائه کالس
  .بپردازید کودکان برای استراحت ضرورت و

 
 فراغت اوقات فواید توضیح 10 فعالیت از گیری تنیجه با بخواهید هنرجویان از  11فعالیت 

 ماده به هنرجویان توجه. دهند ارائه را فراغت اوقات هایفایده از دیگر فهرستی
  کنید. جلب کودك حقو ق نامه پیمان 11

 
 سایت ای تخصصی نشریات یا علمی کتاب چند مانند معتبر علمی منابع ابتدا  12فعالیت 

 در بخواهید آنها از وکنید  معرفی خود هنرجویان به راو امثال آن  علمی های
 رد دبستان از پیش مراکز در کودکان خواب مشکالت مورد در کالسی هایگروه
 .دهند ارائه گزارش صورت به را نتیجه و کنند جووجست علمی منابع

 

 

 :2 ساز توانمند هدف
  .ندک تنظیم را کودک فراغت اوقات و استراحت ،خواب برنامه

های کالسی با توجه به موارد ذکر شده یك برنامه از هنرجویان بخواهید در گروه  13فعالیت 
 خواب روزانه بر حسب سن کودکان طراحی و در کالس ارائه دهند. 

برای این منظور بهتر است شما یك برنامه نمونه تهیه کنید و بعد از ارائه برنامه 
های هنرجویان در این گو کنید. به پرسشوهنرجویان در این مورد با آنان گفت

 مورد پاسخ دهید. 
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 کودکان روزانه خواب برای پیشنهادی برنامه
 ددارن روزانه خواب به نیاز دیگر کودکان از بیشتر معموال سال دو زیر کودکان -1
 رنامهب مورد در بنابراین دارند یکدیگر با بیشتری تفاوت نیز خواب میزان نظر از و

 مورد این در خانواده اطالعات نیز و روز در آنان خواب الگوی تابع بیشتر کودکان
  .بود خواهد

 نیم گذشت با و (12-11) ساعت ناهار صرف از بعد سال دو باالی کودکان -2
 ساعتیك الی یك ونیم  مدت به است نیاز دهان و هادست شستن برای که ساعت

  .دارند روزانه خواب به نیاز

 هایبرنامه به توجه با باید مربی استراحت و فراغت اوقات برنامه مورد در -1
 ناآرامی ،توجهیبی ،خستگی مشاهده و کودکان روانی-جسمی وضعیت و آموزشی

 فراهم را استراحت و فراغت اوقات به آنها دستیابی امکان ،آنان رفتارهای سایر و
 ،باشد ساعت یك حدود که آموزشی هایبرنامه بین تواندمی مثال عنوان به .سازد

 انجام برای کودکان تا کند استفاده دقیقه 12 حدود استراحت یا فراغت اوقات از
  .باشد داشته بیشتری آمادگی بعدی فعالیت

 ازبعد مختلف دالیل به که کودکانی برای استراحت و فراغت اوقات از استفاده -4
 واقع در .گیرندمی قرار استفاده مورد بیشتر ،مانندمی کودك مهد در نیز ظهر

 تفادهاس بیشتر ،مانندمی باقی کودك مهد در روزانه خواب از بعد که کودکانی برنامه
  .است فراغت اوقات و استراحت هایبرنامه از
 

 تصاویر در که هاییفعالیت به دقت به بخواهید هنرجویان از فعالیت این در  14فعالیت 
 موجب که دهدمی ارائه را راهکاری هافعالیت از کدام هر. کنند توجه بینندمی

 مورد در و کنند فهرست را هافعالیت این هنرجویان شودمی کودکان استراحت
 هرستف این به را دیگری هایفعالیت سپس. بپردازند گووگفت به آنها از یك هر

 برای استراحت تدارك هایروش مورد در آنها نظرات بندی جمع با. کنند اضافه
 .کنید تمرین هنرجویان مشارکت با را هرکدام دهید توضیح کودکان

 

 
 در را کودکان برای استراحت تدارك های روش 14 فعالیت از گیری نتیجه با  15فعالیت 

 اجرای در هنرجویان کنند تمرین کارگاه در عملی صورت به کالسی هایگروه
  .برسند مهارت به وکنید  کسب را الزم هایشایستگی باید هاآن

 
ابتدا نکاتی که در طراحی یك برنامه مهم است را با ذکر مثال توضیح دهید و   16فعالیت 

تأکید کنید که این نکات را در طراحی رعایت کنند. سپس از هنرجویان بخواهید 
های کالسی برای کودکان بر حسب سن برنامه استراحت طراحی کنند در گروه

 و در کالس ارائه دهند. 
دکان به خالقیت و رعایت نکات الزم برای در طراحی برنامه استراحت کو

 استراحت کودکان دقت شود و توجه داشته باشید این یك فعالیت عملی است.
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خوانی است هنرجویان به تصاویر دقت کنند انگیزی تصویراین یك فعالیت ذهن  17فعالیت 
کالسی های های مناسب گذراندن اوقات فراغات کودکان در گروهو در مورد روش
 وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه دهند. با یکدیگر گفت

 12 ها تا ساعتبه این نکته توجه کنید؛ معموالً در مراکز پیش از دبستان صبح
های دلخواه تر است. ضمن آموزش کودکان به استراحت و بازیها رسمیآموزش

 پردازند.می

 

 
-6 کودکان برای فراغت اوقات هایفعالیت و هاسرگرمی از فهرستی هنرجویان  18فعالیت 

 ره توانیدمی کافی وقت صورت در. دهند ارائه کالس در و کنند تهیه ساله 2
  .کنند تمرین را هاسرگرمی از یك

 
شده یك برنامه های کالسی با توجه به موارد ذکراز هنرجویان بخواهید در گروه  19فعالیت 

 ( طراحی و در کالس ارائه دهند. 1-2اوقات فراغت برای کودکان)
برای این منظور بهتر است شما یك برنامه نمونه تهیه کنید و بعد از ارائه برنامه 

های هنرجویان در این و گو کنید. به پرسشهنرجویان در این مورد با آنان گفت
 مورد پاسخ دهید. 

 

 
 

 :3 سازتوانمند هدف
 فراغت اوقات و استراحت ،خواب مکان ایمنی و بهداشت

  .دهد توضیح را کودک
 

 در تصویر به توجه با بخواهید هنرجویان ازاست.  انگیزیذهن فعالیت یك این  1فعالیت 
 یکدیگر با کالسی هایگروه در خواب مکان بهداشت و ایمنی اهمیت مورد
 ؤاالتیس توانیدمی رابطه این در. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند وگوگفت

 سپس. دهند پاسخ آنها به فکری بارش صورت به هنرجویان و کنید مطرح را
 .بپردازید مطلب توضیح به و کنید بندیجمع را نظرات

 

 
 یمنف و مثبت هایجنبه خود کالسی هایگروه در هنرجویان تصاویر به توجه با  2فعالیت 

 .دهند ارائه کالس در را نتیجه و دکنن گو وگفت کودکان استراحت مکان
 

 
و  5و  3فعالیت 

7 
 مکان مشاهده با، دبستان از پیش مرکز یك از بازدید دراز هنرجویان بخواهید  

 با ار مشخصات این و کنید تهیه را آن مشخصات از فهرستی کودکان استراحت
 رد را آنگزارش  سپس. دکنن مقایسه زمینه این در بهزیستی هاینامه آیین

  .ددهن ارائه کالس
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 نیاز مورد وسایل از فهرستی کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  4فعالیت 
 السک در را نتیجه و کنند تهیه موجود تصاویر به توجه با را کودکان استراحت

  .دهند ارائه
 
 

 :4 ساز توانمند هدف
 فراغت اوقات و استراحت ،خواب مکان ایمنی و بهداشت

 .کند کنترل را کودک
 

 اتاوق، استراحت، خواب مکان مشاهده با دبستان از پیش مرکز یك از بازدید در  7و  5فعالیت 
 هاینامه آیین با آنها مقایسه و نیاز مورد وسایل بهداشت و ایمنی درمورد، فراغت

 بندیجمع با سپس. دهند ارائه کالس در و کنند تهیه گزارشی، بهزیستی
 و خواب، استراحت مکان ایمنی و بهداشتی شرایط مورد در آنهاهای گزارش
 .دهید توضیح فراغت اوقات

 

 
 استانداردهای و هانامهآیین به توجه با کالسی هایگروه در بخواهید هنرجویان از  6فعالیت 

 تاستراح، خواب مکان ایمنی و بهداشت کنترل برای وارسی فهرست یك موجود
 با را وارسی فهرست این. دهند ارائه کالس در و تهیه کودکان فراغت اوقات و

 کنید. راهنمایی را هنرجویان آن بهتر ارائه در و کنید مقایسه یکدیگر
 

 
 

 :5 سازتوانمند هدف
 و استراحت ،خواب برای نیاز مورد وسایل بهداشت و ایمنی
  .دهد توضیح کودک فراغت اوقات

 مورد وسایل بهداشت و ایمنی مورد در کالس هایگروه در بخواهید هنرجویان از  1فعالیت 
 وگوگفت یکدیگر با آن اهمیت و کودکان فراغت اوقات و خواب، استراحت نیاز

 به هنرجویان نظراتبندی جمع از بعد. دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند
 کودك فراغت اوقات و خواب استراحت برای نیاز مورد وسایل بهداشت موضوع

 .بپردازید خواب محل از منتقله هایبیماری و

 

 
 محل هایبیماری مورد در بخواهید هنرجویان از 1 فعالیت از گیرینتیجه با  2فعالیت 

 ربروشو صورت به را نتیجه وکنند  جووجست علمی منابع از آن وسایل و خواب
 مقاالت و مرجع هایکتاب مانند عملی معتبر منابع منظور این برای. دهند ارائه

 .کنید معرفی آنها به را معتبر هایسایت و علمی معتبر مجالت و
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 :6 سازتوانمند هدف
 راحتاست ،خواب نیاز مورد وسایل بهداشتی و ایمنی کنترل

  .کند کنترل را کودک فراغت اوقات و
 

 مورد در خود قبلی اطالعات به توجه با بخواهید هنرجویان از فعالیت این در  3فعالیت 
 در را نتیجه و کنند گو وگفت کالسی هایگروه در خواب ایمنی و بهداشت

 و ایمنی کنترل توضیح به آنها نظرات بندیجمع با سپس. دهند ارائه کالس
 .بپردازید کودك فراغت اوقات و خواب، استراحت نیاز مورد وسایل بهداشتی

 

 
 یوارس فهرست یك قبلی شده آموخته مطالب به توجه با بخواهید هنرجویان از  4فعالیت 

 یك از بازدید در و کنند تهیه استراحت و خواب وسایل بهداشت و ایمنی از
  .کنند تکمیل را آن دبستان از پیش مرکز

 
 اناتامک از گزارش دبستان از پیش مرکز یك از بازدید هنگام در فعالیت این در  5فعالیت 

 استانداردهای با راآن وکنند  تهیه کودکان فراغت اوقات و استراحت خواب
  .دهند ارائه کالس در را نتیجه و کنند مقایسه موجود

 
های آخر فصل را را با در انتهای واحد یادگیری از هنرجویان بخواهید خودارزیابی و فعالیت  نکته

 .انجام دهندنظارت هنرآموز 
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 5فصل 

، ارزشيابي و یادگيري مراكز، مواد و منابع
 صالحيت حرفه اي هنرآموز
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  صالحیت و ارزشیابی ،یادگیری منابع و مواد ،مراکز
 هنرآموز ایحرفه

 

 یادگیری مراکز -1

 زا یشپ آموزش مراکز باز و بسته محیط ،اختصاصی کارگاه فضای ،درس کالس
 زا علمی بازدید ،مرتبط تخصصی هاینمایشگاه ،واقعی کار هایمحیط ،دبستان

 مرتبط تخصصی مراکز

 یادگیری هایرسانه -2

 

 
 

 یادگیری منابع -1
 منبع آموزشی کتاب 

 مرجع کتاب 

 بهزیستی سازمان و پرورش و آموزش مقررات و هانامه ینیآ ،هادستورالعمل مجموعه 
 دبستان از پیش مراکز بهداشت و ایمنی با ارتباط در

 حرفه ارزشیابی و تحلیل استانداردهای 
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 یادگیری مواد -4

 آموزشی وسایل 

 آموزشی ماکت  

 ای سرمایه نیمه و ای سرمایه تجهیزات و ابزار 

 مصرفی مواد  

 تحصيلي پيشرفت ارزشيابي

 ایحرفه عملکرد استاندارد باید گیریاندازه یعنی(باشد روایی واجد باید ارزشیابی
 این بتواند یعنی(باشد پایایی دارای نیز و )کند گیریاندازه را شده انتخاب

 خاص دستگاه یا و مکان یك به ناوابسته و نواختیک صورت به را استانداردها
 براساس شود می درست منطقه سطح در ارزشیابی ابزار اگر .(کند ارزشیابی

 اعتبار دارای نیز نتایج و امتحان سؤاالت بانك یا و ملی یا و محلی استانداردهای
 ،منطقه هنرآموزان و سنجش ملی مراکز کارشناسان است ضروری .باشند باالیی

 اگر .باشند دیده را ارزشیابی طراحی و مدیریت زمینه در کافی هایآموزش
 نای است الزم ،شوند تدوین متمرکز صورت به شده استاندارد ارزشیابی ابزارهای

 ینتدو را حرفه استانداردهای که افرادی کمك با و ارزشیابی متخصصان توسط کار
 تأثیرات دارای ملی های آزمون اعتبار و روایی مقدار در خطا .پذیرد صورت اند کرده
 .بود خواهد بسیاری منفی
 ای-حرفه و فنی هایدرآموزش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی اصول

 ها موقعیت در هاشایستگی از گیریبهره برای هاروش و ابزارها تنوع -1

 و ایحرفه هایشایستگی و تحصیلی پیشرفت سنجش برای روش و ابزارها -
  .باشد متنوع باید عمومی

 بر مبتنی حرفه ارزشیابی استاندارد ای حرفه هایشایستگی کسب مالك -
 .باشد ریکا تکلیف و حرفه عملکرد استاندارد

 قضاوت برای متنوع و کافی شواهد -2

 زا گذر مالك .بود خواهد عمل بر مبتنی عملکردی و مستمر صورت به ارزشیابی -
 براساس مدرك ،بکس عمومی و ای حرفه شایستگی استاندارد کسب ،دور

  .بود خواهد صالحیت

 هنرجویان از یك هر یادگیری به توجه با مستمر و متنوع ارزشیابی -1

-هگرو ارزشیابی به حرفه ارزشیابی ،تجربه و کار دنیای های واقعیت از استفاده -
  .تجربی ارزشیابی و کاری

 باالتر شایستگی سطوح به دستیابی در ارزیابی خود و آگاهی خود -4

 هنرجو توسط قضاوت درصد 20 الی 10 حرفه و عمومی شایستگی ارزشیابی در -
 و ایحرفه هایشایستگی بندیسطح با همراه کاریتکالیف .پذیرفت خواهد انجام

  .عمومی

 آور اضطراب شرایط ازنکردن  استفاده -2
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  .باشد ارزشیابی استاندارد در شده ذکر موارد بر مبتنی ارزشیابی شرایط -

  .باشد منصفانه -
  .نباشد محور حافظه-

  )1همتا ارزیابی(سنجش در والدین و هنرجویان سایر مشارکت -6

 یطراح فرآیندهای در قضاوتی سنجش برای هنرجویان ازگروه استفاده -
 آن ها و امثالفعالیت اجرای ،هافعالیت 

 ارزشیابی در هنرآموز و مدرسه نقش حفظ -7

  .شود می انجام انهنرآموز از گروهی توسط کاری گروه نهایی ارزشیابی-

 محوری فرآیند و محور نتیجه -8

 تلقی رییادگی - یاددهی فرآیند نتیجه عنوان به کاری تکالیف عملکرد استاندارد- 
  .شوند ارزشیابی( کارآموزی)کار دنیای در باید نتایج از برخی .شود می

 ها شایستگی کسب در محور فرآیند ارزشیابی کارگیری به -

 مسئله حل و گروهی کار -3

 حل جهت جدید های موقعیت و گروهی کار بستر در ارزشیابی فرآیند اجرای- 
  .زندگی در مسئله

 یادگیری - یاددهی فرآیند از ناپذیر جدایی بخش عنوان به ارزشیابی -10

 بر یمبتن ارزشیابی از قبل مستمر( )ارزشیابیتحصیلی پیشرفت رزشیابیا-
  .افتاد خواهد اتفا ق عملکرد استاندارد

 

                                                                 
. است نوع این از شود می انجام ژوژمان عنوان تحت هنر آموزش حوزة در بیشتر که همتا های . ارزیابی1

 صورت به روایی حفظ است، برای ارزیابی معیار احساس که هایی ارزیابی از دسته آن در کلی طور به

 . شود می انجام همتا ارزیابی
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 ها شایستگي مستمر ارزشيابي ازپيشنهادي  نمونه

  گروهی فردی :فعالیت نوع  فعالیت: موضوع 

 شاخص   

 

 هنرجو نام

 کارگیری به توانایی

 در نظری دانش

 عملی هایفعالیت

 توانایی

 ابزار کاربرد

 و نظم رعایت خالقیت

 انظباط

 در مشارکت

 هایفعالیت

 گروهی

 توانایی

 گیرینتیجه

 و تهیه

 ارائه

 گزارش

 توجهات

 زیست

 محیطی

 و ایمنی رعایت

 در بهداشت

 هافعالیت انجام
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 سنجش در عملکردی تکالیف -11

 یارزشیاب استاندارد در موجود شرایط و واقعیات بر مبتنی سنجش و ارزشیابی- 
  .خواهدبود حرفه

 صالحیت اخذ برای ها شایستگی تمامی کسب -12

 در که گردد می ای حرفه صالحیت مدرك دریافت شایسته هنرجو یك زمانی-
 گیرییاد واحد در زمانی و باشد کرده دریافت شایستگی گواهینامهآنها پودم تمامی

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

 و فني هاي آموزش در زمان به توجه با ارزشيابي و سنجش هاي روش
 ايحرفه

  انجام ایحرفه صالحیت تعیین ورودی ارزیابی برای :آغازین سنجش
  .شودمی

  .گیرد می صورت یادگیری اصالح برای :تكویني سنجش

 می انجام آموزش محیط در معموالً  که آموزش شروع برای :تشخيصي سنجش
  .گیرد

 ایحرفه صالحیت سطوح وها ناپودم و کاری تکالیف انتهای در :تراكمي سنجش
  .گیرد می انجام

  .شودمی انجام میدانی عملیات و کارورزی و کارآموزی برای :تكميلي سنجش

 ایحرفه صالحیت سطح و حرفه نوع به توجه با ای حرفه های صالحیت نظام در
  .شودمی استفاده زمانی مختلف های روش از( ...و العمر مادام) یادگیری نظام نوع و

 و ارک هر در تسلط و شایستگی سطح گیری اندازه برای تراکمی سنجش البته
  .گیرد می قرار ای ویژه توجه مورد حرفه

 شایستگي سنجش ابزارهاي

امثال  و پاسخ هتاکو ،تشریحی ،ای مقایسه ،تحلیلی شامل: كتبي-شفاهي آزمون
 انتظار مورد شایستگی سطح با متناسب شناختی حوزه برای ها آزمون این آن،

