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  سخني با هنرآموزان گرامي

 خدابه نام 
  

كتاب درسي و كتاب همراه هنرجو به همراه كتاب راهنماي هنرآموز از جمله اجزاي بسته آموزشي 
اي كند. كتاب راهنمشوند كه اين بسته را ساير اجزا مانند فيلم و نرم افزار و ... كامل ميتلقي مي

موزشي طراحي گري، انتقال دهنده و مرجعيت هنر آموز در نظام آهنرآموز جهت ايفاي نقش تسهيل
 سازي مواد معدنيتفكيك و آماده اساس كتاب درسي خردكردن، و تدوين شده است. اين كتاب بر

  :هاياي معدن تنظيم شده و داراي پودمانحرفه - پايه يازدهم رشته تحصيلي
نرمايش  -4خردايش موادمعدني،  -3مطالعات آزمايشگاهي،  -2جوري موادمعدني، حمل و سنگ -1

  بندي محصوالت معدني است.بسته -5و  موادمعدني
  هنراموزان گرامي در هنگام مطالعه اين كتاب به موارد ذيل توجه فرمايند:

هاي در كتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبيل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعاليت -1
ي، ي غيرفنهاها، ايمني و بهداشت فردي و محيطي، نكات آموزشي شايستگي-يادگيري و تمرين

اشتباهات و مشكالت رايج در يادگيري هنرجويان، منابع يادگيري، نكات مهم هنرآموزان در اجراء، 
اي و تخصصي هاي حرفهبندي زماني و صالحيتفرآيند اجراء و آموزش در محيط يادگيري، بودجه

 هنرآموزان و ديگر مواردآورده شده است.
سازي مواد معدني بر اساس ارزشيابي مبتني بر مادهارزشيابي در درس خردكردن، تفكيك و آ -2

پودمان است و براي هر پودمان، ارزشيابي مستقل از هنرجو  5شايستگي است، اين درس شامل 
گيرد. همچنين  يك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. اين نمره شامل يك صورت مي

 نمره مستمر و يك  نمره شايستگي است.
هاي اين درس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي از پودمان ارزشيابي -3

  اي و كاردانش سازمان پژوهش و هاي درسي فني و حرفهتهيه شده توسط دفتر تأليف كتاب
 گيرد.ريزي آموزشي صورت ميبرنامه

 12حداقل نمره  گردد كه در هر پنج پودمان درس،زماني هنرجو در اين درس، قبول اعالم مي -4
هاي پنج پودمان به عنوان نمره پاياني درس در كارنامة را كسب نمايد. در اين صورت ميانگين نمره

 تحصيلي هنرجو منظور خواهد شد.
هايي كه حداقل نمره مورد نظر در آن كسب نشده است ارزشيابي مجدد در پودمان يا پودمان -5

د و چنانچه هنرجو به هر دليلي تا پايان خرداد ماه شايستگي شوريزي هر هنرستان، انجام ميبا برنامه
تواند تا پايان سال تحصيلي براي ارزشيابي مجدد الزم را در يك يا چند پودمان كسب ننمايد، مي

 در ارزشيابي مبتني بر شايستگي شركت نمايد.
  

   اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهليف كتابأدفتر ت



 

  ليف كتاب راهنماي هنرآموزتأضرورت و اهميت 
شود. ه انتقال دانش و مهارت محدود نمينقش هنرآموزان در دنياي امروز صرفاً ب

هاي خود را كه ها و صالحيتهنرجويان بياموزند چگونه شايستگيآنها بايد به 
هاي شبه پرس كارگيرند؛ يا چگونهه، به كسب شغل مناسب در بزرگسالي استالزم

  راستا آموزش مستمر هنرآموزان  . در اينپاسخ دهند وضوعاساسي در يك م
ها را در آنها ارتقاء بخشد و به رشد و بهبود آنها كمك كند. تواند اين تواناييمي

اينجاست كه مي توان به نقش كتاب راهنماي هنرآموز در جهت تقويت اين 
اي هتقال دانستنيها اشاره كرد. كتاب راهنماي هنر آموز در واقع افزون بر انتوانايي

ضروري تالش مي كند بر توانايي هنرآموزان نيز بيفزايد تا با بكارگيري روش هاي 
نوين آموزشي به هنرجويان خود، نحوه برخورد منطقي با موضوعات را بياموزند و 
با كسب مهارت هاي مورد نياز در افزايش خالقيت خود بكوشند. از اين رو كتاب 

هاي محوري و با تاكيد بر س رويكرد پرورش شايستگيبر اسا راهنماي هنرآموز
 ايمني طراحي گرديده است.  توجهات زيست محيطي و

  از عناوين مطرح در كتاب راهنماي هنرآموز: 
موزش در محيط ؛ فرايند اجرا و آ ... بندي زماني و مكاني وطرح درس؛ بودجه
دانش افزايي هنرآموز؛ منابع  مهارت آموزي، ؛ ... شروع و بندي،يادگيري مانند گروه
 ا؛ههاي يادگيري و تمرينراهنمايي و پاسخگويي؛ فعاليت يادگيري هنرجويان؛

هاي كليدي و مراحل كليدي مهارت هاي كليدي،ايده هاي يادگيري مكمل؛فعاليت
خ پرسش و پاس ؛مشكالت رايج در يادگيري هنرجوياننقشه مفهومي؛ اشتباهات و 

هاي غيرفني آموزش شايستگي ؛ي براي هنرآموزان در اجرا)ه درسنكات پيچيد (
ي ايمن ...)؛ آموزش ايمني و بهداشت؛ مديريت منابع و ،كارآفريني اي،(اخالق حرفه

  . نحوه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي استو بهداشت فردي و محيطي و 
 يبارش فكر -هاي: مالحظات اجرا اي است كه در سرفصلساختار كتاب به گونه

پاسخ تأليف  پرسش و و – پاسخ به سواالت – منابع تكميلي - فيلم – پژوهش –
  .شده است

، هنرآموز را در دهدتاب راهنماي هنرآموز را تشكيل ميمحتوا كه بدنه اصلي ك
آموزش و يادگيري هدايت خواهد كرد. تالش مؤلفان اين بوده كه جريان فرايند 

. الزم است هنرآموزان محترم جهت شود هاي مورد نياز هنرجويان توجهبه حيطه
تواي كتاب راهنماي هنرآموز نظرات، پيشنهادات و كم و هرچه بهتر شدن مح

زي ريم فرموده و به دفتر برنامههاي احتمالي در طي فرايند آموزش را مرقوكاستي
  . اي انتقال دهندهاي درسي فني و حرفهيف كتابلأو ت
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  1 يريادگي واحد
 حمل مواد معدني تفكيك و يگتسيشا

  
  

  نقل موادمعدنيوهاي حملروش
  

  مالحظات اجرا  
هاي معمول حمل مواد معدني از جبهه كار به دپوهاي در اين مبحث به بررسي روش

نقل مواد معدني در داخل محدوده معدن ومعدن و يا به عبارت ديگر به حمل اطراف
پرداخته شده است. روش پيشنهادي تدريس استفاده از پرسش و نظر خواهي از 

ت و تجهيزات آالها و همچنين ماشينشاره به تصاوير و بيان انواع راههنرجويان، ا
  باشد. انجام اين عمليات مي

  بارش فكري: 
و تفكر توسط هنرجويان و جلب  ايجاد حس كنجكاوي منظوربهاين بارش فكري 
مده ه درس بيان گرديده است. كه پاسخ آنها نيز در ادامه درس آتوجه آنها به ادام

 هاهاي ديگر را نيز به آنن است هنرجويان بتوانند برخي روشاست و حتي ممك
 بيفزايند.

  تحليل موضوع عكس:
الت آنقل و ماشينوهاي حملنايي بصري هنرجويان با انواع راهها جهت آشعكس

  مربوطه آورده شده است.
 

اجعه به معادن و بررسي انواع توان هنرجويان را جهت مرجهت انجام اين پژوهش مي   پژوهش
هاي از منابع مختلف اينترنتي و كتاب نها و همچنين استفادهآهاي حمل در روش

همراه با  بايست در قالب گزارشمربوطه راهنمايي نمود. نتايج اين پژوهش مي
الت، همچنين در صورت امكان فيلم مربوط به آها و ماشينتصاوير هر كدام از روش

  آن ارائه گردد.
نقل در وهاي حملتواند در مورد يك معدن خاص و روشهمچنين اين پژوهش مي

  آن نيز انجام شود.
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  تحليل موضوع فيلم:
هاي استخراج مواد معدني و سه فيلم جهت نشان دادن انواع روشدر اين مبحث 

حمل آنها در معادن روباز و زير زميني نمايش داده شده است. كه الزم است در هر 
  مورد توضيحات الزم ارائه گردد.

  
  ايجاد راه جهت استخراج و حمل مواد معدنيي: عمل كار فعاليت كارگاهي

هنرستان مسئولين  الزم است تا هنرآموز محترم و :1عملي كار مالحظات اجرا
هماهنگي هاي الزم جهت بازديد از يك كارگاه استخراج مواد معدني را انجام دهند. 

اي هزم تهيه گردد تا بتوانند در دورههاي الگام بازديد از معدن فيلم و تصويردر هن
بندي و آرشيو هتري به هنرجويان داشته باشند. الزم است دستبعدي ارائه كامل

  .ارد ايمني در طول بازديد ضروريستگردد.رعايت مو منظمي از اين موارد تهيه
  

بندي الزم انجام زم است توسط هنرآموز محترم دستهال :2عملي كار مالحظات اجرا
تحقيقات ميداني در  باگيرد تا هر يك از هنرجويان با توجه به بازديد انجام شده و 

گزارش كاملي تهيه نقل مواد معدني -والت راه سازي و يا حملمورد يكي از ماشين آ
 نمايند. نتايج تحقيق در كالس ارائه گردد و به بحث و بررسي گذاشته شود.

 
  

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
بايست به اكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :يده باشند كهاين توانايي رس
 و حمل مواد معدني را بيان كند. روش ايجاد راه جهت استخراج

  نقل را تشريح كند.وه از ماشين آالت احداث راه و حملكاربرد و نحوه استفاد
  

  باطله و معدني مواد فيزيكي خصوصيات
 مالحظات اجرا:

در اين مبحث به بررسي خواص فيزيكي ماده معدني و باطله جهت شناسايي آنها 
به  در جبهه كار معدن پرداخته شده است.و به دست آوردن توانايي تفكيك آنها 

)، ماالكيت، آزوريت، Nativeتواند از مس خالص (عنوان مثال ماده معدني مس مي
با  بايستيل شده باشد كه مسئول استخراج ميكسرندوسيت، بورنيت و ... تشك

ايي شناخت خصوصيات آن مانند جال، رنگ و وزن مخصوص ماده معدني توان
  بندي ماده معدني كم عيار و پرعيار را داشته باشد.ه و يا دستهتفكيك آن از باطل
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  تحليل موضوع عكس :
آنهاست كه هدف  هدف از نمايش تصاوير مواد معدني آشنايي بصري هنرجويان با

ه اي بر توجه بم است در هنگام تدريس تأكيد ويژهباشد لذا الزاصلي اين درس مي
 تصاوير مواد معدني گردد.

  تمرينات تكميلي: 
نها آشنايي هر چه بيشتر هنرجويان از آنياز است تا هنراموزان محترم جهت 

را مورد مواد معدني معادني كه در اطراف محل هنرستان قرار دارد  بخواهند تا
 هاي آن را در كالس ارائه و تشريح نمايند.بررسي قرار داده و نمونه

 

  باطله و معدني مواد استخراج و تفكيك يهاوشر
  مالحظات اجرا:

مواد توان براساس خواص فيزيكي س آنچه در مبحث قبل بيان گردد ميبراسا
ها تا حدودي تفكيك الزم را جهت استخراج انجام داد معدني و اختالف آن با باطله

هاي استخراج براين اساس بيان گرديده ن در اين قسمت برخي از انواع روشبنابراي
  ها نيز مورد بررسي قرار گيرد.حقيق ساير روشست و الزم است با تا

  تحليل موضوع عكس: 
نها با باطله تصاوير جهت نشان دادن خصوصيات فيزيك مواد معدني و اختالف آ

هاي استخراج متناسب با هر يك از اين خواص نيز نشان همراهشان است و روش
  داده شده است.
  بارش فكري:

اي هالف ميان ماده معدني و باطله روشاينترنتي و اختبا انجام مطالعات ميداني و 
ديگري جهت استخراج بيان گردد. مانند اختالف خصوصيات مغناطيسي، پرتوزايي، 

  .خصوصيات فلورسانس و فسفرسانس
 

فعاليت كارگاهي   معدني مواد وتفكيك جداسازي كارعملي: عمليات  
   :كارعملي مالحظات اجرا

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از معادن و  
نها، باطله و نحوه استخراج آ اد معدني وراهنمايي هنرجويان جهت مشاهده تفاوت مو

در ضمن الزم است تا ابتدا به هنرجويان نكات الزم در خصوص نحوه برداشت 
  ارائه گزارش پس از پايان بازديد ارائه گردد.  اطالعات، عكس و فيلم جهت
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  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته

 

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ت به بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :توانايي رسيده باشند كهاين 
شناسايي و تفكيك مواد معدني و باطله بر اساس خصوصيات فيزيكي و بيان روش 

 تفكيك و استخراج مناسب آنها را انجام دهند.
  

  هاآن كاربرد و معدني مواد حمل آالتنيماش انواع
  مالحظات اجرا:

نقل مواد معدني از دپوي معدن به بازار مصرف و ودر اين بخش، مرحله دوم حمل
 نقلومختلف حمل بندي مراحلفراوري تشريح گرديده است و تقسيميا كارخانه 

استفاده (مرحله اول و دوم) در نمودار مربوطه نمايش داده شده است. جهت تدريس 
 ي در مسيرهاي طوالني رانقل مواد معدنوهاي حملاز تصاوير مربوطه كه روش

  دهد بسياز مفيد و مورد تأكيد است.نمايش مي
  بارش فكري:

ه ابعاد بزرگ و سنگين بودنشان دانيد ماشين آالت معدني با توجه بنطور كه ميهما
وارد آوردن هاي و همچنين نقل و بسته شدن جادهوتوانند باعث كندي حملمي

هاي به جاده گردند بنابراين مجوز وردهاي بين شهري خسارت به آسفالت جاده
  شود.اصلي به اين ماشين االت داده نمي

  تحليل موضوع عكس:
  نقل مواد معدني در وآالت و تجهيزات حملانواع ماشين دهندهتصاوير نشان

 باشند.هاي متوسط تا طوالني ميمسافت
 

  باطله و معدني مواد كردن دپو يهاروش
  مالحظات اجرا: 

بندي آن به دپوي ماده معدني دپو و تقسيم گردد تعريفجهت تدريس پيشنهاد مي
هاي دپو كردن بسته به شرايط جغرافيايي ت تشريح انواع روشو باطله و در نهاي

منطقه و محدوده معدن با استفاده از نمايش تصوير جهت درك بهتر مطلب بيان 
  گردد.
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  :تحليل موضوع عكس
طوري كه در دهد بهيموقعيت دپو كردن مواد را نشان مهر يك از تصاوير محل و 

سمت راست شكل شماتيك روش دپو و در سمت چپ يك تصوير واقعي از همان 
نوع دپو نمايش داده شده است. بسته به نوع معدن ممكن از يك يا چند روش دپو 

 كردن استفاده گردد.
 

فعاليت كارگاهي   معدني ماده دپوي و ونقلحمل عملي: عمليات كار  
 عملي: كار مالحظات اجرا

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، از دپو معادن و راهنمايي 
هنرجويان جهت مشاهده نحوه دپو كردن، در ضمن الزم است تا ابتدا به هنرجويان 

ارائه گزارش پس  نكات الزم در خصوص نحوه برداشت اطالعات، عكس و فيلم جهت
  از پايان بازديد ارائه گردد. 

 

  

 
  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.   نكته

  
 

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ه ت ببايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
و داليل دپوي مواد  استفاده مورد آالتنيماشنحوه دپوي مواد معدني و باطله، 

  را بيان نمايند.  هاباطلهمعدني و 
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  تفكيك و حمل مواد معدنيارزشيابي شايستگي 
 شرح كار: -1
نوار  –اي جاده –صورت ريلي به –آالت جهت احداث مسير در جبهه كار جديد كارگيري ماشيننحوه به -1

  سازي در معادنهاي راهالعملزنجيري براساس دستورناو –نقاله 
 -معدنيصورت چشمي براساس خواص فيزيكي مادهمعدني و باطله در سينه كار بهسازي مادهنحوه جدا -2

  صورت طرح معدن.معدني به محلي از قبل طراحي شده و دپوي آن بهحمل باطله و ماده
 استاندارد عملكرد: -2

نقل در چارچوب طرح استخراج معدن زير وحمل -آالت معدنماشينكارگيري تفكيك و حمل موادمعدني با به
  نقل.وحملهاي العملدستورنظر مديريت با رعايت 

 ها:شاخص
  ايجاد راه در جبهه كار جديد -1
  معدني و باطلهنقل مادهوحمل -2

 شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3
  محدوده معدن :فضاي كار

  طرح استخراج -نقل وحملهاي العملدستور -سازي و معدني صنعتي آالت راهماشين :زاتيو تجهابزار 
  مصالح ساختماني –سوخت  –آب  مصرفي:مواد

 دقيقه75 زمان:

  ي:ستگيشا اريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار رديف
    1  نقلوحملهاي تكميل راه  1

    2  و باطله معدني استخراج و تفكيك مواد  2

    1 معدني و باطله موادنقل وحمل  3

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي
  نگرش: محيطي و زيست

پذيري، مديريت دقت، سرعت، موارد ايمني، مسئوليت
  زمان.

  

2  

  

  *   ميانگين نمرات
  

  .باشدمي 2شايستگي و كسبنمرات هنرجو براي قبولي  حداقل ميانگين *
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  2 يريادگي واحد
  سنگ جوري شايستگي

  
  

   جوري سنگ
  مالحظات اجرا: 

عدني استخراج شده جهت در اين مبحث در مورد انجام عمليات سنگجوري ماده م
شود. بنابراين الزم است ابتدا عمليات ها از باطله همراه آن پرداخته ميجدايش كاني

معرفي و بررسي ها گردد و سپس خصوصيات فيزيكي كاني جوري تعريفسنگ
  جوري و تفكيك مواد معدني است.گردد كه اساس عمليات سنگ

  تحليل موضوع عكس:
شنايي هنرجويان نشان داده آهاي مهم و پركاربرد جهت رخي از كانيدر تصاوير ب
  شده است.

  
فعاليت كارگاهي  هاسنگ دستي جدايش عملي: عمليات كار  

  :1عملي  كار مالحظات اجرا
توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان،جهت بازديد از عمليات انجام هماهنگي 

جوري در معدن و راهنمايي هنرجويان در خصوص نحوه برداشت اطالعات، سنگ
  عكس و فيلم براي تهيه گزارش پس از پايان بازديد. 

نكته مهم: رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و 
 ضروري است. 

   :2عملي  كار ات اجرامالحظ
جهت انجام اين فعاليت در صورت امكان عمليات تفكيك در دپوي ماده معدني انجام 

كه امكان پذير در صورتي گيرد و يا مقداري كانسنگ معدن تهيه گردد. در نهايت
هاي متفاوت را تهيه و از هنرجويان خواست تا هاي با رنگتوان سنگنبودن مي

  هاي سه نفره انجام دهند.ر را در گروهتفكيك آنها از يكديگ
 

  

  

  : تحليل موضوع عكس
  دهد.ها بر اساس رنگ را نشان مينگاي است كه نحوه تفكيك ستصويرنمونه
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  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
بايست به اكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  رسيده باشند كه:اين توانايي 
 را -شفافيت -وزن –جداسازي ماده معدني با توجه به رنگ  -تشخيص چشمي
  تشخيص بدهند.

  

  :هاسنگي خرد كردن دستي هاروش
  مالحظات اجرا:

كه  جوري شامل شكستن قطعات بزرگ ماده معدني استبخشي از عمليات سنگ
قبل از ورود به مدار ن توااطله و قسمتي از كانه هستند و ميداراي قسمتي از ب

جوري را انجام داد وسيله پتك و چكش آنها را شكست و عمليات سنگخردايش به
گردد روش انجام قرار گرفته است. لذا پيشنهاد مي كه در اين مبحث مورد بررسي

ه هاي ارائكارگيري تصاوير و فيلمزارهاي مورد استفاده در آن با بهاين كار ساده و اب
  د. شده تشريح گرد

  تحليل موضوع عكس:
تصاوير نشان دهنده ابزارهاي مورد استفاده و باطله و كاني مس قبل و بعد از 

  باشد.ي ميخردايش دست
  :تحليل موضوع فيلم

دن فيروزه و همچنين عقيق يمني جوري در معها نشان دهنده نحوه سنگفيلم
  باشد. مي

 
  هانمونه كردن عملي: خرد كار فعاليت كارگاهي

  عملي: كار مالحظات اجرا
نحوه اجرا مانند تمرين عملي قبلي است تنها در اين مرحله الزم است عمليات خرد 

  كردن و شكستن توسط پتك و چكش نيز انجام گيرد.
 

 

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
 بهت بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
 70 %  دقت با ها را راسنگ كردن روش خرد معدني و باطله و ماده جوريسنگ
  .دهندانجام 
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  ي خودكارجورسنگ
  مالحظات اجرا:

جوري جوري استفاده از ماشين آالت خودكار سنگهاي سنگيكي ديگر از روش
ز آنها در اين مبحث اجهت افزايش عيار و راندمان و كاهش هزينه است كه برخي 

هاي شماتيك و تصاوير واقعي د. روش پيشنهادي تدريس نمايش شكلبيان شده ان
  باشد.تجهيزات و بيان نحوه كاركرد هر يك مي

  تحليل موضوع عكس:
 اقعي تجهيزات جهتتصاوير و هاي شماتيك جهت بيان نحوه كاركرد ونمايش شكل
  آشنايي با آنها
  :بارش فكري

رد و پي بردن به نحوه كاركاين بارش فكري جهت تعميق و تفكر بيشتر هنرجويان 
جوري خودكار نشان داده شده است و الزم است تا هر يك از هاي سنگدستگاه

م زهنرجويان در مورد آن فكر كرده و نتايج را در كالس به بحث بگذارند در انتها ال
طور كامل تشريح نمايد و هاست هنرآموز محترم نحوه كاركرد صحيح دستگاه را ب

جوري خودكار نيز از هنرجويان بخواهد تا در مورد انواع ديگر تجهيزات سنگ
  تحقيق و به عنوان موارد تكميلي نتايج را در كالس ارائه نمايند.

  
فعاليت كارگاهي  عدنيم تجهيزات و آالتنيماش از استفاده با باطله از كانه جدايش ي: عملياتكار عمل  

  : 1 عملي كار مالحظات اجرا
يك واحد  از بازديد جهت توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، هماهنگي انجام

 نحوه در مورد هنرجويان راهنمايي و جوري خودكارفراوري و مشاهده نحوه سنگ
 وهنح خصوص در الزم نكات هنرجويان به ابتدا تا است الزم ضمن در كار هر دستگاه،

  گردد. ارائه بازديد پايان از پس گزارش ارائه جهت فيلم و عكس اطالعات، برداشت
 مالز بازديد هنگام در واحد فراوري ايمني مقررات و قوانين كليه رعايت: مهم نكته

  است. ضروري و
  : 2 عملي كار مالحظات اجرا

 هاز كاني مگنتيت مخلوط با ساير سنگا جهت اجراي اين كار عملي الزم است تا
س بهره گرفته شود. اين استفاده گردد و جهت جدايش آنها از خاصيت مغناطي

تواند با توجه به امكانات موجود در هنرستان تغيير يابد، مانند جدايش فعاليت مي
  براساس خواص نوري و يا وزن مخصوص. 
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  هنرجو:تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
ت به بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
جوري هاي سنگرا تشخيص داده و نحوه كار دستگاههاي باطله و كاني تفاوت

  خودكار را آموخته باشند.
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  جوريسنگ ارزشيابي شايستگي
 شرح كار: -1
شكست نور و ... از باطله  –سختي  –شفافيت  –وزن مخصوص  –معدني با استفاده از رنگ جداسازي ماده -1

   75 % تا دقت
گالي با چ -هاي تفكيك كانه از باطله با استفاده از خواص مغناطيسي، رنگ و جذب نوركارگيري دستگاهبه -2

 85 % راندمان
 استاندارد عملكرد: -2

  العمل فراوريجوري در چارچوب دستورپتك و ساير ابزارهاي سنگ كارگيريجوري با بهانجام عمل سنگ

 ها:شاخص
  صورت دستيكارگيري خصوصيات فيزيكي مواد معدني جهت تفكيك آنها بهبه -1
  صورت خودكارجوري با دستگاه بهسنگ -2

 شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3
  عينك –بيل  –فرغون  –پيكور  –چكش  –هاي تفكيك دستگاه –پتك  :زاتيو تجهابزار 

  دستكش مواد مصرفي:
 دقيقه60 زمان:

  ي:ستگيشا اريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار رديف
    2  انجام جدايش دستي  1

    1  خردكردن سنگ  2

آالت و تجهيزات وسيله ماشينانجام جدايش به  3
 معدني

1    

بهداشت، توجهات  هاي غيرفني، ايمني،شايستگي
  نگرش: محيطي وزيست

  دقت و صداقت –درستكاري  –پذيري مسئوليت
  

2  

  

  *   ميانگين نمرات
  

  .باشدمي 2شايستگي و كسبنمرات هنرجو براي قبولي  حداقل ميانگين *

  



  
  
  
  

   

  2 پودمان
  مطالعات آزمايشگاهي
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   3 يريادگواحد ي
  ي مواد معدني هانمونهي سازآماده شايستگي

  
  
  

  صيقلي و نازك مقاطع سازيآماده
  مالحظات اجرا:

هاي معدني شامل تهيه مقاطع ميكروسكوپي سازي نمونههاي آمادهترين روشعمده
باشد كه در مرحله اول تهيه مقاطع صيقلي) و همچنين آناليز عنصري مي(نازك و 

ت گردد جهت و در تدريس اين بخش پيشنهاد ميميكروسكوپي بررسي شده اس
هايي در مورد مقاطع كاوي ابتدا درس را با ارائه پرسشايجاد حس كنج
ز آنها به دست آورد و توان ارد هر يك و اطالعاتي كه ميل كاربميكروسكوپي شام

موارد با سازي و تهيه هر يك آنها ارائه نمايد. در ادامه هر يك از اين نحوه آماده
  سازي مقاطع بيان شده است.بندي مشخص شامل مراحل آمادهدسته

  تحليل موضوع عكس:
صيقلي (در سمت دهنده شكل مقاطع نازك (در سمت راست) و نشان:  1تصوير
توان به دست آورد و تصوير ميكروسكوپ اطالعاتي كه از هريك از آنها ميچپ)، 

  باشد است.عه اين مقاطع ميپالريزان (در مركز تصوير) كه ابزار مطال
نازك، نازك صيقلي و دهنده مقاطع هاي مختلف تشكيل: شامل قسمت2تصوير 

  باشد.مقطع نازك مي
  يقلي و نازك صيقليروش تهيه مقاطع نازك، ص

    مراحل اوليه جهت تهيه مقاطع ميكروسكوپي
سازي اوليه دار همراه با تصاوير مراحل آماده) به صورت يك نمو1: (مرحله 3تصوير 

دهد. مراحل اين نمودار براي هر دو نوع دو مقطع نازك و صيقلي را نشان ميهر 
  مقطع ميكروسكوپي نازك و صيقلي يكسان است.

