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مقد مه 
اكنون كه با تالش و همت دفتر تألیف كتاب های درسي فني حرفه اي و كاردانش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، نگارش محتوا و روش آموزش دروس فنی 
در طرحي جديد و نوين تدوين شده است تا اثر بخشی بیشتری داشته باشد بنابر 
آن شد كه پس از مطالعات میدانی در آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه آموزش 
و پرورش و خارج آن حوزه، بررسي و تحلیل مشاغل موجود در صنايع كشور و از 
طرفی تغییر و تحوالت صنعتی و فناوری های روز دنیا و همچنین با توجه به مقطع 
زمانی كه هنرجويان در آن قرار داشته و گستره بارش اطالعات بدون وقفه می باشد 
كه فضای ذهنی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، محتوا بايد به گونه ای نگارش شود 
كه قابلیت انتقال مناسب داشته باشد. تا هنرآموزان بتوانند با به كارگیري روش های 
آموزشی متنوع فرايند يادهي ـ يادگیري را تسهیل نمايند. در اين راستا موارد زير 

پیشنهاد می گردد.
1 تدريس به شیوه تعاملي و رو در رو )هنرآموز با هنرجو و هنرجو با هنرجو( انجام 

شود تا ذهن هنرجويان با مسائل موضوعات درس درگیر شود.
2 همواره در تدريس به مشاغل مرتبط با رشته و گروه اشاره شود و نقش محتواي 

درس در شغل توجیه شود.
3 تدريس با استفاده از فیلم، انیمیشن و پوستر انجام شود زيرا كیفیت درك وفهم 

هنرجو با به كارگیري فناوري ارتقا می يابد. 
4 پرسش های هر مبحث در كالس به وسیله هنرجويان پاسخ داده شود و پس از 

تصحیح و ارزشیابی نتیجه دركار پوشه هنرجو درج شود.
آنان  ارزشیابی  برگ  كار  و در  آورده  به عمل  ارزشیابی  ز هنرجويان  ا 5 هر جلسه 
ثبت نمايید بديهي است كه بخش بزرگي از اين ارزشیابی حاصل نظارت شما بر 

فعالیت های علمی  عملي هنرجويان خواهد بود.
6 هنرآموز در حین انجام فعالیت های كارگاهی نظارت مستمر بر كار هنرجويان 
داشته باشد زيرا اين نظارت عالوه بر حصول نتايج مطلوب براي ارزشیابي موجب 

ارتقاي كیفیت يادگیري خواهد شد.
7 در آموزش های كارگاهی به شايستگی های غیرفنی، نکات زيست محیطی و مسائل 
ايمنی و حفاظتی توجه ويژه نموده و در ارزشیابي جزء عوامل مهم و غیرقابل گذشت 

در نظر بگیريد.
8 حضور به موقع در كالس و كارگاه، رعايت اصول اخالقي و احترام هنرجويان به 
يکديگر و هنرآموز خود يکي از اصول بنیادين است كه بايد به طور جدي و مستمر 

مدنظر هنرآموزان بوده و جزء مالك های ارزشیابي هنرجو باشد.
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تعاريف و اصطالحات
آموزش هاي  اصطالح، جهت گیري  اين  از  منظور  مّلي:  برنامه  درسي  رويكرد   
مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربیتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و 
نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويکرد، رويکرد فطرت گراي توحیدي نام دارد كه 

مقصد عالي آن، شکوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.
 دنیاي کار: شامل كار مزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنیای كار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنیای كار شامل زندگی شغلی، بازار كار، محیط واقعي كار و بنگاه های اقتصادي است.

 محیط کار: موقعیتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از فضاها 
از خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود. 

 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعالیت های اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 
طبقه بندي فعالیت های اقتصادي صورت می گیرد. 

 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی های حرفه ای است كه با توجه به 
سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسیم خواهند شد.

 آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(1: آموزش و تربیت در قلمرو دنیاي 
كار جهت زمینه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. 
آموزش و تربیت فني وحرفه اي واژه اي جامع است كه به جنبه های از فرايند آموزشي 
و تربیتي، دربرگیرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت های 
عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش های گوناگون اقتصادي و زندگي 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق می شود. اين واژه اعم از آموزش 
فني و حرفه اي رسمي، غیررسمی  و سازمان نايافته است. همچنین اين آموزش ها  
شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ می گردد. يادگیري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، 
مهارت های عرضي )غیر فني( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدايی ناپذير 

آموزش و تربیت فني و حرفه اي می باشند.
رائه خدمت و يا براي مدتي خاص«  راي ا  شغل: واژه شغل »استخدام شدن ب
می باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه  ای از كارها و 
وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف می شود. يك شخص ممکن 

است در يك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
 حرفه: مجموعه اي از مشاغل دنیاي كار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، 
دانش و توانايي های مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلي فرد در طول زندگي است. 
استاندارد حرفه اي، حداقل های مورد انتظار دنیاي كار در يك حرفه را نشان می دهد. 
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حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنیاي كار است )مانند حسابدار، خانه دار، 
جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش های مختلف وجود دارد 
درحالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است. يك 
و  دانش  كارها،  نظر  از  معقوالنه اي  است كه شباهت  از مشاغل  حرفه مجموعه اي 