  .شوند می انتخاب

 سازی شبیه ،شناسایی سنجش ،عملکردی کتبی شامل :عملكردي سنجش
 امثال آن و ای درجه160 سنجش ،مدت طوالنی های پروژه ،کار نمونه ،شده

 های مقیاس ،وارسی فهرست اساس بر سنجش شامل :اي مشاهده سنجش
 نظیر آن و نگاری واقع ،بندی درجه

 سمقیا با نگرش سنجش ،معنایی تفکیك ،نامه پرسش شامل :عاطفي سنجش
 مصاحبه ،لیکرت

 امثال و پیرو سنجش ،کار حین در مشاهده ،کارفرما با مصاحبه :تكميلي سنجش
 آن
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 فادهاست واقعی کار محیط در نظر مورد شایستگی از اطمینان برای سنجش نوع این
 )گیرد می قرار استفاده مورد کارورزی و کارآموزی در( .شود می

 نوع این غیره و ای درجه 160 ،کارپوشه املش)تركيبي(  جانبه همه سنجش
  .شود می استفاده یادگیری های حوزه کلی سنجش برای ها سنجش

 شایستگي دهي نمره

 بر مبتنی متوسطه دوم دوره آموزشی جدید نظام در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی 
 سبک و یادگیری ،شایستگی بر مبتنی ارزشیابی نهایی هدف .است شایستگی

 یادگیری واحدهای چند یا یك از درس هر .است حرفه و شغل در کار انجام توانایی
 انجام رد دبای یادگیری فرآیند در هنرجویان که است شده تشکیل( کاری تکالیف)

 و است نمره 4 یادگیری واحد هر نمره حداکثر .کنند کسب را الزم شایستگیآنها 
 ای نتیجه و( نمره 1) مستمر یا فرآیندی ارزشیابی بخش دو شامل آن دهی نمره

 دبای یادگیری واحد در شایستگی کسب برای هنرجویان .است نمره( 1) پایانی یا
 گیشایست یادگیری واحد آن در تا کنند کسب پایانی ارزشیابی از را 2 نمره حداقل

 واحدهای شایستگی کسب برای جبران امکان باریك حداقل .کنند کسب را الزم
 واحدهای نمرات میانگین از درس هر نمره .دارد وجود هنرجویان برای یادگیری
  .گردد می تشکیل یادگیری

 انجام مراحل ارزشیابی اساس بر توانند می گرامی هنرآموزان مستمر ارزشیابی در
 .کنند دهی نمره یادگیری یاددهی فرآیند به توجه با و درسی کتاب در کار

 در .شود می انجام درسی کتاب در شده بیان برگ نمون اساس بر پایانی ارزشیابی
 توجهات و بهداشت و ایمنی ،فنی غیر ،فنی شایستگی یادگیری واحد سنجش
  .گیرند می قرار سنجش مورد توأمان محیطی زیست

 یفنغیر های شایستگی ،کار مراحل نمرات میانگین از نیز یادگیری واحد هر نمره
 درصد 10 تا توانند می محترم هنرآموزان .گردد می حاصل بهداشت و ایمنی و

  .دهند اختصاص هنرجویان توسط ارزیابی خود به را مستمر ارزشیابی از نمره

 یادگيري واحدهاي شایستگي ارزشيابي هاي برگ نمون

 صفحات در که است یادگیری واحد 2 شامل محیط ایمنی و بهداشت کنترل درس
 یبترت به یادگیری واحدهای از یك هر شایستگی ارزشیابی های برگ نمون بعدی
  .است شده آورده کتاب فصول
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 مدیر همكاري با دبستان از پيش مراكز در بسته محيط بهداشتي كنترل شایستگي ارزشيابي

 شرح کار: 

بهداشت فضای فیزیکی محیط بسته مراکز پیش از دبستان بر اساس آیین نامه های مهد کودك، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه  تهیه فهرست وارسی

بهداشت آب  تهیه فهرست وارسی-ر و تهویه محیط بسته، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن شرایط نو تهیه فهرست وارسی-گزارش آن 

ازروش های بهداشتی جمع آوری و دفع زباله، بررسی محیط  تهیه فهرست وارسی-مصرفی و آشامیدنی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

 ازنحوه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن رست وارسیتهیه فه-مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

 :مناسب فهرست وارسی تهیه الگوی

 رفتار یك، آن ماده هر -2باشد  موضوع با متناسب آن ماده هر -4 باشد راهنما دارای -1باشد  مشخص آن سنی گروه -2باشد  مشخص آن موضوع-1

 شود آورده کوتاه جمله یك صورت به آن ماده هر -6کند  ارزشیابی را مشاهده قابل

های بهداشتی( در مراکز پیش از دبستان بر اساس منابع علمی ها، راهروها، سرویسها، سالنکنترل بهداشت محیط بسته )اتا ق استاندارد عملكرد:

 های بهزیستینامهبهداشت و آیینوآموزشی معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت 

ی معیارها،های آلودگی و عوامل آنها: کنترل بهداشت فضای فیزیکی محیط بسته در مراکز پیش از دبستان )بهداشت وسایل موجود و نشانهشاخص

 -ا هی و نور مصنوعی( و اعالم نارساییکنترل نور و تهویه محیط بسته )نور طبیع -ارزشیابی بهداشت محیط داخل، بهداشت کارکنان(و اعالم نارسایی ها

های تصفیه و تهیه آب سالم( و اعالم های میکروبی درآب و روشها، آلودگیکنترل بهداشت آب مصرفی و آشامیدنی) ویژگی آب سالم، انواع بیماری

 جمع آوری و -ها ودگی های میکروبی( واعالم نارساییهای و آلآوری، بازیافت و بیماریآوری و دفع زباله)بهداشت جمعکنترل بهداشتی جمع -هانارسایی

 دفع بهداشتی فاضالب)چاه و فاضالب شهری( و اعالم نارسایی ها

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

وجه به شرایط زیر:  شرایط انجام کار: کنترل بهداشت محیط بسته )اتا ق ها، سالن ها، راهروها، سرویس های بهداشتی( در مراکز پیش از دبستان با ت

 دقیقه برای هر فعالیت( 10دقیقه)20زمان:  -مکان:مرکز آزمون 

استانداردهای بهداشتی و ایمنی  استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی معتبر، -مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل کمکهای اولیه 

 جداول فهرست وارسی -ابزار و تجهیزات:لوازم اداری مناسب  -زمان بهزیستی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های سا

 اسناد: دستورالعمل های بهداشتی مراکز بهداشت درمان آموزش پزشکی و بهزیستی

 بهداشت وزارت بهداشتی های نامه آیین آموزشی و علمی منابع :شرایط سایر و استاندارد –اینترنت  –منابع: کتب آموزشی مرتبط 

 معیار شایستگی:
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار ردیف
  2 کنترل بهداشتی فضای فیزیکی محیط بسته 1
  1 کنترل نور و تهویه محیط بسته 2
  2 کنترل بهداشتی آب مصرفی و آشامیدنی 3
  2 کنترل بهداشتی جمع آوری و دفع زباله 4
  1 کنترل بهداشتی فاضالب 5

 :نگرش و محيطي زیست توجهات بهداشت، ایمني، غيرفني، هاي شایستگي

 مسئوليت پذیري  و یادگيري و مواد و تجهيزات مدیریت :غيرفني هاي شایستگي
رعایت نكات ایمني  –رعایت استاندارد هاي بهداشتي موجود در آیين نامه هاي مهد ها  :ایمني

 -یت بهداشت و سالم سازي محيط رعا :بهداشت-در به كارگيري ابزار و تجهيزات بهداشتي 
صرفه جویي در آب  -محيطي زیست صدمات رساندن حداقل به :محيطي زیست توجهات
 زمان ترین كوتاه در اوليه كهاي كم صحيح انجام به دادن اهميت :نگرش -مصرفي  

2 

 

 * ميانگين نمرات
 است. 2جو برای قبولی و کسب شایستگی *حداقل میانگین نمرات هنر
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 مدیر همكاري با بسته محيط ایمني كنترل شایستگي ارزشيابي

 شرح کار:

 از ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن تهیه فهرست وارسی

 آناز ایمنی سیم کشی و بر ق داخل ساختمان و آسانسور، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش  تهیه فهرست وارسی

 از ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن تهیه فهرست وارسی

 از ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن تهیه فهرست وارسی

 :مناسب فهرست وارسی تهیه الگوی

 یك، آن ماده هر -2باشد  موضوع با متناسب آن ماده هر -4 باشد راهنما دارای -1باشد  مشخص آن سنی گروه -2باشد  مشخص آن موضوع-1

 شود آورده کوتاه جمله یك صورت به آن ماده هر -6کند  ارزشیابی را مشاهده قابل رفتار

 استاندارد عملکرد:

معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت کنترل ایمنی محیط بسته مراکز پیش از دبستان بر اساس منابع علمی وآموزشی 

 و آیین نامه های سازمان بهزیستی

 نرده پله ها و رنگ،، پریز و کلید گرفتن قرار محل ساختمان، کف، ها شاخص ها: کنترل ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته)نور، حفاظ ها و پنجره

 (ها و... کفپوش های پله ها،

ژ، کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی)شوفا-سیم کشی و بر ق داخل ساختمان)کلید ها، پریز ها، سیم های رابط و..( و آسانسور کنترل ایمنی 

 بخاری(

 کنترل ایمنی وسایل و تجهیزات آموزشی و بازی)جنس، اندازه، تناسب آن با سن و... (

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

 کنترل ایمنی محیط بسته مراکز پیش از دبستان با توجه به شرایط زیر: 

  دقیقه40زمان:        مکان:مرکز آزمون

 مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر  

 یهای سازمان بهزیستاستاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه 

 شایستگی: معیار
 هنرجو نمره 3 از قبولي نمره حداقل كار مرحله ردیف
  2 کنترل ایمنی فضای فیزیکی محیط بسته 1
  1 کنترل ایمنی سیم کشی و بر ق داخل ساختمان و آسانسور 2
  1 کنترل ایمنی سیستم گرمایشی و سرمایشی 3
  2 آموزشی و بازیکنترل ایمنی وسایل و تجهیزات  4

 :نگرش و محيطي زیست توجهات بهداشت، ایمني، غيرفني، هاي شایستگي

  یادگيري مسئوليت پذیري و :غيرفني هاي شایستگي

رعایت نكات ایمني در  –رعایت استاندارد هاي ایمني موجود در آیين نامه هاي مهد ها  :ایمني

 به كارگيري ابزار و تجهيزات بهداشتي

 رعایت بهداشت و سالم سازي محيط  :بهداشت

 محيطي زیست صدمات رساندن حداقل به :محيطي زیست توجهات

 احترام به محيط زیست  -اهميت دادن به رعایت موارد ایمني در محيط  :نگرش

2  

 * نمرات ميانگين
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 مدیر همكاري با باز محيط بهداشت كنترل شایستگي ارزشيابي

 شرح کار: 

اغبانی، فضای سبز و ب بهداشت تهیه فهرست وارسی-سطح فضای باز و حیاط، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن  بهداشت تهیه فهرست وارسی

-ر حیاط، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن بهداشت وسایل بازی د تهیه فهرست وارسی-بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

ازی و فضای شن ب بهداشتی از شرایط تهیه فهرست وارسی -استخر، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن شرایط بهداشتی تهیه فهرست وارسی

 آب بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن

 موضوع با متناسب آن ماده هر -4 باشد راهنما دارای -1باشد  مشخص آن سنی گروه -2باشد  مشخص آن موضوع-1 :مناسب فهرست وارسی تهیه الگوی

 شود آورده کوتاه جمله یك صورت به آن ماده هر -6کند  ارزشیابی را مشاهده قابل رفتار یك، آن ماده هر -2باشد 

 استاندارد عملکرد: 

سطح فضای باز( در مراکز پیش از دبستان بر اساس منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی کنترل بهداشت محیط باز)حیاط و 

 موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های بهزیستی

د استفاده و خاك و فضای سبز و باغبانی )کود های مور کنترل بهداشت -سطح فضای باز و حیاط)بر اساس استانداردها(  شاخص ها: کنترل بهداشت

 تکنترل بهداش -بهداشتی و روش های نگهداری آنها (   بازی کنترل بهداشت وسایل بازی در حیاط) معیارهای تهیه وسایل -سمپاشی درختان میوه و.....( 

 انواع میکرب ها و بیماری های فضای شن بازی و آب بازی) تهیه و نگهداری بهداشتی و کنترل بهداشت -استخر)نگهداری بهداشتی آب و محیط استخر( 

 منتقله( و ارائه گزارش

 شرایط انجام کار: 

 کنترل بهداشت محیط باز)حیاط و سطح فضای باز( در مراکز پیش از دبستان با توجه به شرایط زیر: 

 ر و وسایل کمکهای اولیه مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحری -دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(  20مکان:مرکز آزمون    زمان: 

 ) استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی وآموزشی معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های بهزیستی

 جداول فهرست وارسی -ابزار و تجهیزات:لوازم اداری مناسب 

 شیسی دی های آموز –اینترنت  –منابع: کتب آموزشی مرتبط - ندارهای وزارت بهداشت و درمانبهزیستی، استااسناد: دستورالعمل های بهداشتی سازمان 

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار ردیف

  2 سطح فضای باز و حیاط بهداشتی کنترل 1

  1 فضای سبز و باغبانی بهداشتی کنترل  2

  2 در حیاطبهداشتی وسایل بازی  کنترل 3

  1 استخر بهداشتی کنترل 4

  1 فضای شن بازی و آب بازی بهداشتی کنترل  5

 :نگرش و محيطي زیست توجهات بهداشت، ایمني، غيرفني، هاي شایستگي

 مدیریت مواد و تجهيزات  یادگيري، مسئوليت پذیري،:غيرفني هاي شایستگي

رعایت نكات ایمني  –ایمني:رعایت استاندارد هاي بهداشتي موجود در آیين نامه هاي بهزیستي 

 در به كارگيري ابزار و تجهيزات بهداشتي

 رعایت نكات بهداشتي در انجام فعاليت ها :بهداشت

 صرفه جویي در آب مصرفي  -رعایت بهداشت و سالم سازي محيط  :محيطي زیست توجهات

 احترام به محيط زیست  -دن به رعایت بهداشت محيط اهميت دا :نگرش

2 
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 مدیر همكاري با باز محيط ایمني كنترل شایستگي ارزشيابي

 شرح کار: 
یم ایمنی س تهیه فهرست وارسی -آموزشی و ارائه گزارش آنسطح فضای باز و حیاط، بررسی محیط مراکز  ایمنی تهیه فهرست وارسی

ایمنی فضای سبز، بررسی محیط  تهیه فهرست وارسی -کشی بر ق حیاط و فضای بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 
بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط،  تهیه فهرست وارسی -مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن 

از شرایط  تهیه فهرست وارسی -ایمنی استخر شنا، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن  تهیه فهرست وارسی -گزارش آن
 فضای شن بازی و آب بازی، بررسی محیط مراکز آموزشی و ارائه گزارش آن ایمنی

 آن ماده هر -4 باشد راهنما دارای -1باشد  مشخص آن سنی گروه -2باشد  مشخص آن موضوع-1 :مناسب فهرست وارسی تهیه الگوی
 شود آورده کوتاه جمله یك صورت به آن ماده هر -6کند  ارزشیابی را مشاهده قابل رفتار یك، آن ماده هر -2باشد  موضوع با متناسب

 استاندارد عملکرد:
حیاط، سیم کشی بر ق و...( مراکز پیش از دبستان بر اساس منابع علمی وآموزشی کنترل ایمنی محیط باز )سطح فضای باز، وسایل بازی 

 معتبر و استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های سازمان بهزیستی
وب و...( و ارائه گزارش سطح فضای باز و حیاط )جدا بودن فضای بازی و عاری ازآب و شن ریزه و ریزه های چ شاخص ها: کنترل ایمنی

اهان، ) باغچه، درخت و گی ایمنی فضای سبز کنترل -ن سیم کشی بر ق حیاط و فضای بازی و گزارش نواقص به مسئوالایمنی  کنترل -
فلك و....( )سرسره، تاب، چرخ  ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط کنترل - نها و....( گزارش نواقص به مسئوال خاك و کود

فضای  کنترل ایمنی -کنترل ایمنی استخر شنا ) عمق، حفاظ و نجات غریق و...( گزارش نواقص به مسئولین  -ن ارش نواقص به مسئوالگز
 شن بازی و آب بازی) تهیه و نگهداری ایمن و انواع آلودگی ها و بیماری های منتقله( و ارائه گزارش

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 محیط باز )سطح فضای بازی، وسایل بازی حیاط، سیم کشی بر ق و...( با توجه به شرایط زیر:  ایمنی کار:  کنترل شرایط انجام

استاندارد و سایر شرایط:  - مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر - دقیقه( 10دقیقه )هر کدام از مراحل 60زمان:  -  مکان:مرکز آزمون
 استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجود در وزارت بهداشت و آیین نامه های سازمان بهزیستیمنابع علمی وآموزشی معتبر و 

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار ردیف

  2 سطح فضای باز و حیاط کنترل ایمنی 1
  1 ایمنی سیم کشی بر ق حیاط و فضای بازی کنترل 2
  1 ایمنی فضای سبز کنترل 3
  2 ایمنی وسایل و تجهیزات بازی داخل حیاط کنترل 4
  1 کنترل ایمنی استخر شنا 5
  2 کنترل ایمنی فضای شن بازی و آب بازی 6

 :نگرش و محيطي زیست توجهات بهداشت، ایمني، غيرفني، هاي شایستگي

  یادگيري و مسئوليت پذیري :غيرفني هاي شایستگي

رعایت نكات  –رعایت استاندارد هاي ایمني موجود در آیين نامه هاي مهد ها  :ایمني

 ایمني در به كارگيري ابزار و تجهيزات بهداشتي

 در انجام فعاليت ها بهداشتي موارد رعایت :بهداشت

 رعایت بهداشت و سالم سازي محيط  :محيطي زیست توجهات

 احترام به محيط زیست  -اهميت دادن به رعایت موارد ایمني در محيط  :نگرش

2 

 

 * ميانگين نمرات
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 كودك فراغت اوقات و استراحت خواب، ایمني و بهداشت كنترل شایستگي ارزشيابي

  کار: شرح
 ورحض ساعات، کودك سن با متناسب کودکان فراغت اوقات و استراحت، نیمروزی( خواب)خواب برای روزانه برنامه یك نوشتن و تنظیم

 مکان یمنیا و بهداشتی شرایط از وارسی فهرست تهیه - بهزیستی سازمان آموزشی و علمی منابع با مطابق فعالیت فعالیت،زمان کودك،نوع
 نابعم با مطابق(کودکان تعداد با فضا اتا ق،تناسب استراحت،رنگ مناسب فضاسازی ،نور،دما،صدا ) کودك فراغت اوقات و استراحت، خواب

 وارسی فهرست الگوی اساس بر بهزیستی سازمان بهداشتی مقررات نامه آیینو علمی و آموزشی
 سازمان بهداشتی مقررات نامه آیین با مطابق کودك استراحت و خواب تجهیزات و وسایل ایمنی و بهداشتی شرایط از وارسیی فهرست تهیه

 بهزیستی

 با متناسب آن ماده هر -4 باشد راهنما دارای -1 باشد مشخص آن سنی گروه -2 باشد مشخص آن موضوع-1 :وارسی فهرست الگوی 
 .شود آورده کوتاه جمله یك صورت به آن ماده هر -6 کند ارزشیابی را مشاهده قابل رفتار یك، آن ماده هر -2 باشد موضوع