    طع نازكتهيه مق -1
تهيه كنيم در ادامه  ) در صورتي كه بخواهيم مقطع نازك1-1: (مرحله 4تصوير 
 5+  مرحله اوليه 4( مرحله انجام شود) 5) طي 1-1ت مراحل (سباي، مي1مرحله 

  مرحله نهايي) 
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  تهيه مقطع صيقلي -2
ت بايسمي) در صورتي كه بخواهيم مقطع صيقلي تهيه كنيم 2-1: (مرحله 5تصوير 

مرحله به انجام برسد كه در اين شكل نمايش داده شده  4در ادامه مرحله اول، 
  مرحله نهايي).  4مرحله اوليه +  4است (

  

  
  
  

  مقطع نازك و صيقلي:
وان تنسبتاً جديد است كه به كمك آن مياين روش تهيه مقطع نازك صيقلي روشي 

هاي فلزي و غيرفلزي داراي كانيلي برداشت شده است كه كه نمونه از محصورتيدر
شود كه اي تهيه ميگونهر گيرد. در اين روش مقطع بهبا هم است مورد استفاده قرا

هاي غيرفلزي و اسي قابل مطالعه است و كانيم با نور مستقيم و هم با نور انعكه
شوند. لذا در اين مرحله جهت آشنايي هنرجويان بارش فلزي با هم مطالعه مي

   پژوهشي ارائه شده است.فكري و 
  تحليل موضوع فيلم:

هاي دستي و ماشيني تهيه مقاطع نازك ها انواع روشتهيه مقطع نازك: در اين فيلم
توان با مراحل شده است. تمامي اين مراحل را مي و مراحل مختلف آن نشان داده

 الزمارائه شده در تصاوير كتاب منطبق نمود و براساس آن در هر مرحله توضيحات 
  به هنرآموزان ارائه گردد.

تهيه مقطع صيقلي: در اين فيلم مراحل مختلف تهيه مقطع صيقلي نشان داده شده 
  است. 

   

)بخش 4(مرحله اوليه  -1

ادامه مراحل تهيه مقطع  -1-1
)بخش5(نازك 

ادامه مراحل تهيه مقطع  -1-2
)بخش4(صيقلي
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فعاليت كارگاهي    صيقلي و نازك هاي سنگي و تهيه مقاطععملي: برش نمونه كار  
  : 1عملي  كار مالحظات اجرا

ود خ شوند هميشه بر روي نمونه هايي كه جهت تهيه مقاطع نازك و صيقلي تهيه مي
باشند كه محل مورد نظر جهت تهيه مقاطع بر داراي عالمت گذاري مشخصي مي

سيله ونها مشخص شده است. لذا الزم است در مرحله اول نمونه سنگ به آروي 
دستگاه برش بريده شود و يك پالك از محل عالمت گذاري شده تهيه گردد. كه اين 

باشد و الزم است تا در هت انجام در اين مرحله ميد نظر جعمليات، كارعملي مور
صورت امكان هنرجويان با دقت كافي و رعايت نكات ايمني و زير نظر استادكار ماهر 

  ه سنگ را تمرين نمايند.نموز خود برش نموآو يا هنر
  :2 عملي كار مالحظات اجرا

ديد از يك جهت بازتوسط هنرآموز و مسئولين هنرستان،انجام هماهنگي هاي الزم 
  كارگاه تهيه مقاطع نازك و صيقلي

 

  

  

  منابع تكميلي: 
 در ردرگي سياالت و ميكروسكوپي سازي، تهيه نمونه و مطالعاتدستورالعمل آماده

 مهندسي نظام سازمان ، انتشارات655شماره رديف نشريه  اكتشافي، هاينمونه
  .معدن

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ه ت ببايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
ي هاك و صيقلي بر اساس دستورالعملصيقل دادن و تهيه مقطع ناز -برش دادن

   آزمايشگاهي را انجام بدهند.
  

  آنهاي خردايش آزمايشگاهي و طرز كار هادستگاهانواع 
  اجرا:مالحظات 

  سازي هاي آمادهها مربوط به روشسازي نمونههاي آمادهسري دوم از روش
مونه ايش نهاي آناليز ژئوشيميايي است كه اولين قسمت آن شامل مرحله خردنمونه
 بايست همگن و يكشت شده جهت آناليز ژئوشيميايي ميهاي برداباشد. نمونهمي

 مامي نمونه باشد. بنابراينناليز معرف تدست باشند تا مقادير نشان داده شده در آ
 نهايت همگن شده و ها بايست ابتدا خرد و سپس تبديل به پودر شوند و درنمونه

اي خردايش نمونه هند نمونه از تجهيزات آزمايشمورد آناليز قرار گيرند. در ج
هاي معدني معرفي گرديده است و روش پيشنهادي جهت تدريس عبارت سنگ

اهي و پس از آن گهدف از انجام عمليات خردايش و نرمايش آزمايش است از تشريح



  مطالعات آزمايشگاهي

 17

ها همراه با نمايش تصاوير شماتيك و واقعي و بيان شكنمعرفي هر يك از سنگ
  باشد.هر يك مي نحوه كاربرد

  تحليل موضوع عكس
 تصوير واقعي سه در سمت راست  شكن فكي آزمايشگاهي:تصوير سنگ

ك تصوير شماتيك برش خورده و در سمت چپ ي هاي مختلفشكن با ظرفيتسنگ
هاي مختلف آن و نحوه كار دستگاه نمايش شكن فكي جهت تشريح قسمتاز سنگ

  داده شده است.
  در سمت راست تصوير واقعي  شكن چكشي آزمايشگاهي:سنگتصوير 

ن شكك تصوير شماتيك برش خورده از سنگو در سمت چپ ي شكن چكشيسنگ
هاي مختلف آن و نحوه كار دستگاه نمايش داده شده تچكشي جهت تشريح قسم

  است.
در سمت راست تصوير واقعي  شكن مخروطي آزمايشگاهي:سنگتصوير 

ير شماتيك برش خورده از همان شكن مخروطي و در سمت چپ يك تصوسنگ
هاي مختلف آن و نحوه كار دستگاه نمايش داده شكن جهت تشريح قسمتسنگ

  شده است.
  : فيلم تحليل موضوع

شكن هاي سنگشكني مربوط به دستگاههاي سنگدر اين فيلم انواع دستگاه
  نها نشان داده شده است.كي، چكشي و مخروطي و طرز كار با آآزمايشگاهي ف

  
  ي مواد معدنيهانمونهي: عمليات خردايش كار عمل فعاليت كارگاهي

  :  عملي كار مالحظات اجرا
ا بتوسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، هاي الزم هماهنگيدر اين زمينه الزم است 

هاي الزم تهيه گردد. الزم به ذكر ه مواد معدني انجام گيرد و گزارشيك آزمايشگا
هاي آناليز هاي مقاطع نازك و صيقلي، و نمونهسازي نمونه است تمامي مراحل آماده

ك ند كمتوافيلم مي جام است. تهيه تصاوير وژئوشيميايي در يك بازديد قابل ان
  هاي بعدي به شما هنرآموزان گرامي نمايد.شاياني جهت آموزش در دوره

 
  

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ت به بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
 ملدستورالع اساس بر آزمايشگاهيشكن سنگ و باتميز كردن دستگاه، محيط كار 

  آزمايشگاهي كار كنند.  ياستانداردها و مربوطه
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  آنهاي آزمايشگاهي و طرز كار اهايآسانواع 
  مالحظات اجرا: 

اي هودر كردن نمونه از تصاوير و فيلمشود جهت تدريس تجهيزات پهاد ميپيشن
 كردن بار خرد كنندهارائه شده در كتاب استفاده گردد. همچنين الزم است روش پر 

هاي ارائه شده تشريح و نحوه كار با آنها از روي فيلم اياي و گلولهآسياهاي ميله
  گردد. ميزان خوراك ورودي بسته به ظرفيت آسيا و حجم نمونه دارد. 

  تحليل موضوع عكس
 باشد كه از نماياي مورد استفاده در آزمايشگاه ميهع آسياتصاوير نشان دهنده انوا
هاي مختلف نشان داده ان داده شده اند و الزم است قسمتكلي و نماي داخل نش

  شده در تصور تشريح گردد.
  : تحليل موضوع فيلم

دهد و الزم است ار با آسياهاي آزمايشگاهي را نشان ميهاي ارائه شده نحوه كفيلم
كردن بار نرآموزان نكات الزم را بيان كنند كه شامل: نحوه وارد در هر قسمت ه

ا و گيري حجم و وزن نمونه و وارد كردن خوراك به آسيخرد كننده، نحوه اندازه
  باشد.ساير مراحل كار با دستگاه مي

  
فعاليت كارگاهي   عملي: عمليات پودر كردن مواد معدني  كار  

  عملي: كار مالحظات اجرا
توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، در اين زمينه الزم است هماهنگي هاي الزم 
اي ههنرجويان بتوانند كار با دستگاه با يك آزمايشگاه مواد معدني انجام گيرد. تا

آسياي ازمايشگاهي و مراحل پودر كردن نمونه را به صورت عملي تمرين و يا 
  مشاهده نمايند.