توانايی های مورد نیاز دارد. 
 وظیفه: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك 
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر می گیرند، براي مثال از وظايف اصلي يك 
تعمیركار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت 
و... اشاره كرد. از تکنسین مکاترونیك انتظار می رود نگهداري و تعمیرات سیستم های 

كنترل عددي را به عنوان وظیفه انجام دهد. 
 تكلیف کاری )Task(: يك تکلیف كاري فعالیت مشخصي است كه داراي ابتدا و 
انتها می باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظیفه به چندين تکلیف كاري 
تقسیم می شود. به طور مثال  يکي از تکالیف كاري وظیفه »تعمیر سیستم مولد قدرت«، 

تنظیم سیستم جرقه می باشد.
 شايستگی )Competency(: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش 
مورد نیاز جهت انجام يك تکلیف كاري، بر اساس استاندارد را، شايستگي گويند. 
شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني، 

غیر فني و عمومي  تقسیم بندي مي شوند.
 سطح شايستگي انجام کار

صرف نظر از اينکه يك تکلیف كاري در چه سطح صالحیت ها حرفه اي انجام می شود، 
انجام هركار ممکن است با كیفیت مشخصي در محیط كار مورد انتظار باشد. سطح كیفي 
شناخته شده از يك شخص در محیط كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نیاز گويند. 
سطح شايستگي انجام كار معیار اساسي ارزشیابي می باشد. در بین كشور های مختلف 
نظام سطح بندي شايستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها 

به نظر می رسد. 
 چارچوب صالحیت ملي)NQF(1: چارچوبي است كه صالحیت ها، مدارك و 
انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس  گواهینامه های در سطوح و 
اين  در  دهد.  می  ارتباط  به هم  توافق شده  های  و شاخص  ها  معیار  از  ی  مجموعه ا
چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي داده می شود. زمان و مکان 

يادگیري ارزش كمتري دارد.
 سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است 
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحیت های حرفه اي ملي كه تکالیف كاري بايد 
در آن طراحي و تدوين گردد. نظام های سطح بندي گوناگوني در بین كشورها وجود 
1-National Qualirication Fremwork
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دارد، سطح صالحیت مهندسي )حرفه اي( پنج درنظر گرفته شده است كه به طبع 
آن تکنسین فني يا حرفه اي داراي سطح چهار می باشد. صالحیت حرفه اي در اروپا 

EQF به 8 سطح تقسیم بندي شده است.
 برنامه درسی آموزش و تربیت فني و حرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربیت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنیاي  استانداردهای  از  مجموعه اي  حرفه اي  و  فني 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگیري، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، مواد 
آموزشي، استاندارد ارزشیابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كارآموز يا متربي را براي 
رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فني و حرفه اي هدايت می نمايد. دامنة 
شمول برنامه درسي در حوزة آموزش های فني و حرفه اي، دنیاي كار و دنیاي آموزش 

را در بر می گیرد. 
معموالً در نظام های آموزش های فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
1 استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت، كه توسط متولیان صنعت، 
بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهیه می شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 

صالحیت های هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2 استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشتركي از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطاي 

گواهینامه يا مدرك صالحیت حرفه اي می گردد. 
راساس استاندارد های شايستگي حرفه و  ب ندارد آموزشي )برنامه درسي(؛  3 استا
ارزشیابي توسط ارائه دهندگان آموزش های فني و حرفه اي تهیه می گردد. در اين 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگیري، تجهیزات آموزشي 

و... در اولويت قرار دارد.
 آموزش مبتني بر شايستگي: رويکردي در آموزش فني و حرفه اي است كه 
تمركز بر شايستگي های حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پیامدهاي آموزشي در 
نظر می گیرد و فرايند نیازسنجي، طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشیابي براساس 
آنها انجام می شود. شايستگي ها می توانند به شايستگي های فني )در يك حرفه يا 
مجموعه اي از حرفه ها(، غیرفني و عمومی  دسته بندي شوند. رسیدن فراگیران به 
از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش های فني و حرفه اي در اين  حداقلي 

رويکرد مورد توجه قرار می گیرد.
 استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعیین كننده فعالیت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملکرد در يك حرفه می باشد. 
 هويت حرفه اي: برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراين به دلیل تغییرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، 

هويت حرفه اي قابلیت تکوين در مسیر تعالي را دارد.
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 گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته اي تحصیلي ـ حرفه اي(: چند رشته 
تحصیلي  ـ حرفه اي كه در كنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را براي انتخاب مبتني 
بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر زندگي با توجه 
به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصیلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري 
می رساند. چند رشته اي ها ممکن است با توجه به شرايط و امکانات منطقه اي هم 
خانواده، غیر هم خانواده، شايستگي های بزرگ مبتني بر گروه های فرعي حرفه و 
شايستگي های طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصیلي ـ حرفه اي باعث 

شکل دهي هويت حرفه اي و تکوين آن در طول زندگي خواهد شد.
 رشته تحصیلیـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحیت های حرفه اي و عمومی است 

كه آموزش و تربیت براساس آن اجرا و ارزشیابي می گردد.
 اهداف توانمند سازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
استاندارد عملکرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگیري جهت كسب شايستگي ها توسط 
دانش آموزان تدوين می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رويکرد شکوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط متربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبیین و تدوين 
مي شوند. باتوجه به اينکه آموزش و تربیت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تکوين و 
تعالي هويت حرفه اي متربیان است و هويت متربیان برآيند نوع ارتباط آنان با خدا، 
خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربیت با توجه به اين عرصه ها  قابل 
تبیین خواهد بود، اين عرصه ها به گونه اي جامع، يکپارچه و منطقي كلیه  ساحت هاي 

تربیتي1 را دربرمي گیرد.
 يادگیري يكپارچه و کل نگر: يادگیري همه جانبه، يادگیري يك موضوع از ابعاد 
مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربیتي و عرصه های 

چهارگانه گفته می شود.
 يادگیري: فرايند ايجاد تغییرات نسبتاًً پايدار در رفتار يادگیرنده، يادگیري ممکن 
است از طريق تجربه  عیني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق 
اشکال، اعداد و نمادها(، به شیوه  نظري )توضیحات كلي( يا به شیوه  شهودي )ذهني 

يا روحاني( صورت گیرد.
 فعالیت های يادگیري ساخت يافته: فعالیت های يادگیري ساخت يافته براساس 
ادگیری در شاخه فنی و حرفه اي  ي ياددهی ـ  اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای 
طراحي می گردد. در تدوين فعالیت های يادگیري در دروس مختلف شاخه فني و 
حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگیري كار و فناوري، ديدگاه 

1ـ ساحت هاي تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: 
اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و سیاسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و 

حرفه اي  و علمی و فناورانه.
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فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های ياددهیـ  يادگیری در فرايند آموزش به 
كمك مواد و رسانه های يادگیری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصولي از قبیل 
تقويت انگیزه دانش آموزان، درك و تفسیر پديده ها در موقعیت های واقعی دنیاي كار، 

فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
توانمندساز و فعالیت های يادگیري  بر اهداف  محتوا: محتوای آموزشي مبتني   
با  تربیتی و سازوار  و  فرهنگی  های  ارزش  بر  باشد. محتوا مبتنی  يافته می  ساخت 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات 
يادگیری است كه زمینه شکوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم 
و مهارت های اساسی و ايده های كلیدی مبتنی بر شايستگی های مورد انتظار از  
دانش  آموزان است و بر گرفته از يافته های علمی  و معتبر بشری می باشد. تناسب 
محتوا با نیاز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات 

جامعه اسالمی  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و  يادگیري: بسته تربیت و يادگیري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه های آموزشي اطالق می شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و مؤسسه تولیدكننده تهیه و براي يك يا چند پايه تحصیلي 
مورد استفاده قرار می گیرد. درحال حاضر با گسترش فناوري های نوين و ICT، بسته 
آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت های اينترنتي تکمیل می شود. 
طراحي و تهیه بسته يادگیري براساس ماكت بسته تربیت و يادگیري انجام می پذيرد.
بسته تربیت و يادگیري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه های آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشي و حتي برخي 
وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امکانات 

نرم افزاري و اينترنت نیز می تواند به تکمیل يك بستة آموزشي كمك كند.
می توان بسته تربیت و يادگیري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تکمیلي 
تقسیم نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، كتاب كار 

دانش آموز و كتاب ارزشیابي می شوند. 
لذا بسته تربیت و يادگیري شامل اجزای زير می باشد:

1 كتاب درسي
2 راهنماي هنرآموز

3 كتاب همراه هنرجو 
4 كتاب كار

5 نرم افزار دانش آموز

6  فیلم هنرجو 
7 شبیه سازها

8 فیلم هنرآموز 
9 پوستر 
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بودجه بندي 
همان گونه كه درعلم مهندسي، ساخت يك مجموعه بدون طراحي و نقشه امکان پذير 
نیست تدريس موفق نیز بدون طراحي آموزشي و برنامه مدون امکان پذير نخواهد 
بود. شما هنرآموزان عزيز قبل از شروع سال تحصیلي اقدام به برنامه ريزی می نمايید. 
يکي از اجزايی كه بايد توجه ويژه اي به آن شود طرح درس و بودجه بندي ساالنه 
است. در ادامه جدول بودجه بندي براي تدريس پیشنهاد شده، شما می توانید با بهره 
گرفتن از امکانات موجود و شرايط محل تدريس خودتان اين بودجه بندي را تهیه 
نمايید و چنانچه جدول زير می تواند براي شما مؤثر باشد پیشنهاد می شود از آن 

استفاده نمايید.

نمونه جدول بودجه بندي

رئوس محتوافصلواحد يادگیری جلسه
زمان )ساعت(

عملینظری

1

اولواحد 1: اره كاری

35يکاها و تاريخچه اندازة گیري ـ وسايل و تجهیزات اندازة گیري

35خط كشي ـ مراحل انجام خط كشي2

عملیات اره كاری ـ وسايل اره كاری ـ مراحل انجام اره كاری ـ نکات 3
35ايمنی وحفاظتی

35عملیات اره كاری ـ فعالیت های كارگاهی تکمیلی4

5

دومواحد 2: سوهان كاری

35اندازة گیری ـ شعاع سنج، كولیس، گونیا

35سوهان كاری سوهان ـ مراحل انجام سوهان كاری6

35فعالیت كارگاهی 1و72

35فعالیت كارگاهی تکمیلی اول و دوم8

35فعالیت كارگاهی تکمیلی سوم و چهارم9

35فعالیت كارگاهی تکمیلی پنجم و ششم1۰

11

سومواحد 3: سوراخکاری

35نقشه های سوراخکاری ـ جنس قطعه ـ خط كشی قطعه كار

35تعريف سوراخ، مته ـ تیز كردن مته12

35توانايی های مته ـ گیره بندی ـ ماشین های مته ـ خنك كاری13

35سرعت برش ـ دور مته14
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رئوس محتوافصلواحد يادگیری جلسه
زمان )ساعت(

عملینظری

15

چهارمواحد 4: قالويزكاری

35مهره ـ قالويز

35قالويزكاری ـ تکنیك های قالويزكاری16

35تکنیك های قالويزكاری ـ كار روی مواد ديگر17

18

چهارمواحد 5: حديده كاری

35پیچ ـ روش های ساختن پیچ ـ حديده

35ساخت پیچ ـ حديده19

35انواع حديده ـ عملیات حديده كاری ـ حديده دو پارچه2۰

21

واحد 6: پیشانی تراشی

پنجم

35تراشکاری ـ تاريخچه ـ معرفی دستگاه ـ راه اندازی دستگاه

35سرعت برش ـ محاسبه تعداد دوران ـ سرعت پیشروی22

35بستن رنده ـ قطعه كارـ پیشانی تراشی23

24

واحد 7: روتراشی

35محاسبه عده دوران در روتراشی ـ تنظیم پیشروی ـ تمیز كردن رنده

35بستن قطعه كارـ تعويض فك های سه نظام ـ باز كردن سه نظام25

35روتراشی و فعالیت های كارگاهی26

27

پیشانی تراشی
و

روتراشی

35فعالیت های كارگاهی ساخت قطعات پروژه

35فعالیت های كارگاهی ساخت قطعات پروژه28

35فعالیت های كارگاهی ساخت قطعات پروژه29

35فعالیت های كارگاهی ساخت قطعات پروژه3۰

31
مونتاژ

35فعالیت های كارگاهی مونتاژ قطعات پروژه

35فعالیت های كارگاهی مونتاژ قطعات پروژه32
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فصل 2

دروس و جلسات 
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جلسة يکم
يکاها و تاريخچه اندازه گيريـ  وسايل و تجهيزات اندازه گيري

واحد يادگيری : اره کاری

يکاها و تاريخچه اندازه گيري
براي آموزش اين مباحث ابتدا در خصوص كمیت هايي كه به طور روزمره همه ما 
با آن سر وكار داريم شرح داده شود و ذهن هنرجو به سمت انواع كمیت ها هدايت 
شود تا معني كمیت را متوجه شوند. بهتر است تشابه هايي مناسب سن و دانش آنها 
آورده شود، همچنین از فیلم، انیمیشن و... براي درك بهتر اين موضوع استفاده شود.
پرسش های داخل متن با تعامل هنرجويان با يکديگر حل شود و پاسخ داده شود. 
در ادامه پیرامون اندازه گیري هر شئ  نیاز به يك كمیت خاص دارد، صحبت شود.

از آنجا كه محتواي كتاب مرتبط با كمیت طول است توضیحاتي پیرامون تاريخچه 
ضرورت اندازه گیري طول به استناد، بناهاي تاريخي، مرزها و طول اعضاي بدن انسان 

توضیحاتی داده شود، بهتر است از تصاوير و فیلم هم استفاده شود.
متر استاندارد از كجا و در چه زماني مطرح شده و اندازة آن بر اساس كدام شئ بنا 
نهاده شد و آخرين تعريف آنچه تاريخي بوده است. درخصوص مفاهیم و اصالحات 
پايه در اندازه گیري مانند تفکیك پذيري، دقت، درستي، خطا توضیح داده شود. با 
توجه به اينکه هیچ اندازه اي مطلق نیست لذا پیرامون آن به تفصیل صحبت شود. 
به عنوان مثال مقدار مايع در شیشه آب معدني، برنج بسته بندي، شیر در شیشه، و...

پرسش: به هنرجو در كالس فرصت مناسب داده شود تا پرسش ها را پاسخ داده 
و در پايان، هنرآموز ازپاسخ های داده ارزشیابی به عمل آورد.

فعاليت عملي
 از آنجا كه يك فرد فني بايد از قدرت تخمین خوبي برخوردار باشد سعي شده با 
فعالیت عملي پیش بیني شده به هنرجو ياد داده شود كه چگونه اندازه ها را تخمین 
بزند و حتي در زندگي روزمره از آن استفاده كند. در اين راستا روش تخمین را 
رمز  ق چراغ  پشت  كه  ماشین هايي  تعداد  تخمین  مثالً  دهید.  آموزش  رجو  هن به 
هستند، تعداد دندانه های يك برس سیمی معمولي )براي مرتب كردن موها(، تعداد 
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دانه هاي برنج در يك كیسه 10 كیلويي برنج، تعداد موزائیك های كالس درس و 
تعداد موهاي سر.

 وسايل  و تجهيزات اندازه گيري
نیاز  اندازه گیري مانند متر، خط كش و زاويه سنج  اين فصل وسايل  براي آموزش 
است، ضروري است توجه هنرجويان به اين وسايل جلب شده، مشخصات فني آنها 
را مانند تفکیك پذيري گستره اندازه گیري و روش كار و اندازه گیري با آنها شرح 
داده شود. همچنین نکات ايمني و حفاظتي كه هم براي حفظ وسايل و تجهیزات 
و هم براي هنرجو خطرآفرين است را توضیح دهید و چگونگي استفاده از وسايل 

نیز گفته شود.
پاسخ پرسش ها نیز در كالس با تعامل هنرجويان ارائه شود و سپس ارزشیابي و 
نتايج دست آمده را دركار پوشه هنرجويان ثبت كنید ضمناً پس از پاسخ هنرجويان 

هنرآموز پاسخ صحیح سؤاالت را ارائه نمايید.

فعاليت های عملي
پس از پايان بخش هنرجويان با توجه به دستورالعمل مربوطه كار عملي را به طور 
انفرادي انجام دهند و سپس ارزشیابي خواهد شد. هدف از اين سه فعالیت آشنايي 
بیشتر و ايجاد مهارت در هنرجويان در اندازه گیري با متر، خط كش و زاويه پنج 

ساده است.
مواد و تجهیزات 

1  متر فنري جیبي 3 متري 17عدد
2 زاويه سنج ساده 1 درجه 17 عدد

3 خط كش تخت فلزي30 سانت 17 عدد
4 میز كار 17 عدد

5 قطعه كار متوازي االضالع 17 عدد

شيوه تدريس
به  توجه  با  هنرجويان  جمعي  خرد  كارگیري  به  با  تعاملي  روش  از  استفاده   1

پرسش های متن 
2 توجه دادن هنرجويان به وسايل اطراف و كمیت های موجود در كالس

3 توجه دادن هنرجويان به وسايل اندازه گیري وكمیت های موجود در كالس
4 توجه دادن هنرجويان به آثار باستاني ايران قبل از اسالم در ارتباط با دقت در 
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فصل دوم ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه اول

جمع 
)2۰(

ارزشیابی
کار عملی 

)1۰(

نكات زيست 
محیطی )1(

نكات
ايمنی )2(

شايستگی های 
غیر فنی )1(

حل
پرسش ها 

)4(

تعامل در 
يادگیری 

)2(
موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری1 1

ـ فعالیت عملی1 2

ـ فعالیت عملی2 3

كالس نظری2 4

ـ فعالیت عملی1 5

ـ فعالیت عملی2 6

ـ فعالیت عملی3 7

جمع 

محاسبه میانگین كلی نمرات در 
مقیاس 20

توضیحات :

ساخت و اندازه گیري
5 توجه دادن هنرجويان به آثار باستاني بعد از ظهور اسالم در ارتباط با دقت در 

ساخت و اندازه گیري
پرسش هاي  پیرامون  بحث  و  شرح  و  كتاب  متن  با  مرتبط  های  پرسش  حل   6

تحقیقاتي براي وسعت دادن به ذهن تفکر هنرجويان 
7 انجام فعالیت های مشابه كتاب با توجه به وسايل و اشیاء موجود در كالس

 
شيوه های ارزشيابي اهداف توانمند سازي
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ابتدا با استفاده از وسايل و اشیای پیرامون مانند درب، پنجره، میز، تخته كالس، 
صندلي ها، كمدها، حتي لباس )پیراهن، كت، شلوار و...( توجه هنرجويان به لزوم 
استفاده از خط كشی در تولید و ساخت اشیا را جلب كند. مثاًلخیاط براي برش 
پارچه جهت كت و شلوار ابتدا پارچه را با صابون خط كشي می كند و سپس با ابزار 
برش كه قیچي است برشکاري انجام می دهد، همین طور آهنگر براي ساخت درب 
و پنجره، نجاري براي ساخت میز و صندلي، كمد و... و سپس عملیات خط كشي 
در عملیات ساخت و تولید توضیح دهد ابزارهاي خط كشي در كار تولید به روش 

اره كاري در سر كالس نشان داده شود به صورت فیزيکي، اساليد.
مراحل انجام خط کشي

نمونه اي از مراحل انجام خط كشي با نمايش فیلم ارائه شود و پیرامون آن سؤاالتي 
براي هنرجويان به صورت تعاملي طرح شود.