 عملکرد: استاندارد
 جهیزاتت و وسایل، مکان ایمنی و بهداشتی کنترل، ساعات تنظیم طریق از کودك فراغت اوقات و استراحت خواب، ایمنی و بهداشت کنترل

  بهزیستی سازمان بهداشتی های نامهآیین  طبق دبستان از پیش مرکز نیاز مورد
 ها: شاخص
 ظهر( از بعد استراحت،فعالیت بین کودك)استراحت فراغت اوقات و استراحت، خواب برنامه تنظیم

 ها نارسائی (،اعالم... و )نور،حرارت،صدا فراغت اوقات و استراحت، خواب مکان ایمنی و بهداشتی کنترل

 ها نارسائی (،اعالم نیاز مورد وسایل و تختخواب بودن ایمن و کودك)تمیز استراحت و خواب نیاز مورد وسایل ایمنی و بهداشتی کنترل 
 تجهیزات: و ابزار و کار انجام شرایط
 زیر: شرایط به توجه با کودك فراغت اوقات و استراحت خواب، ایمنی و بهداشت کنترل کار: انجام شرایط
 دقیقه( 10 مرحله هر دقیقه)برای 10 : زمان -  آزمون مرکز مکان:
 التحریر لوازم تجهیزات: و وسایل،مواد

 بزرگ( بهزیستیانسان سازمان های دستورالعمل و بهداشت وزارت بهداشتی های نامهآیین  آموزشی و علمی شرایط:منابع سایر و استاندارد
 بهداشت وزارت بهداشتی های نامه آیین آموزشی و علمی منابع :شرایط سایر و استاندارد - )کودك و

 شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار ردیف

  1 تنظیم برنامه خواب، استراحت واوقات فراغت کودك 1

2 
کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب، استراحت واوقات فراغت 

 کودك
2 

 

3 
کنترل ایمنی و بهداشتی وسایل مورد نیاز خواب، استراحت واوقات فراغت 

 کودك
2 

 

 :نگرش و محيطي زیست توجهات بهداشت، ایمني، غيرفني، هاي شایستگي

 لهسئم مسئوليت پذیري و حل :غيرفني هاي شایستگي
 رعایت نكات ایمني به هنگام استراحت و اوقات فراغت :ایمني

 اتاق خواب و استراحت وسایل از استفاده در بهداشتي موارد رعایت :بهداشت

 كنترل بهداشت محيط :محيطي زیست توجهات

 اهميت دادن به نقش استراحت و اوقات فراغت در سالمتي كودك :نگرش

2 

 

 * ميانگين نمرات
 است. 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 تجهیزات و فضا استاندارد
 تیبهداش های فعالیت )کارگاهرشته تخصصی  کارگاه ،کالس فضای در درس این

 ندبستا از ییش آموزش مراکز  باز و بسته فضای  ،هنری( های فعالیت کارگاه و
 شود. می ارائه

 نتعیی استانداردهای به درس آموزشی تجهیزات چیدمان و فضا استاندارد مورد در
 شود. توجه باید ،مدارس نوسازی سازمان و رشته شده

 بهداشتی های فعالیت کارگاه وسایل و تجهیزات

 آموز هنر میز .1

 پروژکتور ویدئو .2

 هنرجو کار میز .1

 متحرك نمایش پرده و تخته .4

 )انسان بدن( موالژ انواع ویترین .2

 اولیه های کمك جعبه .6

 ماکت تخت .7

 آتل مخصوص ویترین .8

 کتابخانه .3

 روشویی .10

 هنر کمد .11

 نشانی آتش کپسول .12

 اولیه های کمك وسایل ویترین .11

 رایانه میز .14

 تصویری و صوتی وسایل کمد .12

 ترازو و سنج قد .16

 کودك وزن و قد گیری اندازه میز .17

 کودك ماکت تخت .18

 )ترایلی( متحرك مخصوص میز .13

 متحرك پنل .20

 متفرقه وسایل کمد .21

 برانکارد .22
 متحرك میز .21
  سنج کلر کیت .24
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 خالق و هنري هايفعاليت كارگاه

 آموز هنر میز -1

 پروژکتور ویدئو -2

 هنرجو کار میز -1

 نمایش اجرای سکوی -4

 متحرك نمایش پرده و تخته -2

 نشانی آتش کپسول -6

 روشویی -7

 مصرف بی و ریختنی دور وسایل با کاردستی کمد -8

 متحرك کار میز -3

 قدی آینه -10

 نمایش تجهیزات -11

 متحرك پنل -12

 کتابخانه -11

 خالقانه و دستی کارهای نمایشگاه -14

 هنرجو کمد -12

 هنری تجهیزات کمد -16

 رایانه میز -17

 تصویری و صوتی وسایل کمد -18
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 تخصصی هایکارگاه در بهداشت و ایمنی
 

  هنرستان هايكارگاه ایمني مقررات

 هب کاردانش و ای حرفه و فنی های هنرستان هنرستان های کارگاه ایمنی مقررات
 هب نیاز که دارند هایی تفاوت عادی مدارس سایر با ،کارگاهی های فعالیت واسطه
 .دارد پرورش و آموزش مدیریت و آموزشی واحدهای اجرایی عوامل بیشتر توجه
 هوشیاری با همراه الزم تدبیر و مسئولیت احساس با گرامی همکاران است امید

 خسارات به که مترقبه غیر حوادث بروز از خود کاری محیط از اطالع کسب و کامل
  .کنند جلوگیری زیر نکات به توجه با ،شودمنجر می مالی و جانی

 و هادستورالعمل و ها نامه آیین با آموزشگاه اجرایی عوامل نمودن آشنا  .1
 آنان وظایف به مربوط قوانین و مقررات سایر و ها بخشنامه

 و المالبیت از حفاظت در کارکنان اسالمی و شرعی تکالیف و وظایف تذکر  .2
 هرگونه از جلوگیری و آموزشی واحد اموال حراست و حفظ در الزم تدابیر اتخاذ

 مصرفی مواد و خریدها در ،اسراف

 ،ایمنی مسایل ،استحکام نظر از آموزشی واحد ساختمان نگهداشت و حفظ  .1
 امثال آن و وسائل ،ابزار ،محوطه ،تأسیسات

 ،حرارتی ،روشنایی های شبکه ،ها فلکه ،ها درب ،ها پنجره کنترل و بازدید .4
 داریا ساعات پایان در نظر تحت واحد تأسیسات و اموال سایر و گازرسانی ،آبرسانی

 آنها شدن خاموش و روشن یا و بودن باز یا بودن بسته از اطمینان حصول و

 و اشیاء ،اموال ،غیرمجاز خروج از جلوگیری و ناشناس افراد ورود از جلوگیری  .2
 کارگاه از غیراداری و اداری ساعات در تجهیزات و لوازم قبیل از اولیه مواد

 .)تاس خطرناك آنها از بیشتر استفاده) فرسوده و یاسقاط وسایل کردن خارج  .6

 ها هکارگا ویژه به هنرستان های بخش کلیه در ایمنی اصول رعایت بر تأکید  .7

 مسئولیت واگذاری و تکثیر وسایل از حفاظت و صحیح استفاده بر نظارت  .8
 حفوظم اتاقی در باید وسایل گونه این .هنرستان کارکنان از یکی به آنها نگهداری

  .شود نگهداری عموم دسترس از دور و

 و تعطیل ایام و مواقع در خصوص به ایمنی جهات و اموال حراست و حفظ  .3
 دستور صدور وآنها ساختم های پنجره و خروجی و ورودی های درب وضع بررسی

 آنها نواقص رفع جهت در الزم

 و وزس نفت وسایل به سرکشی) سوزی آتش بروز از جلوگیری و بینی پیش .10
 واحد در حوادث سایر و خرابی و آسیب و سرقت ،)روزانه کار تعطیل از پس حرارتی

 ظرن تحت تجهیزات ،کاالها و اثاثیه و اموال و تأسیساتی های شبکه یا ساختمانی

 ،دزدی ،سوزی آتش نظیر غیرمترقبه حوادث و اتفاقات فوریدادن  اطالع  .11
 اولیه احتیاطی اقدامات انجام و مسئوالن به خرابی
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 جهت در ریزی برنامه و آزمایشگاه و کارگاه در ایمنی و حفاظتی عوامل ایجاد .12
 بهداشت و ایمنی اصول آموزش

 ونههرگ بروز از جلوگیری منظور به کارگاه در حفاظتی و فنی کمیته تشکیل  .11
 احتمالی خطر

 و ایمنی نظر از هنرجویان و استادکاران و هنرآموزان کار لباس پوشیدن  .14
 کارگاه محیط در بهداشت

 ،ها کارگاه(عملی آموزش های محیط و درس کالس در نظم حفظ و برقراری .12
 مورد مؤسسات و علمی های گردش ،اردوها ،تأسیسات ،باغات ،مزارع ،ها آزمایشگاه

 )بازدید

 اسبمن محل در تأسیسات ،ها ساختمان ،انبارها کلیدهای کلیه برای تابلو تهیه .16
 مرکزی انبار در

 غیره و تأسیساتی و آموزشی ،اداری ،فنی از اعم اموال و وسایل ،اشیا از بازدید .17
 کنندگان استفاده به نهاآ نگهداری و حفظ به توصیه و

 مصرف و خرید نحوه و ها کارگاه های موجودی میزان و لوازم انبار بر نظارت  .18
 به و ابالغی های دستورالعمل طبق هنرستان اموال دفاتر تنظیم ترتیب نیز و مواد

  .باشد زمان هر در هنرستان استهالکی غیر اموال متضمن دقیقاً که نحوی

 مربوط های دستورالعمل و نامه آیین ،قوانین رعایت با که اموری سایر انجام  .13
  .باشد آموزشگاه مالی و اداری نظم با کامل ارتباط در

