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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی همان طور كه در پایه دهم با اهداف كتاب همراه هنرجو به عنوان
جزئی از بسته آموزشی آشنا شدید و از آن استفاده كردید ،در پایه یازدهم نیز این
کتاب با همان اهداف توسط برنامه ریزان درسی برای شما پیش بینی و تألیف شده
است .ضمن اینكه 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:
 1عالوه بر این كتاب ،كتاب همراه هنرجوی سال گذشته نیز می تواند در فرایند
آموزش و ارزشیابی (امتحانات) در سال یازدهم مورد استفاده قرار گیرد.
 ٢از محتوای کتاب همراه هنرجو ارزشیابی صورت نمی گیرد ،بلکه می توانید از
اطالعات مندرج کتاب در حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.
 3كتاب همراه هنرجو با هدف كاهش حافظه محوری ،كاهش وابستگی به
كتاب درسی دركارهای عملی ،تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی ،كمك به
تحقق یادگیری مادام العمر ،بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری ،كاربرد در دنیای واقعی
كارتدوین شده است.
 4محتوای این كتاب برای دروس  :ریاضی ،دروس کارگاهی پایه یازدهم ،كارگاه
نوآوری و كارآفرینی ،مدیریت تولید و كاربرد فناوری های نوین تدوین شده است.
 5بخش های این كتاب شامل :علوم پایه ،زبان فنی ،محاسبات و قوانین ،فناوری و
اجزا ،ایمنی و بهداشت و ارگونومی و شایستگی های فنی و غیرفنی است.
 6استفاده از كتاب همراه سبب می شود كه ارزشیابی دروس براساس شایستگی
انجام پذیرد.
در پایان تأكید می شود در حفظ و نگهداری این كتاب كوشا باشید به دلیل آنكه در
سال آینده نیز قابل استفاده می باشد.
دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كار دانش

فصل 1

علوم پایه

1

رياضي

تابع

اگر دو کمیت (الف) و (ب) با یکدیگر مرتبط باشند و با مشخص شدن مقدار کمیت (الف) ،یک مقدار معین

برای کمیت (ب) بهدست آید ،در این صورت کمیت (ب) را تابعی از کمیت (الف) مینامند.

مقادیری که کمیت (الف) میتواند داشته باشد را دامنه این تابع مینامند و قانونی را که ،مقادیر
کمیت (ب) را برحسب مقادیر کمیت (الف) به دست میدهد ،قانون یا ضابطه این تابع مینامند.

شکل کلی تابع درجه اول و درجه دوم:
شكل كلي تابع با دامنه برحسب مقدار a

دامنه

قانون يا ضابطه تابع

a>0

a<0
 یا زیرمجموعه ای از 

تابع خطي درجه اول
f(x) = ax + b

تابع ثابت
a=0

a>0

a<0

2

 یا زیرمجموعه ای از 

تابع درجه دوم

f(x) = ax2 + bx + c
a ≠0

نمایش مجموعه به صورت بازه
نمایش بازه

نمایش مجموعه

نمایش روی محور
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حل معادله از طریق رسم
جواب

مثال

- ba

تابع

محل برخورد با محور رسم تابع خطی درجه اول
 xها در صورت وجود
f(x) = ax + b

معادله

معادله درجه 1
ax + b=0

جواب x= - b
a
a>0

محل برخورد با محور
 xها در صورت وجود
n

m

رسم تابع درجه دوم
f(x) = ax2+bx + c
a ≠0

معادله درجه 2

ax2 + bx + c = 0
a ≠0

جواب  x=mو x=n

a>0

محل برخورد با محور
 xها در صورت وجود

رسم تابع درجه 2
f(x) = ax2 + bx +c
a ≠0

معادله درجه 2
ax2 + bx + c = 0
a ≠0

جواب ندارد زیرا نمودار با محور xها
برخورد نمیکند.
3

نامساوی های به صورت  ax2 + bx + c ≤ 0یا  ax2 + bx + c ≥ 0که در آن  c ،b ،aاعداد داده
حقیقی هستند ( )a ≠0را نامعادله درجه دوم می نامند .مقدارهایی از  xکه نامعادله را به یک
نامساوی درست تبدیل می کنند ،جواب های نامعادله می نامند.

حل نامعادله از طریق رسم تابع
جواب نامعادله
f(x) ≤ 0

جواب نامعادله
f(x) < 0

بهطور مثال نمودار تابع )f(x

جواب نامعادله
f(x) > 0

بهشکل زیر

قسمتهایی از نمودار که قسمتهایی از نمودار که قسمتهایی از نمودار که
محور xها را قطع کرده و پایین محور xها است .باالی محور xها است.
پایین آن است.
][a,b

)(a,b

)∞(−∞,a)  (b, +

a

b

مثلثات
L
اگر نقطه ای از یک دایره به شعاع  rکمانی به طول  Lرا در جهت مثبت طی کند ،مقدار
r
L
را اندازه زاویه چرخش آن نقطه ،بر حسب رادیان می نامند .برای زاویه های منفی − ،را مقدار
r

آن زاویه برحسب رادیان می نامند.

L
R
r

L
r

= ( Rرادیان)

دایره ای که شعاع آن  1واحد است ،دایره واحد نامیده می شود .در دایره واحد ،طول کمان
طی شده ،همان اندازه زاویه چرخش برحسب واحد رادیان است .در تساوی های زیر
180 L
L
π
×
=
=D , D
r 180
π r
L
r

همان اندازه زاویه برحسب رادیان است .اگر اندازه یک زاویه برحسب رادیان را با  Rو اندازه

آن زاویه برحسب درجه را با  Dنشان دهیم ،این تساوی ها به صورت زیر درمی آیند.
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و ضریب تبدیل درجه به رادیان
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نسبت های مثلثاتی زاویه های دلخواه
 یک زاویه تند برحسبθ فرض کنید
tan(π -  θ) = -tanθ
tan(π +  θ) = tanθ
tan(-  θ) = -tanθ
tan(2π +  θ) = tanθ
tan(2π -  θ) = -tanθ

نسبت های مثلثاتی زاویه های خاص

⇒

θ  زاویه

نسبت
⇓
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sin θ
tan θ
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روابط بين نسبت هاي مثلثاتي:
زاویه  θرا در نظر بگیرید ،در اين صورت داريم:

sin2θ + cos2θ = 1

و همچنين اگر  θزاویه ای باشد که  cosθ ≠ 0بنا به تعریف داريم:

sin θ
= tan θ
cos θ

شیب خط و تانژانت زاویه ها:
برای هر خط دلخواه به معادله  y = ax + bبا شیب  aکه با محور طول ها زاویه  θمی سازد ،داریم:
tanθ = a

 لگاریتم و خواص آن:
اگر  aیک عدد حقیقی مثبت مخالف  1باشد و اعداد حقیقی  bو  cبه گونه ای باشند کهb =  ac :
آنگاه  cرا لگاریتم  bدر مبنای  aمی نامند و با  logabنشان می دهند .به عبارت دیگر داریم:
logab = c

فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند ،یعنی عبارت  logabفقط برای  b>0تعریف میشود.
براي  b, c >0داريم:

log( bc) = logb + logc

در حالت كلي :براي هر  a, b >0داريم:

log(a+b) ≠ loga + logb
b
log = log b − log c
c
log(a-b) ≠ loga - logb

براي  b, c >0داريم:
در حالت كلي :براي هر  a, b >0داريم:
براي  b >0و هر عدد حقیقی  xداريم:

logbx = xlogb
log b
= log a b
log a

براي  a, b >0و  a  ≠1داريم:
 آمار توصیفی:

نمودار پراكنش دو کمیت ،مجموعهاي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر
نقطه ،دادههاي مربوط به اندازهگيري های متناظر دو كميت است.

 xو  yدو كميت مرتبط هستند .اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه ،مشخص
باشد ،پيشبيني مقادير  yبه ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درونيابي و
پيشبيني مقادير  yبه ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برونيابي مينامند.
پس از مرتب کردن مقادير داده ها ،عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد
از آن برابر است را میانه می نامند.
نمودار جعبه اي:
چارک سوم
بیشترین داده
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میانه

M

چارک اول

Q1

کمترین داده
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مقدمه
هنرجوی عزیز ،كتابی كه هم اكنون در اختیار شما قرار دارد كتاب همراه هنرجو نامیده می شود.
شاید برایتان سؤال باشد كه این كتاب چیست و چرا به این نام است؟
براساس نظام جدید آموزشی ،برای آموزش شما ،بسته آموزشی تعریف شده است كه شامل
كتاب درسی ،كتاب راهنمای هنرآموز (معلم) و كتاب همراه هنرجو می باشد .از آنجا كه ممكن
است در كتاب درسی نتوان از همه موضوعات مرتبط با درس برای شما گفته شود و دروس بیشتر
جنبه علمی دارند به همین دلیل مطالب اضافه ای كه مفید هستند اما جنبه درسی ندارند و بیشتر
جنبه افزایش معلومات دارد و از آنها آزمون به عمل نمی آید و مرتبط با درس های شما در هر پایه
تحصیلی می باشد ،در یك مجموعه به نام همراه هنرجو تدارك دیده شده است.
ویژگی های این كتاب از دید آموزشی عبارت اند از:
ـ برای حفظ كردن نیست؛
ـ باعث می شود حجم كتاب درسی كم شود؛
ـ در دنیای واقعی كار كاربرد دارد؛
ـ توان كارآفرینی را افزایش می دهد؛
ـ وابستگی به كتاب های درسی كم می شود؛
ـ یك زبان مشترك برای دروس ایجاد می كند؛
ـ به تحقق شایستگی و یادگیری مادام العمر كمك می كند؛
نتایج پژوهشی كه در رابطه با این كتاب از زبان خود شما به دست آمده است حاكی است كه این
كتاب این ویژگی ها را دارد:
سبك ،قابل حمل ،همیشه همراه ،مختصر و مفید ،معتبر و دارای مطالب به روز است كه سرعت
یادگیری را نیز افزایش می دهد.
امید است كه بتوانید به بهترین نحو از آن استفاده نمایید.
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هدایت تحصیلی ـ حرفه ای شامل:
ـ هدایت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای كه در برنامه درسی رشته بخشی
از آن وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعه حرفه ای از طریق بازدید و كارآموزی محقق
می شود.
ـ مشاوره حرفه ای كه در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با كمك آزمون های استاندارد
انجام خواهد شد.
ـ هدایت آموزشی كه توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت فراگیران در
مسیر های تحصیلی افقی و عمودی در متوسطه و بعد از آن انجام می شود.

امور فروش
بازاریابی و تبلیغات
امور اداری
امورمالی بانکداری و بیمه

تربیت بدنی
خدمات آرایشی و پیرایشی
تربیت کودک
مراقبت از بزرگساالن وناتوانان
امور حفاظتی
حمل و نقل
گردشگری
هتل داری

دوره دوم
متوسطه
شاخه فنی و
مهارتی

سال دوازدهم

سال یازدهم

سال دهم

گروه
فراوری و تولید

گروه
گروه
خدمات و بازرگانی ساخت و تولید

حسابداری و مالیات

دوره
اول متوسطه

خدمات
گروه
گروه گروه
کشاورزی و غذا
فرهنگ و هنر

مسیرهای هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در گروه خدمات
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ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته تربیت بدنی
فردی که این شغل را انتخاب می کند باید توانایی های زیر را داشته باشد:
توانایی شناختی (شفاهی ـ تولید ایده) :دانش آموزان ورودی به رشته باید قادر به بیان
اهداف خود ،به صورت نوشتاری و گفتاری باشند و بتوانند هدف خود را از ورود به این رشته کام ً
ال
مشخص نمایند.
توانایی ادارکی (فضایی ـ توجه ـ دقت) :دانش آموزان ورودی باید قادر به درک موقعیت و
وضعیت خود باشند.
توانایی روان حرکتی (کلیه مهارت های روانی ـ حرکتی):
دانش آموزان ورودی باید در کلیه زمینه های روانی ـ حرکتی هماهنگی الزم را داشته باشند و
مورد آزمون قرار گیرند.
توانایی فیزیکی :دارای قدرت ،استقامت ،انعطاف ،توان ،تعادل ،هماهنگی ،چابکی ،سرعت
باشند    و در این زمینه ،پس از آزمون ورودی مورد آزمون عملی در زمینه های فوق قرار خواهند
گرفت .همچنین توانایی حسی ـ دیداری ـ شنیداری داشته باشند و در این زمینه هم مورد آزمون
قرار خواهند گرفت.

آمادگی جسمانی سالمت کامل جسمی
(براساس شناسنامه سالمت مهارتهای پایه دانشآموزان)
سالمت کامل روانی
داشتن فیزیک مناسب (تناسب قد ـ وزن ـ براساس معیار مشخص شده)
اطالعات عمومی ورزشی

طراحی و سازماندهی درس
درس توسعه مهارت های حركتی با توپ از تركیب سازوار پنج تكلیف كاری در قالب پنج پودمان
شایستگی تشكیل شده است كه هر پودمان نماینده بخشی از یك شغل در حوزه ورزش است.
سازماندهی درس به نحوی است كه تكالیف كاری در طول سال تحصیلی به صورت مرحله ای ارائه
می شود و شایستگی ها به صورت تدریجی كسب و ارزیابی می شود و در نهایت در پایان درس
شایستگی كالن مهارت های حركتی با توپ كه قابلیت انتقال دارد ،محقق می شود.
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شایستگیهای مورد انتظار
شایستگی های فنی:
والیبال
هندبال
فوتسال
فوتبال
بسكتبال
شایستگی های غیرفنی:
1ـ انتخاب فناوری های مناسب
2ـ تصمیم گیری
3ـ مدیریت مواد و تجهیزات
4ـ مسئولیت پذیری
5ـ نقش در تیم
 6ـ درستکاری و کسب حالل
7ـ مدیریت زمان
 8ـ تفکر انتقادی

سازماندهیمحتوی
درس توسعه مهارت های حرکتی با توپ در قالب پودمان های مستقل و تکالیف کاری مجزا از
هم ،تعریف كه به صورت خطی ارائه و مراحل كاری به صورت ارائه دانش و مهارت آورده می شود،
که عبارت اند از :

		
بسکتبال

		
فوتبال

		
فوتسال

هندبال

والیبال
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درس توسعه مهارت های حركتی با توپ و زمان آموزش آنها :
ردیف

مراحل کارها

زمان
(ساعت)

واحدهای
یادگیری
والیبال

به دست گرفتن توپ (حس توپ)
تكنیك های پایه (پنجه ،ساعد ،سرویس ،اسپك) ـ
تكنیك های پیشرفته پنجه ها ،اسپك ها ،سرویس های پیشرفته
ـ تاكتیكهای فردی (دفاع ـ حمله) مفهوم حركتها و تمرینات یك  در  یك
ـ مفهوم حمله و دفاع یك در یك
تاكتیك های تیمی (وزن توپ ،جنس توپ ،اندازه توپ ،تأثیر وزن توپ در
به دست گرفتن ـ پرتاب ،زاویه پرتاب)

60

هندبال

لمس توپ
تکنیک های پایه :مفهوم دریافت و انواع دریافت ،پاس و انواع آن مفهوم
دریبل ،شوت و انواع آن و تمرینات هر یک
تكنیك های پیشرفته (مفهوم حركت ها و تمرینات آنها)
حمله و دفاع تاكتیك های فردی (دفاع – حمله)
تاكتیك های تیمی

60

ـ گرم كردن
تكنیك های مقدماتی ،تاكتیك های پیشرفته شامل :
دروازه بانی و ویژگی های آن
ضربات ایستگاهی (اوت)
ضربات ایستگاهی (کرنر)
ـ ضربات ایستگاهی (خطا)

60

ـ لمس توپ تكنیك های پایه (پاس ،شوت،دریافت ،دریبل)،
تکنیک مفهوم حركت ها و تمرینات یك در یك ـ مفهوم حمله و دفاع های
پیشرفته
ـ تاكتیك های فردی (دفاع ـ حمله ،تاکتیک های تیمی)

60

1

2

فوتسال
3

4

5

فوتبال

بسكتبال كار با توپ
تكنیك های پایه (پاس ،شوت ،دریافت ،دریبل)
تكنیك های پیشرفته
تاكتیك های فردی (دفاع ـ حمله)
تاكتیك های تیمی
مجموع
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60

300

فصل 3

اصول ،قواعد روابط پایه اصلی و آیین نامه ها

13

ورزشهای گروهی (توپی) یك پدیده اجتماعی
افراد بسیاری از جمله والدین ،معلمان و همساالن در یادگیری و رشد فعالیت های اجتماعی
مؤثرند ،اما مربیان با توانایی های بالقوه و بالفعل خود ،تأثیرات عمیق تر و بلند مدت تری بر بازیكنان
خواهند داشت .مسئولیت های یك مربی ورزش های گروهی ،تنها ،به آموزش مهارت ها خالصه
نمی شود ،بلكه گستره آن تا ایجاد رفتارها و نگرش های مثبت بازیكنان ادامه خواهد داشت.
به این فرایند آموزشی ،و به ویژه آموزش یك ورزش گروهی ،فرایند «اجتماعی سازی» 1اطالق
می شود كه آثار مثبت آن نه تنها در زمین ورزش ،بلكه در زندگی آینده بازیكنان پدیدار می شود.
به عنوان نمونه می توان اشاره كرد به شرایطی كه بازیكنان در حین یادگیری ،دوستان جدیدی
پیدا می كنند ،عالیق خود را گسترش می دهند ،و حتی تصویری كه از خود دارند تغییر داده و
رشد می دهند .درك مربی از مفهوم اجتماعی سازی و ابعاد مختلف آن اهمیت بیشتری پیدا
می كند .در طول آموزش رشته های توپی تالش می شود تا جنبه های این مفهوم ارزشمند در
مسیر آموزش مد نظر قرار گیرد.
جنبه های مختلف اجتماعی سازی عبارت اند از:
عوامل مؤثر در اجتماعی سازی
روش های اجتماعی سازی
رفتارها و نگرش های برانگیزاننده در بازیكنان
رهبری
عوامل مؤثر در اجتماعی سازی  
مربیان میتوانند براساس شرایط زیر بر بازیکنان خود تأثیر داشته باشند:
از طریق تعامالت قابل مالحظة بین مربی و بازیکنان در تمرینات و مسابقه
از طریق ایجاد ارتباطات با کیفیت و دلسوزانه مربی و بازیکنان
از طریق حضور مشتاقانه بازیکنان در تمرینات
از طریق احترام بازیکنان به شخصیت مربی ،دانش وی ،و تواناییهای مربیگری او
از طریق ثبات رفتاری مربی با بازیکنان
كاربردهای مؤثر در اجتماعی سازی عبارت اند از :
تالش برای برقراری ارتباط دلسوزانه بین بازیكنان
حصول اطمینان از ایجاد محیط چالشی و هیجان برانگیز در محیط تمرین و مسابقه
ارتقای مهارت و دانش
مربی به عنوان الگوی مثبت رفتاری برای بازیكنان
روشهای اجتماعی سازی
روشهای متفاوتی وجود دارد كه می تواند به مربیان در یادگیری رفتار و نگرش مطلوب كمك
كند.
روش تقویت :2این روش به فعالیتهایی اطالق میشود که در جهت تشویق یا عدم تشویق
 Socializationـ1
 Reinforcementـ2
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رفتار فرد به عنوان تقویت کننده ،انجام میشود.
تقویت مثبت به گامهایی که در جهت تشویق رفتار بازیكنان اطالق می شود ،و تقویت منفی به
گامهایی که در جهت عدم تشویق به رفتار نادرست ،برداشته میشود ،اطالق میشود.
مربیان باید رفتار و نگرش خوب و مطلوب را به صورت مثبت تقویت کنند ،در حالی که رفتار و
نگرشهای غیرمطلوب را مورد تقویت منفی قرار دهند.
روش الگوسازی :این روش به انجام فعالیتهای مربی به عنوان یک الگوی رفتاری ،یا نمونه
اطالق میشود .از آنجاییکه معموالً نوجوانان مایل اند تا از افرادی که برای آنها مهم هستند،
پیروی یا حتی تقلید کنند ،و مربیان غالباً برای بازیکنان خود اهمیت دارند ،بنابراین اعمال و
نگرش مربیان به عنوان یک الگوی مثبت ،بسیار اهمیت دارد.
روش مشروعیت بخشیدن :این روش به تأیید کردن یا مجاز دانستن رفتار ،نگرشها و یا
ارزشهای بازیکنان توسط مربی ،اطالق میشود .برای مثال ،مربی از طریق یک رفتار یا نگرش
خاص بازیکن ،آنرا مجاز و مشروع اعالم میکند .از طرفی دیگر مربی با عدم تأیید رفتار یا نگرش
غیرمناسب ،بالفاصله عدم تداوم آن رفتار یا نگرش خاص یا به عبارتی عدم مشروعیت آن را
اعالم نماید.
اصطالحات فنی و پایه رشته های توپی
منتخب اصطالحات تكنیكی

رشته
1ـ AIR BALL

اقدامی كه بدون برخورد با حلقه باشد را گویند.

2ـ BACK SCREEN

مهاجم با سدكردن راه مدافع هم تیمی خود به او اجازه می دهد
كه به سمت حلقه حركت كند (توجه شود كه هر دو یار بدون
توپ هستند)

بستكبال 3ـ BACKDOOR CUT

به حركت بازیكن مهاجم (برش) بدون توپ به سمت حلقه
حریف از كناره های زمین گفته می شود.

4ـ BALL REVERSAL

پاسدادن توپ بهطور عرضی در زمین بسكتبال را میگویند.

 5ـ CRUNCH TIME

به لحظات حساس بازی گفته می شود.
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1ـ ایس ()ACE

سرویسی كه بدون آنكه تیم مقابل بتواند روی توپ اثر بگذارد به
زمین فرود آید و یك امتیاز به دست آورد.

2ـ AERIALS

نام دیگر برای آنتن روی تور می باشد.

والیبال 3ـ KILL

توپی كه با قدرت به زمین تیم مقابل زده شود و آنها قادر به
برگرداندن آن نباشند.

4ـ LOB pass

پاس با قوس و ارتفاع زیاد می باشد.

 5ـ SCOOP

بلند كردن توپ به هوا با دستان باز

1ـ Passive play

بازی غیر فعال  :زمانی كه داور تشخیص دهد بازیكنان قصد
اتالف وقت دارند.

2ـ Fast break

ضد حمله  :انتقال سریع توپ از دفاع به حمله و اقدام به شوت
قبل از رسیدن مدافع

3ـ screen

دیوار یا بالك  :قرار گرفتن مهاجم بین مدافعان به قصد بالك
كردن و ایجاد فضایی كه هم تیمی آن برای به ثمر رساندن گل
استفاده كند.

4ـ Substitution area

منطقه تعویض  :فاصله  4/5متر از نیمه زمین به طرفین كه
تعویض هر تیم از آنجا صورت می گیرد.

هندبال

بازیكن بغل گوش چپ  /راست  :بازیكنانی كه در دو طرف
5ـ  Right/Left back playerبازیكن مركز قرار می گیرند.

فوتبال

فوتسال
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1ـ Arc

قوس محوطه جریمه را گویند.

2ـ Assist

پاس ،شوت یا هر حركتی كه باعث شود تا یكی از هم تیمیها
گلزنی كند.

3ـ Attack

هجوم ،تهاجم ،حمله كردن ،هجوم آوردن به دروازه حریف برای
گل زدن.

4ـ Back heel

ضربه به توپ با پشت پاشنه پا جهت ارسال آن به عقب.

 5ـ Blok tackle

یك تكل ایستاده كه با داخل پا انجام می شود.

1ـ Goal clearance

پرتاب توپ توسط دروازه بان

2ـ kickin

وضعیت توپ در ضربه اوت در این حالت توپ باید روی خط
طولی زمین باشد.

3ـ over lap

حركت بدون توپ بازیكن از پشت بازیكن خودی.

4ـ power play

بازی  5نفره را گویند.

5ـ first touch

ضربه اول در بازی را گویند.

منتخب قوانین رشته های توپی
رشته

منتخب قوانین

1ـ زمان بازی :بازی متشكل از چهار پریود  10دقیقه ای است
و زمان استراحت بین دو نیمه  15دقیقه،كه زمان استراحت بین
پریود اول و دوم (نیمه اول بازی) و بین پریود سوم و چهارم (نیمه
دوم بازی) دو دقیقه می باشد.
2ـ وقت استراحت :هر تیم دو وقت استراحت در نیمه اول و
سه وقت استراحت در نیمه دوم با حداكثر دو وقت استراحت در
دو دقیقه انتهای بازی
3ـ  24ثانیه :اگر تیمی مالك توپ شده باشد باید در مدت 24
ثانیه توپ را وارد حلقه حریف كنند یا به طرف حلقه تیم مقابل
بسكتبال
اقدام به شوت كنند و توپ تیم باید حتماً به حلقه بخورد تا 24
ثانیه صفر شود.
4ـ خطای فنی :بازیكن با دریافت دو خطای فنی از ادامه بازی
محروم می شود.
 5ـ بازیكن مجروح یا مصدوم :پنج نفر مشخص شده از سوی
مربی برای شروع مسابقه یا بازیكن پرتاب كننده آزاد ،در صورت
مجروح شدن می تواند تعویض شود .در این حالت تیم مقابل نیز
مجاز می باشد به همان تعداد تعویض انجام دهد.

والیبال

توضیحات
در قانون  24ثانیه اگر بعد
از برخورد توپ به حلقه تیم
مقابل كنترل توپ را بگیرد
 24ثانیه جدید تنظیم می شود
اما اگر همان تیم مالك قبلی
كنترل توپ را اختیار كند به
 14ثانیه تنظیم می شود.

1ـ تعویض لیبرو همیشه بعد از یک رالی انجام می شود.
2ـ کارت های زرد امتیازی ندارد و فقط یک اخطار تلقی می شود.
اما کارت قرمز یک امتیاز را در پی دارد.
3ـ دریافت های اول سرویس برخالف گذشته که فقط با ساعد
بود هم با ساعد و هم با پنجه انجام می شود .که در چنین شرایطی
پنجه نباید خطای دو ضرب داشته باشد.
4ـ تعداد تعویض :هر تیم  6تعویض می تواند داشته باشد.
5ـ بازیکنان وقتی به خط سرویس می روند پس از ضربه نباید
داخل محدوده زمین فرود آیند.
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1ـ مدت بازی دو زمان :
 30دقیقه ـ بزرگسال
 25دقیقه ـ جوان
 20دقیقه ـ نوجوان
 15دقیقه ـ نونهال
زمان استراحت ده دقیقه بین دو نیمه
2ـ كارت آبی :در زمانی كه خطا با بی مالحظگی شدید ،خطای
بی نهایت خطرناك ،خطاها و اعمال بدخواهانه انجام شود كارت آبی
به بازیكن خاطی تعلق می گیرد.
هندبال 3ـ تساوی در بازی :در صورت تساوی در پایان بازی بعد از یك
استراحت  5دقیقه ای دو زمان  5دقیقه ای بدون استراحت به زمان
بازی اضافه می شود.
4ـ قانون پرتاب اوت :بازیكن باید یك پایش را روی خط طولی و
پای دیگر را بیرون قرار دهد و بازیكن مدافع حداقل  3متر با صاحب
توپ فاصله داشته باشد.
 5ـ پرتاب پنالتی :چنانچه بازیكن مدافع یك موقعیت مسلم گل
را از مهاجم بگیرد پرتاب پنالتی ( 7متر) برای تیم مهاجم در نظر
گرفته می شود و تمام بازیكنان به جز دروازه بان و زننده پنالتی باید
پشت خط  9متر قرار گیرند.
1ـ تعداد تعویض :تعداد تعویضها در هر مسابقه رسمیحداكثر  5نفر در بازیهای لیگ حداكثر
2ـ تعویض های برگشت پذیر :بازگشت بازیكنان تعویض شده سه نفر با تصمیم فدراسیون
تنها در فوتبال جوانان ،پیشكسوتان ،معلولین و پایه مجاز می باشد.
فوتبال 3ـ ضربه شروع :كلیه بازیكنان به جز زننده ضربه باید در نیمه
زمین خودشان قرار داشته باشند.
4ـ تخلف دروازه بان :اگر دروازه بانی مرتكب تخلفی شود و در
نتیجه ضربه تكرار شود ،دروازه بان باید اخطار بگیرد.
 5ـ اگر داور بازی را متوقف كند :باید بازی را با یك ضربه مستقیم
از محل دخالت انجام شده مجددا ً شروع نماید.
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1ـ تعداد بازیکنان فوتسال :در یک مسابقه با شرکت دو تیم
نباید بیشتر از  5یا کمتر از  5بازیکن برای هر تیم باشد که یکی از
آنها دروازه بان می باشد.
2ـ تعداد تعویض  :نامحدود است حتی دروازه بان و بازیکنی که
تعویض می شود می تواند دوباره به زمین برگردد.
3ـ روش به دست آمدن گل :تمام توپ از خط دروازه بین
تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم
فوتسال
توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.
4ـ ضربه کرنر :یکی از روش های شروع مجدد بازی است یک
ضربه کرنر زمانی اعالم می شود که تمام توپ که آخرین بار توسط
یک بازیکن از تیم مدافع لمس شده باشد.
 5ـ خطاها و رفتار ناشایست :خطاها و رفتار ناشایست نقض
قوانین فوتسال است که جریمه آن به شکل زیر است:
خطاها :خطاها با یک ضربه ازاد مستقیم ،ضربه پنالتی یا ضربه آزاد
غیرمستقیم جریمه می شود.

تجهیزات و وسایل رشته های توپی
اطالعات

وسایل
ورزشکاران

نام رشته
ورزشی

فدراسیون

فوتبال
(تسوچو)

FIFA

تعداد بازیکنهای داخل کفش مخصوص،
جوراب ساق بلند،
زمین
 10نفر +دروازه بان = ساق بند ،شورت
ورزشی ،پیراهن
 11نفر.
در  90دقیقه بازی انجام ورزشی شماره دار
میگیرد.

والیبال

FIVB

تعداد بازیکنان درون
زمین  6نفر می باشد.
در سه ست بازی
انجام می شود به شرط
برنده شدن یک تیم
در سه ست پی درپی

کفش مخصوص،
جوراب ساق کوتاه،
زانـوبـنـد  ،شورت
ورزشی و پیراهن
شمارهدار

بسکتبال

FIBA

تعداد بازیکنها درون کفش مخصوص
زمین  5نفر میباشد .بسکتبال ،جوراب
ساق کوتاه ،شورت
ورزشی و پیراهن
ورزشی شمارهدار

هندبال

IHF

وسایل بازی

وسایل داوران

توپ ،تیر دروازه ،تور
دروازه پرچم کناری به
ارتفاع  1/5متر ،تابلوی
تعویض برای تعویض
بازیکن و تعیین کنندۀ
وقت اضافه

لباس مخصوص داوری،
کارت (زرد و قرمز)،
ساعت ،دفترچه ،سکه
(بـرای داور اول)  ،لـباس
مخصوصداوری ،پرچم و
ساعت برای کمک داور

توپ والیبال ،پایۀ تور،
تور ،نوار باالی تور به
عرض  10سانتیمتر
به صورت دوالیه ،سیم
بکسل ،طناب پنبهای
پایین تور و آنتن

لباس مخصوص داوری،
سوت ،کارت قرمز و
زرد (داور اول) ،لباس
مخصوص داوری ،برگۀ
آرنج ،سوت (داور دوم)،
لباس مخصوص داوری،
پرچم و برگۀ ثبت امتیاز

توپ ،حلقه ،تخته و لباس مخصوص داوری،
پایههایی از جنس فنر سوت برای داوران بازی،
کرونومتر ،برگۀ ثبت
نتایج ،پنج تابلوی قرمز
برای اعالم خطاها با
شمارههای از  1تا 5

تعداد بازیکنان در هر کــفش ورزشی ،توپ ،دروازۀ هندبال ،لباس مخصوص داوری،
سوت ،کارت زرد و قرمز،
تیم هفت نفر میباشد جوراب ساق کوتاه ،تور دروازه
زمان سنج ،برگه ثبت
که شش نفر بازیکن و شورت و پیراهن
نتایج برای داور ،ثبت
یک نفر دروازهبان است ،شمارهدار
نتایج (منشی) و تابلوی
این بازی در دو نیمۀ 30
ثبت امتیاز
دقیقهای انجام میشود +
 10دقیقه استراحت
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فصل ٤

فناوری و نرم افزار در رشته
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فناوری و نرم افزار در رشته
رشته

فناوری و نرم افزار

بسكتبال

ـ توپ هوشمند
24ثانیه
ـ اسكوربورد

والیبال

ویدئوچك:
()BALLEHYESYSTE
در بنرهای تصویربرداری اطراف زمین
بازی نصب و از زمین بازی در زوایای
خاصی فیلمبرداری میكنند كه كاپیتان
یا مربی هر تیم میتواند در صورت
اعتراض ،تنها تا  5ثانیه بعد از اعالن
امتیاز از داور تقاضای بازبینی كند.

فوتبال

تکنیک دروازه هوشمند

هندبال

اسکوربورد ثبت نتایج

فوتسال

اسکوربورد ثبت نتایج و زمان بازی
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تصاویر
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ردیف

بسكتبال

رشته

تجهیزات،مواد و وسایل ورزش های توپی
مواد وتركیبات

توپ :وزن توپ 600 :تا  650گرم
محیط توپ75 :ـ      78سانتی متر
حلقه :جنس حلقه فلزی و رنگ آن نارنجی
میباشد.
ـ قطر داخلی حلقه 45 :سانتیمتر
ـ ضخامت حلقه 2 :سانتیمتر
ـ فاصله حلقه تا تخته 15 :سانتیمتر
ـ ارتفاع حلقه تا زمین 3/05 :متر
ـ مربع مستطیل وسط تخته 45×59 :سانتیمتر
ـ فاصله لبه تخته تا حلقه 30 :سانتی متر
ـ فاصله مرکز تا خط پرتاب 3 :امتیازی  6/25متر

زمین

ابعاد زمین 15 ×28
ارتفاع سالن بسكتبال7 :متر
عرض خطوط زمین 5:
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توپ :وزن ۲۶۰ :تا  ۲۸۰گرم
تور  :طول تور  9متر
ارتفاع تور :برای مردان  2/43و زنان 2/24
آنتن :ارتفاع 1/80

توپ :نسبت به سن سه سایز دارد :
محیط :از  29تا  60سانتیمتر
وزن  :از  50گرم تا  475گرم
دروازه :فاصله بین دوتیر  3متر

والیبال

هندبال

ابعاد زمین9×18:
عرض خطوط  5سانتی متر

ابعاد 20×40:
عرض خطوط  5:سانتیمتر
عرض خط بین دو تیر دروازه  8سانتی متر
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توپ :محیطی بین  68/5تا  71/1سانتیمتر
تور ،دروازه :فاصله بین دو تیر 7/32
ابعاد زمین100:ـ75×110ـ96
عرض خطوط زمین 12 cm:
فاصله بین دو تیر دروازه7/32:
اندازه دایره وسط :شعاع 9/15
اندازه منطقه كرنر  1 :متر

طول وعرض42×25 :
عرض خطوط 8 :سانتیمتر دایره وسط زمین  ۳متر
میباشد.
اندازه ربع دایرههای گوشه زمین (کرنر) ۲۵
سانتیمتر
فاصله بین دو تیر دروازه ۳متر و ارتفاع تیر افقی
تا سطح زمین ۲

فوتبال

فوتسال

ایمنی و بهداشت در رشتههای توپی
ایمنی و بهداشت در رشته های توپی نقش بسیار مهمی دارد
رعایت اصول ایمنی ،آگاهی از تمام قوانین و آگاهی کامل به ساختار و نحوه تمرینات ورزش های
توپی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آسیب دارد.
یکی از روش های مهم در ایمنی و بهداشت ورزش های توپی رعایت اصول ارگونومی است.
تعریف ارگونومی  :ارگونومی تشکیل شده است از دو کلمه یونانی «ارگون» به معنای کار و
«نومی » به معنای قانون ساخته شده است که به طور کلی به معنای مطالعات قوانین کار است.
تعریف علمی آن عبارت است از در نظر گرفتن کلیه دانسته های علمی و عملی در مورد انسان در
ساخت ،استفاده یا کار با ابزارآالت ،به طور کلی در ارگونومی امنیت و بهداشت انسان در شرایط
کار و هنگام استفاده از ابزار تضمین شود.
نمونه هایی از رعایت اصول ایمنی و ارگونومی و تأثیر آن در ایمنی و بهداشت رشته های توپی
رشته
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اصول ارگونومی

بسکتبال

طراحی کفش بسکتبال براساس اصول ارگونومی

والیبال

طراحی زمین و کفش والیبال

هندبال

طراحی زمین و کفش هندبال

فوتبال

طراحی زمین و کفش فوتبال

فوتسال

طراحی زمین و کفش فوتسال

مبانی علوم پایه در رشتههای توپی
علم تربیت بدنی علم حرکات می باشد .در کتاب علوم در سال هشتم در ارتباط با اهرم ها و نقش
آنها در حرکات آگاهی کامل داشتید.

نوع اهرم
اهرم نوع اول :تکیهگاه بین بازو و نیرو قرار دارد.
مفصل گردن که در هنگام حرکت جمجمه به باال و
پایین ،توسط ماهیچههای گردن کشیده میشود،
مثالی از این نوع اهرم است.

تعریف
وزن صورت و جلوی سر

ماهیچه عقب گردنی
مفصل گردن

اهرم نوع دوم :که برای قرارگیری بار وجود دارد،
بین تکیهگاه و نیروست .این وضعیت وقتی شما روی
نوک انگشتان خود ایستادهاید ،اتفاق میافتد.

ماهیچه پشت ساق پا

وزن همه بدن
مفاصل انگشتان پا

اهرم نوع سوم :در این نوع اهرم ،نیرو در وسط یا
بین تکیهگاه و بار قرار دارد .این وضعیت در مفصل
آرنج در بازو اتفاق میافتد.

ساعد توسط ماهیچه
دوسر کشیده می شود.
وزن مچ و دست
مفصل آرنج
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شایستگی های غیرفنی
یادگیری
مادام العمر

استدالل

یادگیری
توسعه شایستگی و دانش

تصمیم گیری
حل مسئله

ویژگی
شخصیتی و
اخالق حرفه ای

تفکر منطقی
تفکر انتقادی

تفکر

درستکاری و کسب حالل
مسئولیت پذیری
تعالی فردی

تفکر خالق
تفکر سیستمی

ایفای نقش در تیم

درک درست از سیستم

کار تیمی

تنظیم و اصالح عملکرد
بهبود عملکرد

جمع آوری اطالعات
سامان دهی اطالعات
تفسیر و تبادل اطالعات

رهبری تیم
احترام گذاشتن به ارزش دیگران

نوآوری و
کارآفرینی

سواد
اطالعاتی

شرکت در اجتماعات و فعالیت ها

شایستگی های
غیر فنی

ارتباط
مؤثر

اجتماعی بودن
مهارت گوش دادن
مذاکره

کاربرد فناوری اطالعات

آموزش
دیگران
مستندسازی

انتخاب فناوری مناسب
به کارگیری فناوری مناسب
نگهداری فناوری

مدیریت کار
و کیفیت

مدیریت کارها و پروژه ها
مدیریت کیفیت

مدیریت زمان

کاربرد
فناوری             

مدیریت
منابع

مدیریت مواد
مدیریت منابع عالی
مدیریت منابع انسانی

محاسبه و
ریاضی
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خود مدیریتی

فصل ٥

ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
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ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا W
تراز فشار صوت به dBA

مدت مواجهه در روز
24

ساعت

80

16

ساعت

82

8

ساعت

85

4

ساعت

88

2

ساعت

91

1

ساعت

94

30

دقیقه

97

15

دقیقه

100

حدود مجاز مواجهه سرب
ردیف

388

389

390
391
392
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نام علمی
ماده شیمیایی

وزن
مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
TWA

سرب و ترکیبات معدنی 0/05 mg/m3 207/20
متفاوت
آن

STEL/C

ـ

A3؛ BELاختالالتسیستماعصاب
محیطی و مرکزی؛ اثرات
خونی

0/05 mg/m3 323/22
0/012 mg/m3

ـ
ـ

 A2؛ BELآسیب سیستم تولیدمثل
در مـــردان و اثـــرات
A2
ناقص  زایی؛ انقباض عروق

0/5 mg/m3 290/85

ـ

پوست؛
A3

آسیب کبدی؛ اختالل
سیستم اعصاب مرکزی

ـ

ـ

تحریک قسمت فوقانی
تنفسی؛ پوست و چشم

1 mg/m3

ـ

ـ

Lead and inorganic
compounds as Pb

کرومات سرب؛

Lead chromate
as Pb

لیندان

Lindane

هیدرید لیتیم

Lithium hydride

هیدروکسید لیتیم

Lithium hydroxide

نمادها مبنای تعیین حد مجاز
مواجهه

0/025 mg/m3 7/95
23/95

ـ

تجهیزات حفاظت از گوش
نوع گوشی

مشخصات و ویژگی

حفاظ روگوشی

این نوع گوشیها کام ً
ال اللۀ گوش را میپوشانند.

حفاظ توگوشی

این نوع گوشیهای حفاظتی در داخل کانال
گوش قرار میگیرند ،آنها به صورت یکبار مصرف
و چندبار مصرف در بازار عرضه میشوند.

()Ear muff

()Ear plugs

حفاظهای توأم یا ترکیبی
()Semi-insert

کاله محافظ
()Helmet ear muffs

ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است .این
نوع گوشیها مانند حفاظ توگوشی در داخل
کانال گوش قرار میگیرند ،با این تفاوت که
انتهای هر یک از توگوشیهای چپ و راست ،با
استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت ،به
یکدیگر اتصال دارند.

برای برخی مشاغل که ممکن است به سر نیز
صدمات مکانیکی وارد کند و همچنین برای
کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش
داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج
صوتی ،گروهی از حفاظهای شنوایی را به صورت
کاله محافظ عرضه نمودهاند.
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جدول شاخص هوای پاک
شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشتی

رنگ  ها

وقتی که شاخص کیفیت هوا در
گستره زیر است:

کیفیت هوا را این گونه توصیف
می کنیم:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:

0-50

خوب

سبز

51-100

متوسط

زرد

101-150

ناسالم برای گروه های حساس

نارنجی

151-200

ناسالم

قرمز

201-300

خیلی ناسالم

بنفش

باالتر از 300

خطرناک

خرمایی

استاندارد کیفیت هوا
(اولیه)

استاندارد کیفیت هوا
(ثانویه)

دوره ارزیابی

آالینده ها

ppm

9

ppm

9

 Maxغلظت میانگین  8ساعته

Co

ppm

1/0

ppm

0/14

میانگین  24ساعته

So2

ppm

0/24

ppm

0/24

میانگین  3ساعته(صبح )6-9

)HC (NMHC

ppm

0/05

ppm

0/05

میانگین ساالنه

No2

gr/m3µ

150

gr/m3µ

260

میانگین  24ساعته

SPM
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فصل 6

شایستگیهای غیرفنی و توسعه حرفهای

33

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

اصول حل مسئله ابداعي ()TRIZ
 - 1جداسازی

 -2استخراج

 -3کیفیت موضعی

 - 4نامتقارن سازي  - 5ترکیب و ادغام

 - 6چند كاربردي

 - 7تودرتو بودن

 -8جبران وزن

 - 9مقابله پیشاپیش  - 10اقدام پيشاپيش

-11حفاظتپیشاپیش  - 12هم سطح سازي  - 13تغيير جهت

 - 14انحنا دادن

 -16كمي كمتر ،كمي    - 17حرکت به بعدي  -18لرزش و نوسان  - 19عمل دوره ای
جدید
بيشتر

 -21حمله سریع

 -26کپی کردن

-22تبدیل ضرربهسود  -23بازخورد

 -27يكبار مصرفي

 - 31مواد متخلخل  -32تعویض رنگ

 - 36تغییر حالت
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 -15پویایی

 - 20تداوم كار مفید

 -24واسطه تراشي -25خدمتدهیبهخود

 -28تعویض سیستم -29ساختاربادي يامايع -30پوستهوپردهنازک

 -33همــجنس و
همگن سازی

 -37انبساط حرارتی  - 38اکسید کننده
قوی

-34ردکردنوبازسازی  -35تغییر ويژگي

 - 39محیط بی اثر

 - 40مواد مرکب

متغيرها در حل مسئله ابداعي
1

21

وزن جسم متحرک

قدرت یا توان

2

وزن جسم ساکن

22

تلفات انرژی

3

طول جسم متحرک

23

ضایعات مواد

4

طول جسم ساکن

24

اتالف اطالعات

5

مساحت جسم متحرک

25

تلفات زمان

6

مساحت جسم ساکن

26

مقدار مواد

7

اندازه و حجم جسم متحرک

27

قابلیت اطمینان

8

اندازه و حجم جسم ساکن

28

دقت اندازه گیری

9

سرعت

29

دقت ساخت

10

نیرو

30

عوامل زیان بار خارجی مؤثر بر جسم

11

تنش  /فشار

31

اثرات داخلی زیان بار

12

شکل

32

سهولت ساخت یا تولید

13

ثبات و پایداری جسم

33

سهولت استفاده

14

استحکام

34

سهولت تعمیر

15

دوام جسم متحرک

35

قابلیت سازگاری

16

دوام جسم غیرمتحرک

36

پیچیدگی وسیله یا ابزار

17

دما

37

پیچیدگی کنترل یا دشواری عیب یابی

18

روشنایی

38

سطح خودکار بودن (اتوماسیون)

19

انرژی مصرفی جسم متحرک

39

بهره وری

20

انرژی مصرفی جسم ساکن

تکنيک خالقيت اسکمپر
ترکیب کردن

جایگزینی

انطباق با تغییر
بازآرایی
بزرگ یا کوچک کردن
معکوس کردن
اصالح کردن
استفاده های دیگر

حذف کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی
تجزیه و تحلیل

توصیف

چرا؟

کجا؟

چطور؟

چه کسی؟

چه چیزی؟

موضوع  /مسئله

پیامد حل نشدن؟

چه پیامدی دارد؟

چه زمانی؟

راه حل چیست؟
ارزیابی

فعاليت های پيشبرد ،ترویج و توسعه فروش
پیشبرد فروش
پیشبرد فروش ویژه مشتریان

پیشبرد فروش تجاری

پیشبرد رده فروشان

نمونه های رایگان

مسابقه و برنامه های انگیزشی

محیط داخلی فروشگاه

کوپن

تخفیف های تجاری

تبلیغات نمایشی

امتیازهای ویژه

پوسترها و استندها

استندها در محل خرید

مسابقه ها و قرعه کشی ها

برنامه های آموزشی

تخفیف قیمتی

بازپرداخت و استرداد وجه

نمایشگاه های تجاری

مارک گذاری خصوصی

بسته های پاداش

تبلیغات مشترک

فروش آنالین

تخفیف قیمتی
چند کاال به یک قیمت
برنامه های وفاداری

الف) مدل کسب و کار
ارتباط با مشتریان
بخش مشتریان
ارزش پیشنهادی
کانال توزیع
درآمدزایی
36

فعالیت های کلیدی
شریک یابی
منبع یابی
ساختار هزینه ها

ب) بوم کسب و کار

درآمدزایی
بخش مشتریان
برای چه      افراد ی    ارزش آ فرینی مشتریان ما به چه بهایی واقعاً
پول میدهند؟ آنها در حال حاضر
میکنیم؟
مهمترین مشتریان ما چه افرادی چه بهایی میپردازند؟ آنها در حال
حاضر چگونه بها را میپردازند؟
هستند؟
آنها ترجیح میدهند که چگونه
بپردازند؟ هر جریان درآمد چگونه
به درآمد کل کمک میکند؟

ارزش پیشنهادی
چه ارزشی به مشتریانمان ارائه
میدهیم؟ کدامیک از مسائل
مشتریانمان را حل میکنیم؟
بستۀ پیشنهادی ما (محصوالت
و خدمات) به مشتریان مختلف
چیست؟ کدامیک از نیازهای
مشتریان را برطرف میکنیم؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان مختلف انتظار برقراری
و حفظ چه نوع رابطهای را از ما منبع یابی
دارند؟
منابع اصلی برای ارزش
کــدامیک از آنهــا برقــرار شده پیشنهادی ،کانال توزیع ،ارتباط
است؟
با مشتری و درآمدزایی چه
این روابط چگونه با کل اجزای هستند؟
مدل کســـبوکار ما تلفــیق
میشوند؟
هزینه آنها چقدر است؟

کانال توزیع
از طریق چه کانالهایی میتوانیم
به بخش مشتریان دسترسی پیدا
کنیم؟ در حال حاضر چگونه به
آنها دسترسی داریم؟
کانــالهای ما چطور یکپارچه
شده اند؟
عملکرد کدامیک بهتراست؟
پرهزینهترین   کانال ها کداماند؟
چطور آنها را با نیازهای مشتریان
هماهنگ میکنیم؟

شریک یابی
شرکای کلیدی و تأمینکنندگان
کلیدیماچهکسانیهستند؟
منابع اصـــلی بهدست آمـــده از
شرکایمان کداماند؟
فعالیتهایاصلیانجامشدهتوسط
شرکایمانکدا  ماند؟
      ساختار هزینهها

       فعالیتهای کلیدی

مهمترین هزینههای اصلی ما در مدل کسبوکار کداماند؟

فعالیتهای اصلی برای ارزش پیشنهادی ،کانال توزیع ،ارتباط با
مشتری و درآمدزایی چه هستند؟
گرانترین منابع اصلی ما کداماند؟ گرانترین فعالیتهای اصلی ما
کداماند؟

ویژگی های کارآفرین

مهارتهای کارآفرینی:

  نظم درونی (خودنظمی)
  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری
  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارتهای فنی:

مهارتهای مدیریتی:

  توانایی انجام عملیات (اجرایی)
  ارتباط اثربخش
  طراحی
  تحقیق و توسعه

  برنامهریزی
  تصمیمگیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مشاهده فعاالنه محیط

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان
خیر

یک شرکت در موضوع مورد عالقه
ثبتمیکنم!!!

بله

من می خواهم یک شرکت
دانش بنیان داشته باشم!!!

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟
بله
خیر

بله

خیر
تأییدیه کاال  /خدمت جدید از
طرف کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانش بنیان!!!

آیا شرکت یک کاال  /خدمت با قابلیت
دانش بنیان شدن تولید ارائه میکند؟؟
بله

تحقیق و توسعه در زمینه
تخصص  مورد عالقه
بله

خیر

آیا کاال  /خدمت مورد نظر در
لیستدانشبنیاناست؟؟؟             

تکمیل فرم پیشنهاد کاال  /خدمات جدید
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان
بله

بله

بله
ورود به سامانه و تکمیل اطالعات درخواستی و
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه

مراجعه به سامانه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

بله

تعیین و معرفی کارگزار تأییدیه
صالحــیت دانشبنیان از طـرف
کارگروه  ارزیابی

بله

بله

ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار
تعیین شده

خیر

خیر

اعتراض و درخواست تجدیدنظر
برای دانش بنیان شدن

بله

کریدور صادرات

من یک شرکت دانشبنیان دارم با
حمایتهایمتعدد

بله
اعالم نتیجه نهایی تأییدیه
دانـشبنیان شـدن توسط
کارگروه ارزیابی به شرکت

معافیت های گمرکی

تسهیالت مالی

لیزینگ محصوالت

معافیت های مالیاتی معافیت های سربازی
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ارزیابی مستندات و بازدید
حضوری کارگزار از شرکت
و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

انواع معامالت رقابتی

روش مناقصه
روشی است که در آن سازمانهای عمومی ،خرید کاال یا خدمت موردنیاز خود را به رقابت و
مسابقه میگذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسبترین شرایط را
پیشنهاد میکنند ،معامله مینمایند.
روش مزایده   
یکی دیگر از روشهای پیشبینی شده در قانون محاسبات عمومی ،روش مزایده است که برای
انعقاد پیمان های عمومی می باشد.
مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان ،فروش کاالها و خدمات یا هر دو را از طریق درج
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی میگذارد و قرارداد را با
شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد میکند ،منعقد میسازد.

مراحل دریافت پروانه کسب
مراجعه به اتحادیه مربوط
تقاضای پروانه کسب
ارائه مدارک شامل:
مدرک تحصیلی

فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه

کارت پایان خدمت

کارت ملی

سند اجارهنامه یا مالکیت محل کسب

 12قطعه عکس 3×4

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول
ارائه معاینه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول
بازرسی محل کسب
ارائه تأییدیه عدم اعتیاد

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه دارایی

ارائه تأییدیه اماکن

ارائه تأییدیه شهرداری

ارائه تأییدیه مجمع
ارائه فیش بازرگانی تمرکز وجوه
ارائه فیش تعویض پروانه

ارائه فیش ابطال تمبر پروانه

صدور پروانه کسب
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اسناد تجاری   
تعریف سفته
سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا
قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد ،آن را مسترد دارد.
قانون تجارت ایران ،سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه
در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید»( .مفاد ماده )307

چک
ال يا بعضاً
چك  نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد ك ً
مسترد يا به دیگری واگذار نماید.
در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد چك نبايد وعده داشته باشد.
چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ـ ممكن است به دیگری
منتقل شود.
وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
اگر چك در وجه حامل باشد كسي كه وجه چك را دريافت می كند بايد ظهر (پشت) آن را امضا
يا مهر نمايد.
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عقود اسالمی  
اسالم برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد .وجود اقتصاد اسالمی مؤید این مطلب است که در
حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت،
بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسته هستند.
در بینش اسالمی ،دریافت و پرداخت بهره ،تحریم شده است ،بنابراین عملیات بانکداری باید بدون
بهره انجام شود و اسالم روش هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می کند که از آن جمله
می توان از عقود اسالمی نام برد.
به طورکلی عقود اسالمی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از:

(

(

فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک
َس َلف ،خرید دین ،جعاله ،ضمان

قرض الحسنه

(

(

مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی مضاربه،
مزارعه ،مساقات

عقود مبادله ای

عقود اسالمی

سرمایه گذاری

عقود مشارکتی

مدیریت تولید
مدیریت تولید
ورودیها
مواد خام
نیروی انسانی
سرمایه
ماشینآالت و تجهیزات
دانش و تکنولوژی

فرایند ساخت و تولید

خروجیها
کاال
خدمات

     تولیدی             خدماتی
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عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند
عملیات

بازرسی و کنترل

بایگانی ،انبار،

مدت زمان انتظار ،تأخیر،

بازرسی در

رفتن به مرحله بعد

حین عملیات

نگهداری

حرکت ،حمل و

تصمیمگیری

نقل ،ارسال

سیستم های تولید
سیستم های تولید
تولید پیوسته

تولید سفارشی

تولید پروژه ای

تولید انبوه

یک یا چند نوع مواد
اولیه توسط عبور
نوبتی از ماشین آالت
تبدیل به محصول
می شوند .مانند کارخانه
تولید روغن نباتی،
پتروشیمی ها ،کارخانه
سیمان ،پاالیشگاه ها و...

محصوالت متنوع
براساس درخواست
مشتری و به دلخواه
تولید می شود .مانند
برج سازی ،ماشین سازی
و ...

در سیستم تولید
پروژهای ،در هر زمانی
براساس شرایط مختلف
یک سری
  محصوالت مختلف
و متفاوتی با هم
تولید میکنند .مانند
شرکتهای دارویی یا
چاپ اسکناس و کتاب و...

در سیستم تولیدی
انبوه ،محصوالت
محدودی را در مقدار
بسیار زیاد تولید میکنند.
مانند کارخانههای تولید
خودرو ،خودکار ،لوازم
خانگی و یا شرکتهای
تولیدکننده میخ و پیچ و...

منابع تولید
سرمایه
(پول)
نیروی
انسانی

ماشین آالت
و تجهیزات

مواد اولیه
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زمان

منابع تولید

دانش

انرژی

انواع مدیریت در تولید

مدیریت مالی

مدیریت منابع
انسانی

مدیریت مواد
اولیه

مدیریت
ماشینآالت و
تجهیزات

مدیریت زمان

عبارت از تأمین
نیازهای مالی با
ارزانترین روش ،و
هزینه نمودن منابع
مالی در دسترس به
بهترین شیوه و در
زمان مناسب میباشد.

عبارت از شناسایی،
انتخاب ،استخدام،
تربیت و پرورش
نیروی انسانی به
منظور دستیابی
به اهداف سازمان
میباشد.

به منظور جلوگیری
از هزینۀ باالی خرید
و حمل و نقل و
نگهداری مواد و
همچنین ممانعت از
اختالل در برنامه ریزی
و تأمین به موقع مواد
اولیه صورت میگیرد.

به منظور تهیه و
تأمین ماشینآالت
و ابزارآالت مناسب
و سازماندهی آنها
صورت میگیرد.

وسیلهای جهت
صرفهجویی و
جلوگیری از اتالف
وقت ،داشتن آمادگی
قبلی برای فعالیتها
و کاهش حجم کار به
شمار میرود.

مدیریت زمان با ماتریس «فوری ـ مهم»
هم اکنون انجام بده
مهم ـ ضروری

به دیگران محول کن
غیرمهم ـ ضروری

زمانی برای انجام آن در نظر بگیر
مهم ـ غیرضروری

حذفش کن
غیرمهم ـ غیرضروری
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مراحل توسعه محصول جدید

توسعه مفهوم

  غربالگری ایده ها

کشف و شناسایی ایده

آزمون

تحلیل آزمون و کشف
بازار اولیه

معرفی به بازار
و تجاری سازی

پرس و جو
از متخصصان

امکان سنجی
بازار

منابع الزم برای
تولید ایده
پژوهش در
مورد محصول

کسب نظر
مشتریان

انواع
امکان سنجی برای
داشتن ایده هوشمندانه
و آینده
امکان سنجی
امکان سنجی
فنی
فنی ـ اقتصادی

محصول
قیمت

عوامل موثر بر تقاضای بازار
مکان عرضه
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ترویج

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه
دیدگاه مشتری

دیدگاه تولیدکننده

مشخصههای کیفیت کاال
مشخصههای کیفیت خدمات

کیفیت نوع طراحی فرایند تولید ،سطح عملکرد
تجهیزات و فناوری ماشینآالت ،آموزش و نظارت
کارکنان و روشهای کنترل کیفی

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
مواد

فرایند

افراد

                      فقدان آموزش صحیح                     بازرسی نادرست                               فقدان ثبات کیفیت
            کمبود آموزشی

            فرایند عملیات اشتباه

             حمل و نقل نامناسب

      نبود برنامهریزی کافی

      طوالنی بودن فرایند

       تمام شدن مواد

   توالی نادرست عملیات

  تغییرات آب و هوا

    فرسوده بودن

      روشهای غیر علمی

      تغییرات تکنولوژیکی

       نامناسب بودن ابزارها

            زمانهای اتالف شده

            تغییرات اقتصادی

             خرابی

                       سرعت پایین
                                تغییرات اجتماعی ـ سیاسی
                        تخصیص نادرست فعالیتها

مشخصههای
کمی که قابل اندازهگیری باشند نظیر
قطر ،وزن یا حجم

محیط

     روش ها

ابزارها و ماشین آالت

هزینه های کیفیت

اندازه گیری
کیفیت کاالها

مشخصههای
کیفی یا وصفی نظیر رنگ ،بو ،طعم،
سطح صاف ،ارگونومیک  بودن و...