با استفاده از پوستر، فیلم، اساليد و خاطره اي از يك حادثه در عملیات خط كشي 
به نکات ايمني توجه هنرجويان را جلب كند.

به منظور سرويس و نگهداشت وسايل درحین كار، بايگاني دقیق، و مرتب كردن 
آنها و منظم كردن میز صندلي و در پايان كار تأكید شود. تا اين امر نهادينه شود 

)شايستگي غیرفنی(.

پرسش ها: از هنرجويان بخواهید تا پرسش های اين بخش را در كالس با تعامل 
يکديگر پاسخ دهند و نمرة نتايج به دست آمده دركار پوشه هنرجو ثبت گردد و در 

همین حال پاسخ صحیح پرسش ها در تعامل با هنرجويان ارائه گردد.

فعاليت عملي
پايه  بر  كار  درحین  و  شود  انجام  انفرادي  به صورت  و  هنرجو  توسط  لي  عم كار 
شايستگي   های فني و غیر فني، نکات زيست محیطي، ايمني و حفاظتي ارزشیابي و 
در كارپوشه ثبت گردد. درصورت نیاز راهنمايي های الزم در حین انجام كار هنرجو 

داده شود.

جلسة دوم
خط کشيـ  مراحل انجام خط کشي

واحد يادگيری : اره کاری

خط کشي
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نکات  به  و  اره كاري نشان داده شود  از  فیلمی  از شروع كار عملي  قبل  الزم است 
آموزشي مربوط به اصول فنون اره كاري توجه داده شود.

وسايل و تجهيزات
براي اجراي اين بخش وسايل زير الزم است : 

17سري  1  صفحه صافي 30×30   
17 سری 2  سوزن خط كشی   
7 سری 3  سوزن خط كش پايدار  

17 سری 4  پرگار فلزكاری   
17 سری 5 سنبه نشان    
17 سری 6 سنبه نشان دوقلو   
17سری 7  سنبه نشان مركزياب  
17سری 8  چکش 500 گرمی   
3 سری 9  ماژيك صنعتی   
8 سری 1۰  قطعه جناقی   

فعاليت عملی 
را  عملیات  اين  سپس  و  شود  داده  نمايش  فیلم  به صورت  خط كشی  روش  ابتدا 
به صورت عینی نشان داده و روی يك نمونه قطعه كار به اجرا گذاشته شود سپس 
به نمودار مربوطه داده شود و  با توجه  برای خط كشی هر قطعه  توضیحات كلی 
هنرجويان كار عملی را انجام دهند در هنگام كار نیز نظارت كامل با راهنمايی و 

ارزيابی مستمر نسبت به كار انجام شده نتايج را در كارپوشه هنرجو ثبت نمايید.

شيوه تدريس
1 استفاده از روش تعامل با هنرجويان 

2 ارتباط بین مبحث خط كشی و وسايل پیرامون زندگی هنرجو
3 توجه دادن هنرجو به كار ها و مشاغلی كه با خط كشی سركار دارند.

4 ارائه پرسش هايی كه حس كنجکاوی و تفکر هنرجويان را فعال تر كند.
5 استفاده از فیلم و يا انیمیشن برای آموزش

6 مشاركت دادن هنرجويان در آموزش عملی به هم كالسی های خود
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وسايل و تجهيزات
برای اجرای اين بخش مطابق متن كتاب به وسايل و تجهیزات زير نیاز است. 

1 میز كار انفرادی 17 سری
2 گیره موازی روی میز 17 سری

3 صفحه صافی 17 سری
4 كمان اره 17 سری
5 تیغه اره 50 سری

6 روغن دان 17 سری 
7 آب  صابون 17 سری

فصل دوم ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه دوم

جمع
)2۰(

ارزشیابی 
کار 

عملی)1۰(

نكات زيست 
محیطی)1(

نكات
 ايمنی)2(

شايستگی های 
غیر فنی)1(

حل
 پرسش ها)4(

تعامل در 
يادگیری)2( موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری 1

ـ فعالیت كارگاهی 1 2

ـ فعالیت كارگاهی 2 3

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات 
در مقیاس 20

توضیحات :
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عمليات اره کاری

جلسة سوم
عمليات اره کاریـ  وسايل اره کاریـ  مراحل انجام اره کاریـ  

نکات ايمنی وحفاظتی
واحد يادگيری : اره کاری

ابتدا توجه هنرجويان را به ابزارهای برشی در دسترس مانند قیچی، كاغذ سوراخ كن، 
كارد آشپزخانه، برش درختان و... به سمت عملیات برش كاری هدايت كند سپس به 
نقش عملیات اره كاری در تولیدات صنعتی اشاره شود. فیلم و انیمیشن در ارتباط 

با انواع برش كاری دستی و ماشینی نمايش داده شود.