 های دستگاه و کارگاهی مختلف تجهیزات برای شناسنامه فرم تهیه .20
 غیره و کار ابزار و وسایل دیگر و آزمایشگاهی

 انضباطي نامه آیين

-می ،آن رعایت و ها کارگاه انضباطی نامه آیین از هنرجویان و هنرآموزان آگاهی

 موارد ترینمهم .کند جلوگیری ناپذیر جبران های آسیب و خسارات بروز از تواند
 :از عبارتند

 هایتفعالی انجام در مشارکت ،رفتار حسن و احترام و ادب ،اخال ق رعایت  .1
 کارگاهی

 تربیتی و آموزشی مقررات رعایت  .2

 مربوطه آموزشی های فعالیت انجام برای هماهنگی و کارگاه در موقع به حضور  .1

 داشتننگه پاکیزه و فردی نظافت و بهداشت رعایت در هماهنگی و نظارت  .4
 کارگاه محیط

 اسالمی شئونات با متناسب و مناسب لباس و کفش از استفاده  .2

 و دستبند ،زنجیر ،انگشتر) آرایشی و تجملی وسایل کاربردن به از خودداری .6
 ها کارگاه در ایمنی به منظور (غیره

 فنی معاونت نظر با کار لباس رنگ) کارگاه در کار لباس پوشیدن به الزام .7
 .است(
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 رد کارگاه های دستگاه یا وسایل به هنرجو توسطشده  وارده خسارت جبران .8
 هب دستگاه آن خرید یا و تعمیرات مخارج و ودش شناخته عمدی رمقص ،که تیصور

 توسط کارگاه سرپرست تشخیص به صورت این غیر در و بود خواهد وی عهده
  .شد خواهد تامین هنرستان

 صولا رعایت با هنرجویان توسط بر ق شبکه به برقی وسیله هرگونه اتصال .3
 هنرآموز نظر تحت و ایمنی

 در پرورش و آموزش دستورالعمل طبق همراه تلفن از استفاده ممنوعیت  .10
 کارگاه محیط

 موارد رعایت و کارگاه در حادثه هرگونه بروز صورت در خونسردی حفظ .11
 و کنید عقط را تابلو اصلی بر ق بالفاصله گرفتگی بر ق ایجاد صورت در) الزم ایمنی

 (.دهید اطالع مربوطه مسئول به
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 و ضمائم جداول
 است: زیر موارد شامل جداول
 انگلیسی اصطالحات: 1 جدول
 بهداشتی هایپیام: 2 جدول
 ایمنی هایپیام: 1 جدول

 شپي مراكز ایمني و بهداشت كنترل درس انگليسي اصطالحات -1جدول
 دبستان از

 فارسی انگلیسی ردیف

1 Accident Prevention حوادث از پیشگیری 

2 Aeration tank هوادهی تانك 

3 Agricultural solid waste کشاورزی زائد مواد 

4 Agricultural wastewater کشاورزی فاضالب 

5 Bar screen ایمیله آشغالگیر 

6 Biodegradable Material بیولوژیکی تجزیه قابل مواد 

7 Burns سوختگی 

8 Chemical water quality آب شیمیایی کیفیت 

9 Chlorination کلرزنی 

10 Choking and suffocation خفقان و خفگی 

11 Clarifier ساززالل 

12 Coagulants منعقدکننده مواد 

13 Coagulation انعقاد 

14 Collection آوریجمع 

15 Combined sewer system مشترك فاضالب آوریجمع شبکه 
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 فارسی انگلیسی ردیف

16 Commercial wastewater تجاری فاضالب 

17 Commercial solid waste تجاری زائد مواد 

18 Composting زباله( از آلی کود )تولید سازیکمپوست 

19 Construction and demolition waste ساختمانی هاینخاله 

20 Disinfection گندزدایی 

21 Disposal نهایی دفع 

22 
Domestic wastewater or sanitary 

wastewater 
 خانگی فاضالب

23 Drinking water آشامیدنی آب 

24 Drowning شدن غر ق 

25 Electrical Safety بر ق ایمنی 

26 Evaporation تبخیر 

27 Fertilizer کود 

28 Fill-and-Draw Pool شونده پروخالی استخرهای 

29 Fire سوزیآتش 

30 Flocculation سازیلخته 

31 Garbage آشغال 

32 Green space سبز فضای 

33 Grit chamber گیردانه 

34 Groundwater زیرزمینی آب 

35 Handling جابجایی 
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 فارسی انگلیسی ردیف

36 Hazard خطر 

37 Hazardous waste خطرناك زائد مواد 

38 Heating and Cooling گرمایش و سرمایش 

39 Illuminance روشنایی شدت 

40 Imhoff tank تانك ایمهاف 

41 Incinerator سوززباله 

42 Indoor environment ساختمان داخل فضای 

43 Industrial solid waste صنعتی زائد مواد 

44 Industrial wastewater صنعتی فاضالب 

45 Infectious diseases عفونی هایبیماری 

46 Infectious waste عفونی هایزباله 

47 Infiltration نفوذ 

48 Injuries صدمات 

49 Insecticide کشحشره 

50 Institutional wastewater مؤسسات فاضالب 

51 Institutional solid waste موسسات زائد مواد 

52 Intake pipe برداشت لوله 

53 Landfill دفن 

54 Lighting روشنایی 

55 Luminance درخشندگی 
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 فارسی انگلیسی ردیف

56 Luminous Flux نور فشار یا نور میزان 

57 Luminous Intensity نور شدت 

58 Microbial water quality آب میکروبی کیفیت 

59 Municipal solid waste شهری جامد زائد مواد 

60 Outdoor environment ساختمان بیرون فضای 

61 Physical water quality آب فیزیکی کیفیت 

62 Playground بازی زمین 

63 Poisoning مسمومیت 

64 Pre-chlorination کلرزنیپیش 

65 Preliminary treatment مقدماتی تصفیه 

66 processing at the source تولید محل در پردازش 

67 Quality characteristics کمی خصوصیات 

68 Quantity characteristics کیفی خصوصیات 

69 Receiving water پذیرنده هایآب 

70 Recirculating Swimming Pool گردشی سیستم دارای استخرهای 

71 Reservoir مخزن 

72 Residential wastewater مسکونی مناطق فاضالب 

73 Risk خطر 

74 Runoff سطحی رواناب 

75 Sand filtration شنی فیلتراسیون 
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 فارسی انگلیسی ردیف

76 Sand play بازیشن 

77 Sedimentation Tank نشینیته تانك 

78 Separate sewer system مجزا فاضالب آوریجمع شبکه 

79 Separation جداسازی 

80 Septic tank تانك سپتیك 

81 Settling tank نشینیته تانك 

82 Settling basin نشینیته حوضچه 

83 Solid waste جامد زائد مواد 

84 Space requirements نیاز مورد فضای 

85 Storage سازیذخیره 

86 Surface water سطحی آب 

87 Swimming pool شنا استخر 

88 Total dissolved solids محلول جامدات کل 

89 Toxic Chemicals سمی شیمیایی مواد 

90 Toy safety بازیاسباب ایمنی 

91 Transfer and transport نقل و حمل 

92 Transpiration ّقتعر  

93 Treatment تصفیه 

94 Turbidity کدورت 

95 Waste generation زباله تولید 
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 فارسی انگلیسی ردیف

96 Water based diseases 
 آنها انتقال چرخه در آب که هاییبیماری

 دارد نقش

97 Water borne diseases ّآب از منتقله هایبیماری 

98 Water play بازیآب 

99 Water related insect vectors 
 ناقل حشرات بوسیله منتقله هایبیماری
 آب با مرتبط

100 Water washed diseases کافی شویشست عدم از ناشی هایبیماری 

101 Sleep خواب  

102 Free time فراغت اوقات 

103 Rest استراحت  

104 Paper کاغذ  

105 Plastic پالستیك 

106 Wood چوب 

107 Food غذایی مود 

108 Yard debris درختان داتزائ  

109 Metal فلزات 



 

 
124 

 درسي مباحث در استفادهبراي  بهداشتي هايپيام نمونه-2 جدول

 پیام ردیف
 . طبیعت با سازگاریو  هماهنگی یعنی پایدار زندگی 1
 . است طبیعت قوانین با ما منطقی رفتار گرو در پایدار و سالم زندگی 2
 . زندگی یعنی، غذا یعنی، رودخانه یعنی، آب یعنی، اکسیژن یعنی درخت 1
 . است خالق به احترام زندگی به احترام و زندگیست به احترام طبیعت به احترام 4
 . داشت نخواهد بر سر دیگر فردا، شودمی ناپدید امروز که ایزنده گونه 2
 . زندگیست به نشاطبا و تازه روح تزریق، زیست محیط حفظ 6
 . هاست انسان ما مرگ ،سبز بوته هر مرگ 7
 دارد نیاز ما راسخ هایاراده و هااندیشه و هادست به خود بقای برای زمین 8
 . سالمتی با همگام، طبیعت با همراه 3

 . است زیستی تنوع از حفاظت گرو در، حیات تداوم 10
 . شکندمی سینه در که است زمین گرم نفس، افتدمی فرو که درختی هر 11
 . است دنیا از ما خواهش کمترین ،نفس 12
 . نکنیم آلوده را زندگی حیاتی عنصر این ،هوا 11
 . کنیم هدیه کودکانمان به را آبی آسمانی و پاك هوایی بیایید 14

12 
 لودگیآ کاهش راهکار ثرترینؤ، مسبز فضای گسترش و عمومی نقلیه وسایل از استفاده
 . هواست