هزینه های ناشی از ارائه
محصول بیکیفیت

هزینههای بهدستآوردن
کیفیت خوب

مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه
تعریف سیستم
برنامه ریزی پروژه

سازماندهی
پروژه

کنترل
پروژه

پایان
پروژه
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چرخه انجام کار
اجرا

برنامه ریزی

بررسی

    اقدام اصالحی

مدیر
پروژه

تعریف
فعالیت ها
ارتباط
فعالیت ها

عوامل
پروژه
اعضای گروه
پروژه

مراحل مدیریت
زمان پروژه

برآورد
زمان

سرپرست
گروه پروژه

کنترل
زمان بندی

تهیۀ
زمان بندی

حداقل
نمودن زمان
اجرای پروژه

حداکثر
استفاده از منابع
و جلوگیری از
اتالف آنها

فعالیت های
مدیریت
پروژه

انجام
به موقع کارها
بر اساس
بودجه

مراحل مدیریت هزینه پروژه
برنامه ریزی
منابع کاری
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برآورد هزینه و
برنامه ریزی بودجه

کنترل هزینه در
طول اجرای پروژه

کاربرد فناوری های نوین

اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور

اولویت های الف در فناوری :فناوری هوافضا ،فناوری ارتباطات و اطالعات ،فناوری هسته ای،
فناوری نانو و میکرو ،فناوری های نفت و گاز ،فناوری زیستی ،فناوری زیست محیطی ،فناوری
فرهنگی و نرم
اولویت های ب در فناوری :لیزر ،فوتونیک ،زیست حسگرها ،حسگرهای شیمیایی ،مکاترونیک،
خودکارسازی و روباتیک ،نیم رساناها ،کشتی سازی ،مواد نوترکیب ،بسپارها (پلیمرها) ،حفظ و
ذخایر ژنی ،اکتشاف و استخراج مواد معدنی ،پیش بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل
اولویت های ج در  فناوری :اپتوالکترونیک ،کاتالیست ها ،مهندسی پزشکی ،آلیاژهای فلزی،
مواد مغناطیسی ،سازه های دریایی ،حمل و نقل ریلی ،ترافیک و شهرسازی ،مصالح ساختمانی
سبک و مقاوم ،احیای مراتع و جنگل ها و بهره برداری از آنها ،فناوری بومی

منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان
حد فیزیکی

رشد

جنینی

پارامتر عملکرد تکنولوژی

پیر شدن

دوره بلوغ
تکنولوژی  
           
بلوغ

دوره بهبود
تکنولوژی

دوره
اختراع جدید

زمان
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک
بازخورد
زیستی
(بیو فیزیک)

اندام
مصنوعی

جنگ

اپتوژنتیک
گوشت
ترکیبی
مصنوعی

هوش مصنوعی

UAVs
درمان
سلول های
بنیادین

کشاورزی
معکوس
تشخیص
پزشکی

دستگاه
ترجمه دقیق

تفسیر
ترجمه
طبیعی

نشانگرهای
ایمنی

مواد اولیه

لوتزم
زبانها

زمان
حاضر

چاپ بر
روی تقاضا

صنعت
توریسم
فضایی

فضاپیمای
اختصاصی

پایگاه
قمری
تولید
برقمحلی

اینترنت
بینسیارهای

انرژی سبز

نمودار
اجتماعی

تبلت و
پد
سه بعدی

شبکه
هوشمند

AR

تشخیص
حیاتی

هپتیک

ارزهای
مجازی

NFC

NUI
(نرم افزار)
پیزو
الکتریکی

HAPs

اینترنت
رتباطات )
(ا

تشخیص
ژست

برداشت
بیو مکانیکی
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صفحات
لمسی

سفر با
رآکتور موج

پول

اجتماع
غیرنقدی
(بدون پول
کاغذی)

تکنولوژی
5G

دیواری

انرژی حرارتی
خورشیدی

روباتهای
داخلی

خوددرمانی

ممریستور

آسانسور
فضایی

فضا

مه
سودمند

چاپ
سه بعدی

مواد
متا

نانو
لوله های
کربنی

روبوتیک

ازدحام
روباتیک

ANNs

سیم
نانو

استفاده غالب
از تجدید
شوندهها

جنگ
سایبری

موتورهای
تصفیه کننده

کاالی
هوشمند
(ال
کترونیکی)

فتوسنتز
مصنوعی

محافظ
اسکلتی

درمان
از راه دور

بیوتیک

ماشینهای
مبتنی
بر فرکانس
باال
نرم افزار
عامل

مواد متا
پنهان

تلپرسنس

حسگرها

محاسبه
ابری
پن

4G

پیکو
پرو ژکتور

اسپیمز

تلفن های
پیکو

پوشیدنی

سخت افزار
(گجت)

ضبط
ویدئو
پروسیو
نمایشگر
جا سازی شونده
پارچه ای
نمایشگر
رتینا

پیش بینی
صوتی

دید
ماشینی

هولوگرافی

صفحه
نمایش
جا سازی شونده

چرخه عمر محصول
افول

بلوغ
رشد

معرفی
توسعه

افول

بلوغ

رشد

معرفی

توسعه

تحلیل اطالعات

تحلیل اطالعات

تحلیل اطالعات

تحلیل اطالعات مورد

تحلیل اطالعات مربوط

در رابطه با رقبا،

مشتریان برای

بازخوردهای مشتریان،

نیاز برای تبلیغات

به نیازهای مشتریان

ویژگیهای مورد انتظار

نگهداشتنبیشتر

اثربخشیتبلیغات،

و معرفی محصول،

آتی محصول،

برای اضافه شدن به

محصول در رقابت،

پیشنهاداتتشویقی

تفاوت با رقبا،

ویژگیهای موجود و...

محصول برای کاهش

تبلیغات،بازاریابی،

سرعت افول و...

کشف بازارهای جدید

ویژگیهای جدید

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی
سطح 5

سطح 4

انجام فعالیتهای

پردازش خودکار

کسبوکار بهصورت

سفارشات و انجام

الکترونیکی

فعالیتهای دیگر
بهصورتالکترونیکی

سطح 3

انجام خرید و فروش
(سفارش و دریافت
و پرداخت وجه) در
وبسایت

سطح 2

سطح 1

دریافت سفارش از

ارائه اطالعات از طریق

طریق وبسایت

وبسایت و ارسال
ایمیل
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ویژگی های کالن داده ها
اندازه

وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شده

تنوع

گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

سرعت تولید

سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست
بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که

ناپایداری

مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد
کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

درستی

کاربرد فناوری نانو

پزشکی و
داروسازی               

کشاورزی               

ساختمان

زیست
انرژی

کاربردهای
فناوری نانو

الکترونیک
فناوری نانو
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خودروسازی                

نساجی
نفت و
پتروشیمی

كارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم
ـ شاخه فنی و حرفه ای رشته:
كد درس
.......

.......

نام درس (شایستگی فنی و غیر فنی)
كارگاه 1-11

8

..................
كارگاه 2-11

8

..................

88220

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

88230

مدیریت تولید

88240

كاربرد فناوری های نوین

3

2

پودمان
1

2

3

واحد  /ساعت

نمره نهایی

4

5

نمره ساالنه

نتیجه

مالحظه
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ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم ـ رشته:
نوع
درس

كد و نام
درس

شماره

نام پودمان

1
شایستگی فنی

-.......

2

كارگاه 1-11

3

...............

4
5
1

شایستگی فنی

-.......

2

كارگاه 2-11

3

..............

4
5

شایستگی غیرفنی
شایستگی غیرفنی
شایستگی غیرفنی
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-88220
كارگاه
نوآوری و
كارآفرینی

-88230
مدیریت تولید

-88240
كاربرد
فناوری های
نوین

1

حل خالقانه مسائل

2

نوآوری و تجاری سازی محصول

3

طراحی كسب و كار

4

بازاریابی و فروش

5

ایجاد كسب و كار نوآورانه

1

تولید و مدیریت تولید

2

مدیریت منابع

3

توسعه محصول جدید

4

مدیریت كیفیت

5

مدیریت پروژه

1

سواد فناورانه

2

فناوری ارتباطات و اطالعات

3

به کارگیری چرخه ایده تا محصول

4

کاربرد انرژی های نو

5

فناوری های همگرا -به کارگیری
مواد نوتركیب

نمره كل
مستمر شایستگی
پودمان

نتیجه

فهرست منابع
.1392 ، سازمان پژوهش و برنامه  ریزی آموزشی، استاندارد شایستگی حرفه تربیت بدنی1
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