وسايل اره کاری
وسايل اره كاری دستی تشريح شده و به صورت فیزيکی در كالس نشان داده شود 
و نمونه های مختلف آن به صورت فیلم نیز نشان داده شود. به ويژه كمان اره دستی 
قسمت های مختلف آن به وسیله نرم افزار و فیلم نشان داده شده و طريقة سوار كردن 

آن شرح داده شود. 
پرسش های مرتبط با اين قسمت نیز در كالس به وسیله هنرجو پاسخ داده شود، 

سپس ارزشیابی شده و دركار پوشه هنرجو ثبت گردد.
مراحل انجام اره کاری

مراحل انجام اره كاری با فیلم توضیح داده شود و درهمان حال مراحل بستن تیغه 
اره به وسیله هنرآموز انجام شود.

اصول و نكات فنی در اره کاری
اين قسمت نیز مرحله به مرحله به صورت فیلم يا انیمیشن توضیح داده شود.

نكات خطرآفرين اره کاری با نرم افزار و فیلم و يا انیمیشن و يا خاطره شرح داده شود. از 
هنرجويان نیز خواسته شود تا درصورت داشتن مطلب و يا خاطره از رعايت نكردن نكات 

ايمنی وحفاظتی در اره کاری، برای هم کالسی های خود بیان کنند.

نكات ايمنی و 
حفاظتی

با استفاده از نرم افزار پیرامون آلودگی محیط زيست در اثر اره کاری پلیسه يا براده برداري، 
مواد خنک کننده، دور ريز و... توضیح داده شود.

نكات زيست 
محیطی
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شايستگی های غيرفنی 

پرسش ها: پرسش های اين قسمت توسط هنرجويان در كالس  به صورت انفرادی 
پاسخ داده و ارزشیابی شود و در كارپوشه هنرجو درج شود. سپس پاسخ صحیح و 

جامع مربوط به آنها در تعامل با هنرجويان داده شده و اصالحات الزم انجام شود.

فعاليت عملی
مراحل اجرايي بستن و اره كاری يکي از قطعات خودروی حمل سوخت را به صورت 
اجرايی و عملی نشان دهید و سپس با توجه به نمودار، مراحل انجام كار هم به صورت 
فیزيکی و انیمیشن يا نمايش فیلم نشان داده شود. هنرجويان بعد از انجام عملیات به 

پرسش های فعالیت پاسخ دهند.
الزم است نظارت مستمر بر انجام كار هنرجويان داشته باشید و اشکاالت و اشتباهات 
احتمالی آنها را پاسخ دهید و وضعیت هنرجويان را به لحاظ شايستگی های فنی، 
غیرفنی بررسی و موارد الزم را به هريك از آنها گوشزد كنید. عمل ارزشیابی بر 

فعالیت ها به صورت جداگانه انجام شده و دركار پوشة هنرجو ثبت شود.

فصل دوم ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه سوم

جمع
)2۰(

ارزشیابی
کار عملی)14(

نكات زيست 
محیطی)1(

نكات
ايمنی )2(

شايستگی های 
غیرفنی )1(

حل
پرسش ها)4(

تعامل در 
يادگیری 

)2(
موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری  1

ـ فعالیت كارگاهی 1 2

ـ فعالیت كارگاهی 2 3

ـ فعالیت كارگاهی 3 4

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات 
در مقیاس 20

توضیحات :

   ضمن تبیین شايستگی های غیر فنی در عملیات اره كاری پیرامون حس مسئولیت پذيری، 
مديريت مواد و تجهیزات- محاسبه مقدار دورريز و راه های كم كردن آن، دقت و 

انضباط كاری با هنرجويان صحبت شود.
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عمليات اره کاری
فعالیت های کارگاهی تكمیلی

هريك از قطعات خودروی حمل سوخت كه نیاز به عملیات خط كشی و اره كاری 
دارند را به صورت جداگانه به كمك انیمیشن و فیلم شرح داده و برای هر كدام 
زمان انجام كار مشخص شود و بايد هريك از هنرجويان در زمان مقرر انجام دهند 

و سپس ارزشیابی شده و در جدول ثبت نمايید.

فصل اول ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه چهارم

جمع
)2۰(

ارزشیابی
)14(

نكات زيست 
محیطی)1(

نكات
ايمنی)2(

شايستگی های 
غیر فنی)1(

تعامل در 
يادگیری)2( موضوع رديف

فعالیت كارگاهی تکمیلی 1 1

فعالیت كارگاهی تکمیلی 2 2

فعالیت كارگاهی تکمیلی 3 3

فعالیت كارگاهی تکمیلی 4 4

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات در مقیاس 20

توضیحات :

جلسة چهارم
عمليات اره کاریـ   فعاليت های کارگاهی تکميلی

واحد يادگيری : اره کاری
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ارزشيابی نهايی فصل اول

فصل اول ـ اره کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی نهايی فصل اول

توضیحات نمره : به عدد /   به حروف شمارة جلسه رديف

جلسه اول 1

جلسه دوم 2

جلسه سوم 3

جلسه چهارم 4

جمع

نمرة نهايی فصل اول )20(

نام و امضای هنرآموز :
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اندازه گيری
از آنجا كه دقت عملیات سوهان كاری نسبت به اره كاری باالتر است لذا در اين فصل 
از كولیس با دقت  0/05 میلی متر تدريس می شود. همچنین وسايل اندازه گیری 