طرف بايست از يي عمليات پودر كردن نمونه ميجراهاي ارعايت دستورالعمل
  ها تشريح گردد.هنرآموز و يا اپراتور دستگاه

 

  

  
در هنگام بازديد الزم و ضروري  آزمايشگاهرعايت كليه قوانين و مقررات ايمني    نكته

  است. 
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  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
بايست به اكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

   اين توانايي رسيده باشند كه:
  پودر كردن  آزمايشگاهي و آسياي با كار و كار محيط و دستگاه كردن تميز
آزمايشگاهي  استانداردهاي و مربوطه دستورالعمل اساس بر هاي مواد معدنينمونه

  را انجام دهند.

 و خردايش برش، يهادستگاه انواع ينگهدار و سرويس
  آزمايشگاهي نرمايش

  مالحظات اجرا:
هاي و به دور از آلودگي بودن دستگاه با توجه به اهميت آماده به كار بودن، تميز

نتايج دقيق و صحيح در آناليزهاي آزمايشگاهي، رعايت آزمايشگاهي جهت دريافت 
اي برخوردار و نگهداري تجهيزات از اهميت ويژههاي اجرايي و سرويس دستورالعمل

  .است. لذا الزم است هنرآموزان محترم بر اين موارد تأكيد نمايند
  تحليل موضوع عكس

تصاوير مربوط به تابلوها و عالئم هشدار دهنده است كه الزم است هنرآموزان با 
  م، هنرجويان را با اين عالئم و مفاهيم آنها توجيه نمايند.ئتشريح عال

  
  نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي مواد معدني و سرويسي: كار عمل فعاليت كارگاهي

  : 3و 1،2عملي مالحظات اجرا كار
ا بتوسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، هاي الزم در اين زمينه الزم است هماهنگي

حوه سرويس و يك آزمايشگاه مواد معدني انجام گيرد. تا هنرجويان بتوانند ن
شكن و آسياهاي ونه، سنگهاي آزمايشگاهي (برش نمنگهداري دستگاه

  آزمايشگاهي) را به صورت عملي تمرين و يا مشاهده نمايند.
 و الزم بازديد هنگام در آزمايشگاه ايمني مقررات و قوانين كليه رعايت: مهم نكته

  است. ضروري
  :4عملي  مالحظات اجرا كار

قبل  ايمنيبا توجه به بازديد انجام شده الزم است تا هنرجويان دستورالعملي شامل: 
اي هبرقي و مكانيكي و سرويسهاي ت دستگاه و محيط كار، كنترل قسمتكار، نظاف

زم است هنر آموز محترم اي تهيه و در كالس ارائه نمايند. در انتها الدوره
هاي انجام شده براي ارشهاي الزم در اين زمينه را انجام دهد و براساس گزراهنمايي

  اندارد تهيه گردد.هر قسمت يك دستورالعمل است
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  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ه ت ببايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
و  كنترل برق دستگاه و تميز كردن آن، باز كردننحوه قطع كردن برق دستگاه، 

  اوليه، كار با دستگاه را تشريح و نيز انجام دهند.  اندازراهمكانيكي متعلقات دستگاه، 
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 هاي مواد معدنيسازي نمونهآماده ارزشيابي شايستگي
 شرح كار: -1
آسياهاي  –شكن سنگ –خردكردن  –صيقل  –كارگيري ابزار آالت و تجهيزات شامل: دستگاه برش به -1

پودركردن و ...) طبق استانداردهاي  –خردكردن  –ها (مقطع نازك و صيقلي سازي نمونهآماده –آزمايشگاهي 
 آزمايشگاهي

 استاندارد عملكرد: -2
كارگيري تجهيزات آزمايشگاهي و مطابق دستورالعمل و استانداردهاي هاي مواد معدني با بهسازي نمونهآماده
  95 % ت بااليدقالمللي و بابين

 ها:شاخص
  قطعات با ابعاد كوچك و نازك –پودري  –هاي آزمايشگاهي صيقلي تهيه نمونه -1

 شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3
   شرايط:

  آزمايشگاه فضاي كار:
 اياستانداردهدستورالعمل و  -شكن و آسياهاي آزمايشگاهي سنگ –ابزارآالت آزمايشگاهي  :زاتيو تجهابزار 

  آزمايشگاهي
  افزارنوشت –صمغ  –چسب  –هاي آسيا گلوله –ميله  –تيغه  –اب  مواد مصرفي:

 دقيقه90 زمان:

  ي:ستگيشا اريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار رديف
    2  برش دادن نمونه مواد معدني  1

    1  معدنيخردكردن نمونه ماده  2

    1 معدنينمونه مادهپودر كردن   3

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي
  نگرش:محيطي و زيست

 حفظ –پذيري مسئوليت –نقل وايمني در حمل –دقت 
 محيط زيست

2  

  

  *   ميانگين نمرات
  

  .باشدمي 2شايستگي و كسبنمرات هنرجو براي قبولي  حداقل ميانگين *

   



 22

  4 واحد يادگيري
  هانمونهشايستگي توزين 

  
  
  

  معدني مواد يهانمونه ابعادي توزيع
  مالحظات اجرا:

گردد با توجه به تصوير ارائه شده معناي توزيع ابعادي در اين مرحله پيشنهاد مي
هاي استاندارد آزمايشگاهي سرندرا براي هنرجويان تشريح نماييد. سپس انواع 

  تعريف نماييد. (دستي و خودكار) را نشان داده و مش را
هاي استاندارد الزم است معناي مش و محاسبه سرنددر انتها با توجه به جدول 

  كامالً تشريح گردد.با يك مثال متر آن بر حسب اينچ، ميكرون و ميلي مقادير
 

  تحليل موضوع عكس:
هاي استاندارد آزمايشكاهي و دستي است نشان دهنده تعدادي از سرند :1تصوير 

  دادن معناي توزيع ابعادي نشان داده شده است.كه جهت نشان 
هاي استاندارد دستي ازمايشگاهي و دستگاه سرند خودكار نشان انواع سرند: 2تصوير

  داده شده است و الزم است نحوه كار با آنها تشريح گردد.
  

با توجه به اهميت اندازه گيري ابعاد ذرات در مطالعات آزمايشگاهي و زمان بر بودن    پژوهش
آن الزم است تا هنرجويان جهت آشنايي بيشتر در اين زمينه تحقيق نمايند از جمله 

رفتن مزاياي سرند كردن خودكار صرف زمان و انرژي كمتر و حتي جلوگيري از هدر 
  شد. باجايي ميبهها در اثر جانمونه
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  ابعادي فعاليت گار گاهي ي: عمليات توزيععمل كار فعاليت كارگاهي
  : 1عملي مالحظات اجرا كار

سرند استاندارد همراه با مقداري خاك يا رسوب آبراهه  6در اين كارعملي الزم است 
نها خواسته شود تا اختيار هنرجويان قرار گيرد و از آاي با توزيع ابعادي مناسب در 

ر ورده و دح توزيع ابعادي نمونه را به دست آبا استفاده از سرندها با ترتيب صحي
جدول ارائه شده يادداشت نمايند. سپس الزم است درصد تجمعي باقي مانده و 
عبوري نيز توسط هنرجويان محاسبه و در جدول يادداشت گردد. در انتها با توجه 

  دار ترسيم گردد.به درصد تجمعي عبوري محاسبه شده بر روي نمو
اي از نحوه انجام محاسبات مربوط به كار عملي توزيع ابعادي به عنوان مثال نمونه

  كيلوگرمي آورده شده است: 12ه نبراي نمو
 

  
ابعاد بر حسب 

 ميكرون
مش 
 سرند

مانده وزن باقي
 (گرم)

درصد وزن 
 ماندهباقي

درصد تجمعي مواد 
 ماندهباقي

درصد تجمعي مواد 
  كردهعبور 

از جدول 
استاندارد داخل 

 كتاب
  

مانده قيمقادير با
روي سرند وزن 

 مي شود.

مانده وزن باقي
نمونه وزن كل  

مانده + درصد وزن باقي
مانده بر روي وزن باقي

 سرندهاي قبل

درصد تجمعي مواد 
 100مانده از باقي

  كسر مي گردد.
125 120+ 600 5 5 95  

149  120-  
100+ 300  5/2  5/7  5/92  

177  100-  
80+ 2100  5/17  25  75  

250  80-  
60+ 2100  5/17  5/42  5/57  

400  60-  
40+ 3800  67/31  17/74  83/25  

841  40- 
20+ 2500  83/20  95  5  

  20- 600 5 100 0  
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  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
 بايست بهمي اكنون به آنها آموزش داده شدههنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

   :اين توانايي رسيده باشند كه
و دقت دستگاه را  استانداردهاو بر اساس  95 % كار با ترازو و سرند با دقت باالي

  انجام بدهند.
  