 . بکوشیم آن حفظ در ماست آن از آسمان، باشیم هرکجا 16
 . است زندگی به پرنشاط و تازه روح تزریق، زیست محیط حفظ 17
 .است زندگی از حمایت، زیست محیط از حمایت 18
 . است زیستی تنوع و زیست محیط از حفاظت گرو در حیات تداوم 13
 . نکنیم نابود را زیست محیط هوا و خاك، آب کردن آلوده با 20
 . مرد خواهد جهان که، جنگل بمیرد نگذاریم 21
 . نیست زباله کاغذ 22
 . است همگانی ایوظیفه، زیست محیط از حمایت 21
 . زیباست زباله بدون ما )ایران( طبیعت 24
 . شودمی قطع تنومند و سرسبز درخت اصله 12 کاغذ تن یك تهیه برای 22
 . دهدمی تشکیل کاغذ را شهری هایزباله ترکیبات از( ٪3) درصد نه 26
 .است الهی هایارزش حفظ ،زیست محیط حفظ 27
 . کنیم حفظ را بشر زیستگاه تنها ،زمین 28
 . باشیم مهربان طبیعت با هم ما ،است مهربان طبیعت 23
 . ((زندگی)) بخوانیم ، ((زیست محیط)) بنویسیم 10
 . داریم نگه باصفا گل از پر دشتی همچون را زیست محیط دییبیا 11
 . است آینده هاینسل به خیانت ،زیست محیط تخریب 12
 .نکنیم آلوده را خاك پس، کنندمی سجده برخاك فرشتگان 11
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 درسي مباحث در استفادهبراي  ایمني هايپيام نمونه-3 جدول

 پیام ردیف
 . ندهد رخ ایحادثه که است خوش پایانش روزی آن 1
  کار بعد ـ ایمنی اول 2
 . کندمی تهدید را انسان زندگی زیست محیط آلودگی 1

4 
 سرلوحه را بهداشت و ایمنی رعایت، دارید عالقه فرزندانتان و خود سعادت به اگر

 . دهید قرار کارتان
 . نگذارید راهروها در، زمین کف روی را دستی ابزارهای 2
 .است الزامی صدا و سر پر هایمحیط در گوشی از استفاده 6

7 
 ایجاد کوچك احتیاطیبی یك نتیجه در ناگوار حوادث اکثر که دهدمی نشان آمار
 . است شده

 .است اشتباه آخرین، اشتباه اولین 8
 کنی! زندگی بیشتر تا کن احتیاط 3

 . عمل به بلکه ،حرف به نه اما کنید پیشگیری حوادث از 10

11 
 انجام خطربی روش به را آن نتوان که نیست زیاد چندان کاری هر فوریت و اهمیت

 . داد
  .دهید قرار کارتان سرلوحه را حفاظت ،دارید عالقه فرزندانتان و خود سعادت به اگر 12
 .کنید خودداری ،شودمی شما دید مانع که دست دو با حجیم بسته چندین حمل از 11
 . فزاییدبی آن حمل دفعات بر و بکاهید هابسته تعداد از 14

12 
 حادثه ایجاد عوامل مهمترین از یکی کار محیط در خطرناك هایشوخی دانیدمی آیا

 . است
 . نکنید عبور ناپایدار و معلق بار زیر از 16

17 
 اییشیمی مواد با کار در( امثال آن و دستکشـ  ماسك) فردی حفاظت لوازم از استفاده
 . است ضروری

18 
 رد و مقاوم حفاظتی کاله باید، دارید قرار اجسام شدن پرتاب یا عبور معرض در اگر

 . نبینید آسیب تا گذارید سر به سبك حال عین
  .همه به مربوط است ایمسئله ایمنی 13
 . کنید خودداری جداً مشکوك یاشیا با تماس از 20
 . کنید خودداری کار ابزار با تماس یا و غبار و گرد به زخم شدن آلوده از 21
 . کنید استفاده دیگران تجارب از 22
 . کنید دور محیط از را ناقص ابزار 21
 . است سالمتی ضامن ایمنی 24
 . کنید سؤال، دانیدنمی اگر 22
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 پیام ردیف

26 
، دکن عصبانی و ناراحت را همکارانتان است ممکن که اعمالی و مسخره هایبازی از

 . یدینما پرهیز
 . کنید استفاده همیشه خود حفاظتی وسایل از 27
 . کنید اجرا موبهمو را کار هایدستورالعمل، نکنید تکیه شانس به 28
 . باشد تواندمی هم قاتل که است خادمی بر ق 23
 . کنید توجه ایمنی عالئم و هایالعملدستور به 10
 . کنیم جلوگیری حوادث آمار افزایش از، ایمنی اصول رعایت با 11
 . است سنگین همیشه حادثه هر بهای 12
 . کنید فکر ایمنی به 11
 . دهید قرار خود مخصوص محل در را کار ابزار و وسایل، کار اتمام از بعد 14
 . بترسد او از که دارد دوست را کسی بر ق 12
 . کنید فکر اول کار هر انجام برای 16
 .شود رعایت اجتماعی شئون تمامی در ایمنی اصول که روزی امید به 17
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 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
 های فنی و حرفه ایآموزش

 

 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
د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
یابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج شروشی برای ارزبه

پذیری تحركهای موزی که در پی ارتقاء برنامهآدارند و هم برای مؤسسات مهارت
درازمدت  ایفنی و حرفه آموزشهای ارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

  .خود را تحقق بخشند
 

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

 
سياست هاي كلي ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغي از طرف رهبر 

 1392 -معظم انقالب
 آموزان برای شناسایی نقاط قوت و شتحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دان

 .ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 

 سند تحول بنيادین در آموزش و پرورش
  ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 2/13راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( پایه

 .های تحصیلیدر سایر پایه
 

 ارزشيابي در برنامه درسي ملي ایران

 صله فا ،آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمر صورتبه
  ها واو با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 های وی ارائه می کند.نیاز
 آموز را با تأکید بر خود گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب

 اند.دها را زمینه ساز تحقق آن میگیری از سایر روشکند و بهرهمی ارزیابی فراهم
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 گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.وز میآمدانش

 گیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی های یادکاستی 
 داند.می

 
 (2115حرفه اي )یونسكو توصيه نامه آموزش و تربيت فني و

 های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
های یاددهی شوند. ارزشیابی فرایند طراحیسیستم های سنجش موثر و مناسب 

و یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به ویژه 
ای مورد نظر، سرپرستان و های حرفهنهیها و مربیان، نمایندگان زممعلم

 یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از 
از قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم )های مختلف روش
 مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.  (هاگروه

 
 ايحرفه و فني هايآموزش الملليبين كنگره سومين نامهتوصيه

 (2112 یونسكو)
 های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن و مسیر پذیرپشتیبانی انعطاف

های استقرار سیستم ،ردی از طریق شفاف سازیهای فانتقال از یادگیری
صالحیت حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، شناسایی 
و اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی، تبادل 

 تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و اطالعات و توسعه اعتماد متقابل
 تمسیس هایقسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین های مکانیسم
 ایحرفه صالحیت
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 تعاریف -2

 : شایستگي
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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ای فههای حربندی شایستگیشایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح
 :استشامل موارد زیر  وباشد ای میبه صورت چهار مرحله

 

 
 

 الگوهاي نگاشت سطوح شایستگي به سطوح اهداف یادگيري -3
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح 

الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها ها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1ای و تجارب داخلی الگوی های فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگي و ارتباط آنها با سطوح شایستگي -1الگوي   -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-تكليف كاري
 اشد.بتکلیف کاری کوچکترین واحد یك کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می

پیامد یك تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر  -
 گرفته شود.

 یك تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  - 
 یك تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یك تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 یك تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. -
 می باشد.(Step)هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  -
قرار  122الی  72در محدوده تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً  -

 گیرد.می
نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی در  "كار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله كار

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یك تکلیف کاری را 
یك رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند  انجام کار

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 حرفه: خانه دار

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)استاندارد عملكرد

عملکرد استوار است. آن شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را 

نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کار، استاندارد عملکرد آن کار می
های نمون برگ -4شکل  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 بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چك لیست به طوری که پمپ مکاترونیك:

 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه"عملکرد جهت انجام کار: استاندارد  2نمونه 
 در حرفه بر ق کار ماهر:"رایانه

کشی به نحوی که مطابق با  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"جهت انجام کار: استاندارد عملکرد  1نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس 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 آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 
روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان 

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 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

ل تواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می
 باشد. شده

 

 

 ویژگي هاي مهارت )بخش روان حركتي( - 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 
جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق نگرش به توانائی هایی گفته می شود که به 

و نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع 
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 

 یابا استاندارد شایستگی و صالحیت حرفه ارزشیابیرابطه 

 
ساس ا مرتبط باشد و بر حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر برای  آنها تدوین شود )نه آن
 از نظر فردی، ارزشیابی  .باشد یابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمك کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت  ،شوند خاصی
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 مؤسسات مهارتهای داخلی به کار برده شود. از نظر  آموزش

آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
های واقعی مورد نیاز در یك حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد،  شایستگی

های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میی فنی و حرفه ای  هنرستان ها
در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان رائه نمایند. کارفرمایان ا

 (.1سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد)شکل 
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 توالي استاندارد هاي شایستگي حرفه، ارزشيابي و آموزش- 3شكل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
ذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام پایه گذاری شده است. تحرك پ

است. برای ورود به ارزشیابی در یك سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت 
همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به قبلی به 

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

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

 4استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 
 ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.نمونه
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 ب

 نمونه اي از استاندارد ارزشيابي حرفه براي یك شایستگي  – 4شكل
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حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در  اصول
 آموزش فنی و حرفه ای 

 عملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز

این باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و ای انتخاب شده را اندازهحرفه
 و ناوابسته به یك مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به

براساس  –شود  ست مییابی در سطح منطقه درشارزشیابی کند(. اگر ابزار ارز
و نتایج نیز دارای اعتبار  -استانداردهای محلی و یا ملی و یا بانك سئواالت امتحان

 ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزانوسیع باشند. ضروری است 
یابی را دیده باشند. اگر شهای کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش

استاندارد شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این یابی شابزارهای ارز
کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمك افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین 

های ملی دارای اثرات اعتبار آزمون ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقدارکرده
نی و در شاخه فارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی  بود. منفی بسیاری خواهد

حیت ها و صالها و دستیابی به سطوح شایستگیای ناظر بر تحقق شایستگیحرفه
 باشد:ای ملی ایران به شرح زیر میحرفه

 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

 ع خواهد بود.متنو
مالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 

 .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 
ب مدرك براساس صالحیت دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کس

 خواهد بود.