و كنترل مانند شعاع سنج و گونیا نیز استفاده می شود.
کولیس ورنیه

برای تدريس كولیس ورنیه ابتدا به نحوه درجه بندی خط كش و متر ها اشاره شود 
كه روش درجه بندی آنها بر اين پايه است كه طول مشخص مثاًليك سانتی متر به 
روش مستقیم به 10 قسمت مساوی تقسیم شده و اندازة های يك میلی متر ايجاد 
شده است. اما برای درجه بندی كولیس ها كه دارای تفکیك  پذيری های 0/1، 0/05 

و 0/02 هستند نمی توان از روش متر و يا خط كش استفاده كرد.
به هر شیوه ای كه می دانید اندازة يك میلی متر را در تجسم هنرجو شکل دهید و 
از او بخواهید كه چگونه می توان اين مقدار كم را به 10، 20 و 50 قسمت مساوی 
تقسیم كرد و سپس وارد اين مبحث شويد كه در كولیس های ورنیه دار از شیوه 

اختالف و دقت استفاده شده است.
حال روش درجه بندی كولیس ورنیه 0/05 میلی متر مطابق شیوه كتاب شرح داده 

شود.
عمل تدريس كولیس با نمونه عینی كه در اختیار هر يك از هنرجويان قرار می گیرد 
انجام شود. برای آموزش نحوه خواندن كولیس از نرم افزار مخصوص استفاده شود 
و مثال هايی از روی نرم افزار در پای تابلو برای هنرجويان نشان داده شده و از آنها 

سؤال شود.
شعاع سنج

برای آموزش شعاع سنج نیز ابتدا توجه هنرجويان به كاربرد كمان ها روی قطعات 
توجه داده شده مثاًل دسته كمان اره، دستگیره درب كالس و... ، علت كمانی ساختن 
آنها به طور خالصه توضیح داده شده، سپس وسیله كنترل آنها كه شعاع سنج می باشد 
شرح داده  شود. و پیرامون مقدار استاندارد آنها نیز توضیح داده شود و بین هنرجويان 
شعاع سنج توزيع كرده و از آنها بخواهید چند نمونه شعاع را اندازه بگیرند )مثاًل شعاع 

انگشتان دست(.
توجه دادن هنرجويان به  اينکه زوايای زيادی در اطراف ما وجود دارد كه 90 درجه 

جلسة پنجم
اندازه گيریـ  شعاع سنج

واحد يادگيری : سوهان کاری
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هستند. و اينکه تعداد زوايای قائمه اطراف ما بیشتر است يا مثاًل حاده و يا منفرجه 
و همچنین قطعات و اشیای دارای زاوية 90 درجه هستند بنابراين لزوم داشتن ابزار 

جهت كنترل آن به  نام گونیا وجود دارد.
انواع گونیاها برای هنرجويان به نمايش گذاشته شده و در كالس نشان داده شود.

پرسش ها: پرسش های اين قسمت در كالس به وسیله هنرجويان پاسخ داده شده 
و به وسیله هنرآموز ارزشیابی شود. سپس بعد از آن در تعامل هنرآموز با هنرجويان 

پاسخ صحیح و نظرات اصالحی در خصوص پرسش ها ارائه شود.

فعاليت های عملی
كولیس  گرفتن صحیح  به دست  روش  كولیس  با  اندازه گیری  انجام  گام  هن در   1
)درگیری با قسمت تخت و مايل گرفتن آن( و طريقة خواندن آموزش داده شود. نظارت 
مستقیم در هنگام كار عملی با كولیس كمك شايانی به  يادگیری صحیح هنرجويان 

خواهد كرد. 
2 به منظور آشنايی با شعاع سنج، نمونه كار به هنرجويان داده شده و نظارت مستمر 
در انتخاب شعاع سنج صحیح، استقرار درست آن روی قطعه كار )روش درزنور( ياد 

داده شود.
وسايل و مواد مورد نیاز

1 كولیس 0/05    17 عدد
17 عدد 2 شعاع سنج )7ـ1(  
17 عدد 3 شعاع سنج )15ـ7(  
17 عدد 4 شعاع سنج )25ـ 15/5(    
17 عدد 5 نمونه قطعه كار برای شعاع سنج 
17 عدد 6 نمونه كار برای كولیس  
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فصل دوم ـ سوهان کاری ـ جدول راهنمای ارزشیابی جلسه اول

جمع
)2۰(

ارزشیابی 
کار 

عملی)1۰(

نكات 
زيست 

محیطی )1(

نكات
 ايمنی)2(

شايستگی های 
غیر فنی)1(

حل
 پرسش ها 

)4(

تعامل در 
يادگیری)2( موضوع رديف

ـ ـ ـ كالس نظری 1 1

ـ فعالیت عملی 1 2

ـ فعالیت عملی 2 3

جمع   

محاسبه میانگین كلی نمرات در 
مقیاس 20

توضیحات :


