
رشتۀ معدن
گروه مواد و فراوری

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه

کتاب همراه هنرجو

1396



ISBN  978 - 964 - 05 - 2845  -7           978 - 964 - 05 - 2845 - 7 شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  یکی  الکترون و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و 
نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

کتاب همراه هنرجو )رشتۀ معدن( ـ 211546                                      نام کتاب:       
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش  مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
عباس شرفی، هانی محمدیانی، مهدی حمیدی، حسن مخلصیان، زیبا فانی و  شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مهدی اسمعیلی )اعضای شوراي برنامه ریزي و گروه تألیف(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مدیریت آماده سازی هنری:   

جواد صفری )مدیر هنری(ـ  ایمان اوجیان )طراح یونیفورم(  ـ  مهال مرتضوی )صفحه آرا(             شناسه افزوده آماده سازی: 
4 آموزش  و  پرورش  )شهیدموسوي( ـ ساختمان شمارۀ  تهران:خیابان ایرانشهر شمالي                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161 ، دورنگار: 88309266،  کد پستي: 1584747359  تلفن:9 
    www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  :وب گاه  

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ـ  شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران : تهران                                              ناشر:  
خیابان61 )دارو پخش( تلفن:5 ـ44985161، دورنگار: 44985160، 

صندوق پستي: 139ـ 37515  
                                       چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »  سهامي خاص«

چاپ اّول 1396               سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات 
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل 

نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فهرست

 فصل اول: علوم پایه  ..........................................................................................................1
ریاضی .....................................................................................................................................................2

 فصل دوم: روابط و فرمول های فنی  ................................................................................9
راه های دسترسی به معدن ........................................................................................................................10
روش های حمل و نقل مواد معدنی در معدن و کارخانه فراوری ......................................................10
استانداردهای آماده سازی نمونه .............................................................................................................12
دستورالعمل حفظ و نگهداری دستگاه آسیا ........................................................................................17
بخش هایی از ایمنی در انبارها ................................................................................................................26
دستورالعمل انتخاب مسیرهای پیمایش و چگالی برداشت ..............................................................31
دستورالعمل تهیه نقشه 1/10 از معادن ................................................................................................34
دستورالعمل تسطیح و محوطه سازی ....................................................................................................36

 فصل سوم: ایمنی، بهداشت و ارگونومی  ....................................................................53
ایمنی، بهداشت و ارگونومی .....................................................................................................................54

 فصل چهارم: شایستگی های غیر فنی و توسعه حرفه ای  ..........................................57
کارگاه نوآوری و کارآفرینی .....................................................................................................................58
مدیریت تولید ..............................................................................................................................................65
71........................................................................................................................ نوین  فناوری های  کاربرد 
کارنامه دروس شایستگی های فنی و غیر فنی پایه یازدهم ............................................................75



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی همان طور که در پایۀ دهم با اهداف کتاب همراه هنرجو به عنوان جزئی از 
بسته آموزشی آشنا شدید و از آن استفاده کردید، در پایۀ یازدهم نیز این کتاب با همان اهداف 
توسط برنامه ریزان درسی برای شما پیش بینی و تألیف شده است. ضمن اینکه کتاب همراه 
هنرجو برای کل رشته شما تدوین شده و دارای کاربرد واقعی در دنیای کار می باشد؛ به موارد 

زیر نیز توجه الزم را داشته باشید:
1  عالوه بر این کتاب، کتاب همراه هنرجوی سال گذشته نیز می تواند در فرایند آموزش و 

ارزشیابی )امتحانات( در سال یازدهم مورد استفاده قرار گیرد.
اطالعات  از  می توانید  بلکه  نمی گیرد،  ارزشیابی صورت  هنرجو  همراه  کتاب  محتوای  2  از 

مندرج کتاب در حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.
3  کتاب همراه هنرجو با هدف کاهش حافظه محوری، کاهش وابستگی به کتاب درسی در 

کارهای عملی، تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی، کمک به تحقق یادگیری مادام العمر، 
بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری، کاربرد در دنیای واقعی کار تدوین شده است.

4  محتوای این کتاب برای دروس: ریاضی، کارگاه طراحی و ساخت مبلمان خواب، کارگاه 

کاربرد  و  تولید  مدیریت  کارافرینی،  و  نوآوری  کارگاه  اداری،  مبلمان  ساخت  و  طراحی 
فناوری های نوین تدوین شده است.

5  بخش های این کتاب شامل: علوم پایه، نقشه کشی و زبان فنی، مواد اولیه، استاندارد ابعاد، 

طراحی مبلمان جدول توسعه حرفه ای، ایمنی و بهداشت، ارگونومی و شایستگی های فنی 
و غیرفنی است.

6   استفاده از کتاب همراه سبب می شود که ارزشیابی دروس براساس شایستگی  انجام پذیرد.

در پایان تأکید می شود در حفظ و نگهداری این کتاب کوشا باشید به دلیل آنکه در سال آینده 
نیز قابل استفاده می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش