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویان - 1
 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت

 .کاری و ارزشیابیگروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  20الی  10 ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفهدر 

 انجام خواهد پذیرفت . 
 تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 2
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 باشدمنصفانه 

 (1)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش - 6
فرآیندهای ساخت، طراحی،  آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش

 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7
 شود. ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 8 
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  - 3
اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله 

 در زندگی.

 یادگیری  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 10
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفا ق 

 خواهد افتاد.

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

 حرفه خواهدبود.

 جهت اخذ صالحیتها کسب کلیه شایستگی- 12
ای می گردد که در زمانی یك هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه

رده باشد و در پودمان زمانی تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت ک
گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را 

 با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

  

                                                                 
ر به طو .زیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع استار - 1

روایی به صورت ارزیابی همتا انجام  حفظ برای ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر کلی 
 شود.می
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 های سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش
 ای: ای فنی و حرفههآموزش

 ای انجامحرفه : برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت سنجش آغازین 
 شود. می

 .سنجش تکوینی : برای اصالح یادگیری صورت می گیرد 

  برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام تشخیصیسنجش : 
 گیرد. می

 ی اها و سطوح صالحیت حرفهسنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.انجام می

 کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام  : برایسنجش تکمیلی 
 شود.می

ای و ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفههای حرفهدر نظام صالحیت
شود. های مختلف زمانی استفاده مینوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش

حرفه  کار و گیری سطح شایستگی و تسلط در هرالبته سنجش تراکمی برای اندازه
 گیرد.مورد توجه ویژه ای قرار می

 سنجش شایستگی: ابزارهای
 سازی سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه

 ای و ...درجه 160های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهشده، نمونه

 های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده
 واقع نگاری و ...بندی، درجه

 نامه، تفکیك معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش
 لیکرت، مصاحبه

 کار، سنجش پیرو و ... سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین
کار واقعی نظر در محیطاین نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد

 .گیرد(رزی مورد استفاده قرار میشود)در کارآموزی و کارواستفاده می

  ،درجه ای و ... این نوع  160سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه
 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 بزارهای ارزشیابی مؤلفهبرخی از ا 1هستید، در جدول 

 مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخال ق( آمده است.
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 هاي شایستگيبرخي از ابزارهاي ارزشيابي مؤلفه-1جدول 

 ابزارهاي اندازه گيري و سنجش مهارت )تفكر(

 مهارت هاي شناختي 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن بستنبه کار 

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  ■ ×■ ■ ■  

 ■   × ب: دانش مفهومی
 +   
■▲ 

    ▲ 

■ 
▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 مهارت )عمل( ابزارهاي اندازه گيري و سنجش 

 عادی شدن هماهنگی حرکت دقت اجرای مستقل تقلید
 ●  
■ 

● ■  
  

●   
■ ● ■   ● ■ 

  
 

 ابزارهاي اندازه گيري و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه اي(

 تبلور سازمانبندی ارزشگذاری واکنش 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  ●   روبریك■
نمونه کار   پروژه    درجه 160آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
 محك زنی    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 مبتني بر شایستگي -5شكل 
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 یابی 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 شایستگیها، ای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشهای گوناگون خواهند بود. ارزصورت
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
های اجتماعی و شهروندی، های زندگی شامل مهارتسواد و حساب، مهارت از

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

وجه قرار خواهد طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد ت
 گرفت.

های سنجش و ارزیابی محتوی یك فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میتربیت فنی و حرفه

 

 یابیشهای مدیریتی ارز وشر
های های استاندارد شده و بانك یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اتی اطالع
 هاي استاندارد شده  آزمون

استاندارد شده و  ایشایستگی حرفههای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
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
که با  شودوالً در کشورهای در حال توسعه انجام میگیرند. این روش معممی

اند. این مؤسسات به کشورهای همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمك 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 برنامهیابی استانداردشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 

 هاي اطالعاتي بانك
بی یاشاالت ارزؤعاتی شامل سدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانك اطال

اتی شود. این بانك اطالع تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
د گیر سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی
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های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشتا بتوانند براساس این بانك اطالعات، ارز
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در م این کار مستلز

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 روایی و پایایی

ه توان مستقیماً باالت این بانك را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س
ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت

ها دارای انعطاف بیشتری هستند و طویل نیست. این آزمون کارهای اداری عریض
توان اطالعات مربوط در بانك را زیرا در صورت تغییر استانداردهای یك حرفه می

تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
ه سهولت صورت گیرد تا بتوان تغییر محل افراد ب گرددهای آنها صادر نامهو گواهی

 .العمر نیز میسر شود و یادگیری مادام

 

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

سب کشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 
قیاس های گوناگونی برای ارزشیابی ماست.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه

 مشاهده می شود.شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشيابي شایستگي حرفه -مقياس بندي رتبه اي 

 مقیاس بندی شایستگی جزء -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
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 انتظارات در  72عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح شایستگی  72شایسته: کسب حداقل 

 مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 82درصد و حداکثر  60شایسته: کسب حداقل 

 مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح شایستگی 

درصد  82شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  60نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 82درصد و حداکثر  60شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  82داقل شایستگی کامل: کسب کردن ح

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  82درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  82: کسب کردن حداقل 1سطح مقیاس 

 تگی مورد نیازسطح شایس

 2 1, 2, 1مقیاس های 

درصد  40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 سطوح شایستگی مورد نیاز انتظارات در

درصد  82شایستگی 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 حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 نیاز درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد 60

 82درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  40: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  60صد و حداکثر در 40: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  30درصد و حداکثر  80: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

تظارات در درصد ان 30: کسب کردن حداقل 2سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

و  1, 2, 1مقیاس های 

 2و4
1 
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 مقیاس بندی شایستگی جزء -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

درصد  40کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82حداکثر درصد و  60شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82شایستگی 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 حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد  60

 82درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 80درصد و حداکثر  80: کسب کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  30درصد و حداکثر 30: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب کردن حداقل 2مقیاس سطح 

 سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

 4و1, 2, 1مقیاس های 

 2و
4 

درصد  40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 60درصد و حداکثر  40نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 ستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح شای

درصد  82درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 40کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  40وزش: کسب حداقل نیازمند آم

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 60

 82درصد و حداکثر  60شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  82شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  60: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  80درصد و حداکثر  60: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 30درصد و حداکثر  80: کسب کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 درصد انتظارات در سطح30: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 2 4و1, 2, 1مقیاس های 
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 و  فنی پایه فنی، هایارزشیابی دروس شایستگینحوه 
 غیر فنی

 
 :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 اخال ق  ،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 8های کارگاه -1
 یو شیم شناسیدروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیك، زیست -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -2
 باشد که هر یك از مواد درسی موضوع ماده یك شامل پنج پودمان )فصل( می

هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو  باید برای
ها برای هر یك پودمان نمره 20از صورت گیرد و در نتیجه یك نمره مستقل 

 گردد.می ثبت 
 

 
 
 تا  0گردد و فقط یك نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می

 گردد.ثبت می 20
پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر 

  = عدم احراز شایستگی؛1) 1، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 
 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می1= احراز شایستگی 2

 .( 6)شکل  گرددمنظور می 2آن با ضریب 
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های کالسی انجام فعالیت بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس
ر در ابتکا ،خودارزیابی های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 2تا  0... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

 گیری از سوی هنرجویان، یمبا توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  2نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای های ها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.

 
 



  

 151 

 
 ساختار نمره یك پودمان كه از دو واحد یادگيري تشكيل شده است. - 6شكل 



  ارزشيابي 

 
151 

 
 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان -7شکل 
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  هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی
های با شیوه مندرج در کتاب های شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

سی در مدرسه ثبت درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کال
ان نمره پودم های شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 به دست خواهد آمد.
 
 استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یك 
 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایاز دروس در شاخه

 

 
 كتاب استاندارهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شایستگي -8شكل 

 هاي تحصيليبراي كليه رشته 

 
 

دهی بر اساس استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر نمونه هایی از نمره 3در شکل 
بزرگ حرفه ای صنعت، شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه 

 خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 ت

 نمونه هایي از نمره دهي ازرشيابي مبتني بر شایستگي در رشته هاي مختلف -9شكل 

  2گردد که در هر قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس 
نمره پودمان  2کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی 

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

در سیستم برای او منظور خواهد  10ی آورد و نمره درسی قبولی را بدست نم
هایی که حداقل نمره مورد نظر ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان شد.

در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 
 حداقل برای یك بار امکان پذیر خواهد بود.

 های تحصیلی در یك کاربرگ تحت هها رشتخالصه نمرات کسب شده در پودمان
ای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به های حرفهعنوان گواهی شایستگی

 هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 وهنرج همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 

این کتاب با هدف باشند.  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را
بر  کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی

شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یك 
کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 (. 10)شکل 
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 اهداف و ویژگي هاي كتاب همراه هنرجو - 11شكل 
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