  ي مواد معدنيهانمونهي توزين هاروش
  مالحظات اجرا:

وزن نمونه است كه جهت اين ها در آزمايشگاه ميزان گيريترين اندازهيكي از مهم
بايست ترازوي با دقت مناسب وزن نمونه انتخاب گردد به عنوان گيري مياندازه

  صدگرم كه تصاوير ترازوهاي با مثال ترازوي با دقت در حد چند گرم تا چند
ها . در پايان مراحل وزن كردن نمونههاي مختلف در كتاب ارائه شده استدقت

  تشريح شده است. 
  تحليل موضوع عكس:

گيري آنها نشان داده شده و ي آزمايشگاهي و ميزان دقت اندازهاهتصاوير ترازو
  كيد قرار گيرد.بايست مورد تأمي

  تحليل موضوع فيلم توزين نمونه:
ها توسط يك ترازوي آزمايشگاهي نشان داده گيري وزن نمونهروش صحيح اندازه

اس شده است. مراحل بر اساس آنچه در كتاب بيان شده و الزم است بر همان اس
  در مراحل مختلف توضيحات الزم ارائه گردد.
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  . هاي آزمايشگاهياع ترازوي: توزين نمونه معدني به وسيله انوعمل كار فعاليت كارگاهي
  : 1عملي مالحظات اجرا كار

اجراي اين كارعملي همانند كار عملي قبلي است. تنها در اين كار عملي با توجه به 
ها با استفاده از ترازوهاي متناسب و با دقت گيريكمتر نمونه الزم است اندازهوزن 

 باال انجام گيرد.
 

  

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ت به بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
نحوه انتخاب ترازو با دقت مناسب، كاليبراسيون و سنجش وزن نمونه مورد نظر با 

ام نيز انج را تشريح و ين بر اساس استاندارد دقت دستگاهبا دستگاه توز 95 %دقت 
  .دهند

 هاي تعيين حجم مواد معدني روش

 مالحظات اجرا:
 ها جهت بيان تعريف حجم، معرفي ظروف آزمايشگاهي مدرج و استفاده از آن

 گيري حجم مواد مايع و جامداندازه
 

   اي يا پرسش از مسئولين آزمايشگاهبا بررسي منابع اينترنتي و كتابخانه پژوهش

 

  : پاسخ به سوال

/

mv mL


  
48 30
1 6

 
 

  عمليات تعيين حجم نمونه هاي مواد معدني ي:عمل كار فعاليت كارگاهي
: محاسبه حجم مايعات و مواد جامد با استفاده از 2 و 1عملي  مالحظات اجرا كار

  گانه بيان شده انجام گيرد. 6ظروف مدرج آزمايشگاهي و براساس مراحل 
 

  

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ت به بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
را انجام  95 % دقت با دستورالعمل استاندارد اساس بر نمونه حجم عمليات سنجش

  دهند.
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  ارزشيابي شايستگي توزين نمونه
 شرح كار: -1
  سرندكردن و محاسبه نسبت آنها به همديگر طبق استاندارد -1
  وسيله انواع ترازو و ثبت نتايج طبق استانداردها بهوزن كردن نمونه -2
  جامدات و مايعات بر حسب واحد مربوطه و تبديل آنها به يكديگر طبق استانداردتعيين حجم -3
 استاندارد عملكرد: -2

تجهيزات استاندارد آزمايشگاهي شامل انواع كارگيري هاي معدني با بهگيري ابعاد، وزن و حجم نمونهاندازه
  95 % سرندها، ترازوها و ظروف آزمايشگاهي با رعايت استاندارد بادقت باال

 ها:شاخص
  .هاتوزيع ابعادي نمونه -1
  .هاتوزين نمونه -2
 .هاتعيين حجم نمونه -3
 شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3

  ازمايشگاه :فضاي كار
 سرند آزمايشگاهي –ترازوهاي آزمايشگاهي  –چيني  –بوته  –آالت آزمايشگاهي (ارلن -ابزار :زاتيو تجهابزار 

  و ...
  افزار.نوشت –چسب -بر –آب  مصرفي:مواد 
 دقيقه90 زمان:

  ي:ستگيشا اريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار رديف
    2  توزيع ابعادي  1

    2  هاتوزين نمونه  2

    1 تعيين حجم  3

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي
  نگرش:محيطي و زيست

 حفظ –پذيري مسئوليت –نقل وايمني در حمل –دقت 
 محيط زيست

2  

  

  *   ميانگين نمرات
  

  .باشدمي 2شايستگي و كسبنمرات هنرجو براي قبولي  حداقل ميانگين *

 



 
 
 

  

  3 پودمان
  خردايش مواد معدني
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  5 واحد يادگيري
  خردايش مواد معدني شايستگي

  
  
  

  خردايش مواد معدني
  مالحظات اجرا:

  مراحل پيشنهادي تدريس عبارت است از:
 تعريفي جامع از عمليات خردايش.

 اهداف خردايش با طرح يك بارش فكري 
 مفهوم درجه آزادي با نشان دادن تصاوير ابعاد محصول پس از دو مرحله خردايش. 

هاي فكي و شكنسنگشكني مرحله اول شامل اي سنگهانواع دستگاه معرفي
ژيراتوري كه براي هر دستگاه يك تصوير كلي و يك تصوير شماتيك از اجزاء تشكيل 

ر شكن استفاده از تصاوياده شده است. براي هر دستگاه سنگدهنده دستگاه نشان د
آن از هاي مربوط به در مورد آن دستگاه و نمايش فيلم و ارائه توضيحات كامل

 ر است.اي برخوردااهميت ويژه
  هاي مرحله اول ارائه شده است.شكندر انتها مقايسه انواع سنگ

  بارش فكري: 
هدف اصلي از خردايش  هدف ايجاد سوال در ذهن هنرجويان جهت پي بردن به سه

نقل آسانتر، ابعاد مورد نياز بازار مصرف و آزاد كردن مواد معدني وكه شامل حمل
  باشد است.ه مياز باطل

  عكس:تحليل موضوع 
  بارش فكري: 

  باشند كه شامل:داف عمليات خردايش مواد معدني ميتصاوير نشان دهنده اه
تر مواد معدني با ابعاد نقل آسانونشان دهنده قابليت بارگيري و حمل: 1تصوير

  كوچكتر است.
  هاي مشخص و متفاوتي دارد.بنديمصرف نياز به مواد معدني با دانه: بازار 2تصوير
جهت جداكردن مواد معدني از باطله نياز است تا عمليات خردايش صورت : 3تصوير
  گيرد.
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دهند كه درجه جه آزادي است. اين تصاويرنشان مي: نشان دهنده مفهوم در4تصوير
  يابد.كاهش ابعاد مواد معدني افزايش ميآزادي با افزايش ميزان خردايش و 

يه هاي اولشكنر يك از سنگو ژيراتوري): براي ه شكني اوليه (فكيتصاوير سنگ
  سه تصوير در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:

 هاشكنتصوير شماتيك از ساختار كلي سنگ
 شكن در حين كارتصوير واقعي سنگ

  ند.كها را معرفي ميشكنهاي مختلف سنگتصوير يا تصاوير شماتيك كه قسمت
  تحليل موضوع فيلم:

ر مورد ساختمان و طرز كار شكن چندين فيلم دهاي سنگهر يك از دستگاهبراي 
ها، نحوه ورود، خرد شدن و خروج مواد معدني ارائه شده است كه الزم است دستگاه

با نمايش آنها در كالس درس در مورد هر يك از اين موارد توضيحات الزم ارائه 
  گردد.

  
 يههاي اولشكنقطعات بزرگ سنگ را به وسيله سنگ عمليات خرد كردن ي:عمل كار فعاليت كارگاهي

  : 2و  1عملي  مالحظات اجرا كار
انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد 

هاي سنگ شكن اوليه، نرجويان جهت مشاهده انواع دستگاهخردايش و راهنمايي ه
هاي ارائه شده جي در آنها (در شكلخروطرز كار و نحوه كنترل ابعاد بار ورودي و 

 شكني اوليه نمايشطريق سرند گريزلي و يك مدار سنگ نحوه كنترل بار ورودي از
داده شده است)، در ضمن الزم است به هنرجويان نكات الزم در خصوص نحوه 
برداشت اطالعات، عكس و فيلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعاليت ارائه شده در 

  . كتاب انجام شود
 

  
  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته

  
  تحليل موضوع عكس:

  اردهي به دهنده يك فيدر با سرند گريزلي است كه جهت بنشان: 1تصوير
  شود.شكن فكي استفاده ميسنگ
اين مدار بار اوليه ورودي  دهد درشكني اوليه را نشان مييك مدار سنگ: 2تصوير

  شود:به سه دسته تقسيم مي
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شكن گبه دهانه سن شكن فكي كه مستقيماًبزرگتر از دانه گريزلي فيدر سنگ بار
شكن باشد ابعاد بزرگتر از دهانه ورودي سنگكه داراي شود و در صورتيوارد مي

 شود.توسط چكش خرد مي
وارد بار  سرند گريزلي بار پس از عبور ازشكن فكي: اين بار كوچكتر از گلوگاه سنگ

 شود.سمت سنگ شكن مرحله دوم هدايت مي شود و بهشكن ميخروجي سنگ
ن شككند و بدون ورود به سنگدانه كه از سرند دوم نيز عبور ميبار بسيار ريز 

  گردد.رسال ميمرحله اول و دوم به مراحل بعدي خردايش و يا نرمايش ا
  يشرفت تحصيلي هنرجو:تحليل و ارزشيابي پ

ه ت ببايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت
  :اين توانايي رسيده باشند كه

هاي اوليه، رعايت نكات ايمني كارگاه، كنترل ابعاد شكنانواع سنگ نحوه كاركرد
  ورودي و خروجي را تشريح نمايند. 

 

 نها روش كار با آ هاي مرحله دوم وشكنانواع سنگ

  مالحظات اجرا:
ن در شكشكن مخروطي به عنوان پركاربردترين دستگاه سنگدر اين مرحله سنگ

آموزان ترين ابزار جهت توجيه هنردوم خردايش تشريح شده است و مهم مرحله
هاي ارائه شده در كتاب است. در انتها به طور مختصر دو استفاده از تصاوير و فيلم

اي تشريح اي و استوانههاي ضربهشكنيش مرحله دوم شامل سنگستگاه خرداد
هاي مختلف نوار نقاله كه ابزاري پركاربرد در مدار خردايش است گرديده و قسمت

  نيز در قالب بارش فكري بيان گرديده.
  تحليل موضوع عكس:

  شكن ژيراتوري و مخروطي است.: نشان دهنده اختالفات بين سنگ1 تصوير
  شكن مخروطي نمايش داده شده كه شامل:ر سه شكل متوالي سنگ: د2تصوير 

 شكن تصوير شماتيك از ساختار كلي سنگ
 شكن در حين كارتصوير واقعي سنگ

 كند.شكن را معرفي ميهاي مختلف سنگتصوير شماتيك كه قسمت
توانند با توجه دهد كه مييشكن مخروطي را نشان مهاي سنگدستگاه :3تصوير 

  كنكيو و منتيل خود، بار با ابعاد مختلف را خردايش كنند.به شكل 
  دهد.اي را نشان مياي و استوانههاي ضربهشكن: شكل شماتيك سنگ4تصوير 
 دهد.هاي مختلف آن را نمايش مي: يك نوار نقاله و قسمت5تصوير 
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  بارش فكري: 
اله به عنوان هدف از ارائه اين بارش فكري جلب توجه هنرجويان به اهميت نوار نق

  تنها ابزار انتقال مواد در مدار خردايش است.
  شكن مخروطي:سنگ تحليل موضوع فيلم

ا را در دو هاي مخروطي و اجزاء تشكيل دهنده آنهشكنها نحوه كاركرد سنگفيلم
   دهد.تيپ مختلف را نشان مي

  
مرحله اول و كنترل هاي شكنهاي خروجي از سنگدن سنگي: خرد كرعمل كار فعاليت كارگاهي

  محصول
  : 2و  1عملي  مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد 
شكن مرحله دوم، هاي سنگمايي هنرجويان جهت مشاهده دستگاهخردايش و راهن

ات الزم طرز كار و نحوه كنترل خروجي در آنها، در ضمن الزم است به هنرجويان نك
در خصوص نحوه برداشت اطالعات، عكس و فيلم جهت ارائه گزارش طبق شرح 

  فعاليت ارائه شده در كتاب انجام شود. 
 

  
  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته

  

  تحليل موضوع عكس:
جي از آن توسط نحوه كنترل بار خرو تصوير يك مدار دو مرحله اي خردايش و

  دهد.سرندها را نشان مي
  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:

ت به بايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت
  :اين توانايي رسيده باشند كه

كارگاه، كنترل هاي مرحله دوم، رعايت نكات ايمني شكنانواع سنگ نحوه كاركرد
  .انجام بدهند دي و خروجي راتشريح وابعاد ورو

  :هاشكناپراتوري و سرويس سنگ
  مالحظات اجرا:

در كليه مراحل كاري استفاده از لوازم حفاظت فردي و ايمني و بهداشت اجباري  نكته
  .باشدمي
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  ها به چهار مرحله:شكنسنگ سرويس و مراحل انجام عمليات اپراتوري
  تاقدامات قبل از استار

 اقدامات شروع استارت
 اقدامات حين كار
  اقدامات پايان كار

  بندي شده است كه موارد به ترتيب بيان گرديده است. دسته
  تحليل موضوع عكس:

  شكن مخروطي در حين كاريك دستگاه سنگ: 1تصوير
  شكن مخروطيعمليات سرويس و نگهداري سنگ: 2تصوير 

  
فعاليت كارگاهي   ها شكنسنگ ي: اپراتوري و سرويسعمل كار  

  عملي:  مالحظات اجرا كار
انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد 

هده نحوه سرويس و نگهداري خردايش و راهنمايي هنرجويان جهت مشا
ت الزم در ها در ضمن الزم است به هنرجويان نكاهاي خردايش و نوار نقالهدستگاه

خصوص نحوه برداشت اطالعات، عكس و فيلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعاليت 
  ارائه شده در كتاب انجام شود. 

 

  

  
  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.    نكته

    

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
ه ت ببايساكنون به آنها آموزش داده شده مييادگيري مراحلي كه تهنرجويان با 

  :اين توانايي رسيده باشند كه
  اندازي، هنگام كار و پايان كار را رعايت نمايند.د قبل از شروع به كار، هنگام راهموار

  

  نمونه برداري از مدار خردايش
  مالحظات اجرا:

يع ابعادي ذرات خرد شده گيري توزري در مدار خردايش اندازهبرداهدف از نمونه
هاي خردايش است. و اطمينان از صحت عملكرد دستگاه هاشكنتوسط سنگ

ي نوار نقاله و يا از گلوگاه تواند به صورت دستي و يا خودكار از روبرداري مينمونه
  شكن انجام شود.سنگ
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هاي مربوط به هاي پيوست كتاب تعدادي از فيلم: همراه با فايل2و  1پژوهش پژوهش
برداري خودكار ارائه شده است. الزم است فيلم ها به عنوان نمونه به هنرجويان نمونه

  نشان داده شود و از آنها خواسته شود مواردي مشابه آن را تهيه نمايند.
 

عمليات دريافت نمونه از مراحل مختلف خردايش و ارسال به آزمايشگاه ي: عمل كار فعاليت كارگاهي
  :2و  1 عملي مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد 
و دپوي مواد خردايش و راهنمايي هنرجويان جهت نمونه برداري از روي نوار نقاله ها 

طبق استاندارد  بايستها ميبندي و شماره گذاري نمونههمعدني خرد شده، بست
  برداري انجام گيرد.نمونه

 
  

  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته

  
  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
بايست به آموزش داده شده مي هنرجويان با يادگيري مراحلي كه تاكنون به آنها

  :ي رسيده باشند كهاين تواناي
  شكني (نوار نقاله، دپو)، ه مقدار الزم از مراحل مختلف سنگبرداشت نمونه ب

  م دهند.ها را انجاها، تهيه ليست نمونهگذاري كيسه نمونهبندي و شمارهبسته
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  ارزشيابي شايستگي خردايش مواد معدني
 شرح كار: -1
 كنترل –شكن كنترل ابعادي و هدايت بار ورودي متناسب با ظرفيت و نوع سنگ –ها شكناندازي انواع سنگراه -1

  هاكنترل ابعاد محصول در راستاي سالمت دستگاه –نوار نقاله و بار برگشتي  –سرندها  توزيع بار بر روي
هاي روليك –ها -غلتك –فنرها  –ها دندانه –آسترها  –ها سرويس و تعويض فك –ها كاري دستگاهروغن  گريس -2

  بازديد و تعمير سرندها –نوار نقاله 
 برداريسرندهاي واسطه براساس استاندارد نمونه–برداشت نمونه از بار ورودي و خروجي -3
 استاندارد عملكرد: -2

آنها مطابق دستورالعمل فراوري و  برداري ازها و سرندها و نمونهشكنخردايش مواد معدني با استفاده از انواع سنگ
  برداري با رعايت دقت الزم در هر مرحله.نمونه

  ها:شاخص
  هاشكنطرز كار انواع سنگ -1
  هاشكناپراتوري و سرويس سنگ -2
  هاشكنبرداري از سنگنمونه -3
 شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3

  يشكنسنگكارگاه  :فضاي كار
  گريس و پمپ –هاي توزين و نوار نقاله -دستگاه –و سرندها  هاشكنانواع سنگ :زاتيو تجهابزار 

  دستكش و عينك –نوار نقاله  – هاشكنسنگقطعات يدك  –برگ گزارش كار  –روغن  –گريس  مواد مصرفي:
 دقيقه 120 زمان:

  ي:ستگيشا اريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار  رديف
    2  مرحله اول يشكنسنگ  1

    2  دوم ي مرحلهشكنسنگ  2

    1 هاشكناپراتوري و سرويس سنگ  3

    1 هاشكنسنگمدار برداري از نمونه  4

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي
   نگرش: محيطي وزيست

 –پوشش ايمني  –پذيري مسئوليت –صحت  –دقت در كار 
 رعايت موارد زيست محيطي

2  

  

  *   نمراتميانگين
  

 .باشدمي2شايستگيو كسبنمرات هنرجو براي قبوليحداقل ميانگين *
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  4 پودمان
  نرمايش مواد معدني
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  6 واحد يادگيري
  شايستگي نرمايش مواد معدني

  
  
  

  مالحظات اجرا:
كتاب، الزم است در هر قسمت با بيان يك سوال و توجه به نحوه ارائه درس در  با

هاي خودر را در آن خصوص بيان كنند. ش فكري از هنرجويان بخواهيم ايدهيا بار
سپس با نمايش فيلم و يا تصاوير موجود در كتاب توضيحات الزم ارائه گردد. روند 

  پيشنهادي تدريس عبارت است از:
 تعريفي جامع از عمليات نرمايش و نرمه.

 شكني و آسيا كردن با اشاره به تصوير كتاببيان تفاوت محصول سنگ
 ها و مزايا و معايبشان (روش خشك و تر)هاي كار آسياانواع روش

اي، خود شكن و نيمه اي، ميلهرفي انواع آسياهاي پركاربرد شامل آسياي گلولهمع
 هاي مختلف آندشكن همراه با نمايش تصاوير آسياها و معرفي قسمتخو

 ثر بر نرمايش مواد معدنيعوامل مؤ
  بارش فكري:

ه كهاست و اينبيشتر هنرجويان به نحوه كار آسياهدف از اين بارش فكري توجه 
سياي تر در صورتي كه متوقف شود ممكن است باعث رسوب شوند كه آ متوجه

مواد معدني در كف آسيا و سيماني شدن آن شود و امكان شروع مجدد كار آسيا 
ر نباشد در اين هنگام الزم است مواد به طور كامل از آسيا خارج شود و امكان پذي

  دوغاب تهيه و به آسيا وارد شود. كه اينكار بسيار هزينه بر و وقت گير است. مجدداً
  

ها، با توجه به ابعاد خروجي از آسياها كنترل ابعاد به وسيله سيكلون   پژوهش
شود كه الزم است هنرجويان در استفاده ميا، كالسيفايرها و ... ههيدروسيكلون

هايشان تحقيق كنند و مورد هر يك از اين تجهيزات و نحوه كاركردشان و تفاوت
  نتايج را همراه تصاوير و فيلم در كالس ارائه نمايند.
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  تحليل موضوع عكس:
  تصوير ابعاد محصول: 

خردايش و نرمايش اين تصاوير جهت نمايش و درك بهتر ابعاد محصول مرحله 
  نشان داده شده است.
  هاي آسيا:تصاوير انواع دستگاه
شكل نمايش داده شده است كه  4هاي معرفي شده حداقل براي هر يك از آسيا

  عبارتند از:
 تصوير واقعي دستگاه: جهت مشاهده نماي واقعي دستگاه در محيط كار 

 كننده مورد استفاده در آننمايي از داخل دستگاه، آستر و بار خرد  :2تصاوير 
يك كلي آن است : اين تصاويرشامل تصوير داخل دستگاه و نماي شمات3تصاوير 

  هاي اصلي دستگاه مورد استفاده قرار گرفته است.كه جهت معرفي قسمت
  تصاوير سرعت بحراني:

ده ايي استفاكرد سرعت بحراني در آسياي گلوله اين تصوير جهت بيان نحوه كار
  دهد در صورتي كه:اين تصوير نشان ميشود. مي

مانند و ضريب ها در كف آسيا باقي مي) گلولهa( آسيا با سرعت كم بچرخد
 يابد.خردايش كاهش مي

زديك به سرعت بحراني كند كه با سرعت نآسيا در شرايط مطلوب كار ميوقتي 
آسيا سقوط يا جدا شده و به كف سديواره آ ها از باالترين ارتفاع ازبچرخد گلوله

رد كند و آن را خنيرو بر روي مواد معدني سقوط مي كند بنابراين با بيشترينمي
 كند.مي

يز از گر ها بر اثر نيرويبچرخد گلوله وقتي آسيا با سرعت بيش از سرعت بحراني
 شود.چسبد و خردايش متوقف ميمركز به ديواره آسيا مي

  تصاوير تأثير انواع آسترهاي آسيا:
تأثير انواع آسترهاي اسيا در توزيع بار خرد كننده و مواد معدني جهت تصاوير 

هاي اوليه بر اساس اندازه دهد. نوع آسترهاي براساس طراحينرمايش را نشان مي
گيرد و در يش طراحي و مورد استفاده قرار ميو شكل مواد معدني در مرحله نرما

ت سالم بودن آسترهاي آسيا يثر است. عالوه بر اين اهمميزان خردايش بسيار مؤ
ثر است و هم در جلوگيري يري كرد زيراهم در خردايش مواد مؤگتوان نتيجهرا مي

  از فرسايش و آسيب زدن به بدنه آسيا.
  تحليل موضوع فيلم: 

ي و ااجزاء مختلف آسياي گلوله اي: در اين فيلمآسياي گلوله فيلم نحوه كاركرد
ناي هنرجويان با اين و هدف از نمايش آن آشنحوه كار آن نشان داده شده است 

  هاي مختلف آن است.آسيا و قسمت
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وه ها نحر اين فيلماي: دهاي آسياي ميلهها و كار با دستگاهفيلم نحوه ورود ميله
مچنين جهت آشنايي هها به آسيا نمايش داده شده است. وارد كردن ميله
  ش داده شده است.اي در حال كار نيز نمايهاي مسلههنرجويان آسيا

تحليل موضوع فيلم: نحوه كار آسياي خودشكن و چرخش مواد در داخل آن، نحوه 
  كنترل دستگاه و همچنين نحوه انتقال اجزاء مختلف دستگاه و نصب آن

  سرعت بحراني: تحليل موضوع فيلم 
ثير سرعت گردش اسيا طي مراحل مختلف زير نمايش داده شده در اين فيلم تأ
  تند از:است كه عبار

  
  
  

فعاليت كارگاهي   شكني واد معدني محصول خروجي مرحله سنگي: نرم كردن معمل كار  
  : 2و  1عملي  مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد 
هاي آسيا، طرز كار و نحوه مايي هنرجويان جهت مشاهده دستگاهنرمايش و راهن

خروجي، اپراتوري و كنترل دستگاه، در ضمن الزم است به  كنترل ورودي و
هنرجويان نكات الزم در خصوص نحوه برداشت اطالعات، عكس و فيلم جهت ارائه 

  گزارش طبق شرح فعاليت ارائه شده در كتاب انجام شود. 
 

  

  
  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.    نكته

  
  
  

 سرعت از كمتر و دقيقه در دور 85 با چرخش•
كم خردايش لغزند، مي هم روي ها گلوله :بحراني

 سرعت از كمتر و دقيقه بر دور 113 با چرخش•
 خردايش و افتند مي هم روي بر ها گلوله :بحراني
.بود خواهد تر مطلوب

چرخش با بار خرد كننده

پايين خردايش ضريب و است كم سرعت•
بهتر خردايش ضريب با بيشتر سرعت•
تر مطلوب خردايش بحراني سرعت به نزديك•
 ضعيف خردايش :بحراني سرعت100 %•

چرخش با بار خرد كننده و
بار خرد شونده %25 
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  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
 ت بهبايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
 الحاتاصط بيان كننده، خرد بار تعيين آن، كاركرد نحوه بيان و آسيا نوع تشحيص
  نرمايش. به مربوط

  
  هاداري و توزين مواد معدني از آسيانمونه بر

  مالحظات اجرا:
بندي، مختلف از جمله كنترل ابعاد، دانهبرداري در مدار فراوري با اهداف نمونه

ابزارهاي مناسب هر بخش  تعيين درصد جامد، سنجش عيار، توزين و ... توسط
شود. نمونه برداري مي تواند به صورت دستي و يا خودكار انجام شود كه انجام مي

ست هاي الزم تهيه شده و به همراه كتاب ات معرفي نحوه انجام اين كار فيلمجه
توانند درك بهتري از نحوه انجام كار و ها ميكه هنرجويان با ديدن اين فيلم

  داشته باشند.كاركرد تجهيزات 
  تحليل موضوع عكس:

  گيري دستي و خودكار معرفي شده است.انواع ابزارها و ظروف نمونه
  تحليل موضوع فيلم: 

ها نشان داده ي به صورت دستي و خودكار در فيلمبرداري از مدار فراورنحوه نمونه
  شده است.

  
  

  ارسال به آزمايشگاهها جهت برداري از خروجي آسياي: نمونهعمل كار فعاليت كارگاهي
  عملي:  مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد 
برداري برداري آشنايي و ابزارهاي نمونهش و راهنمايي هنرجويان جهت نمونهنرماي

ندارد ابايست طبق استها ميبندي و شماره گذاري نمونهتهو نحوه برداشت نمونه، بس
  برداري انجام گيرد.نمونه

 
  

  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته
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  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
به  تبايسا آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه تاكنون به آنه

  :باشند كهاين توانايي رسيده 
برداري از مدار فراوري، ي و خودكار، انواع تجهيزات نمونهبرداري دستنحوه نمونه

  انجام دهند. نيز بندي و شماره گذاري نمونه را تشريح وبسته
  

  سرويس و نگهداري آسياها
  مالحظات اجرا:

  
اجباري در كليه مراحل كاري استفاده از لوازم حفاظت فردي و ايمني و بهداشت    نكته

  .باشدمي
  

  
  سرويس آسياها به چهار مرحله: و مراحل انجام عمليات اپراتوري

 تاقدامات قبل از استار  
 اقدامات شروع استارت 
 اقدامات حين كار 
 اقدامات پايان كار  

  بندي شده است كه موارد به ترتيب بيان گرديده است. دسته
  

  تحليل موضوع عكس:
 هاي آسيا الزم است كنترلبودن و پر هزينه بودن دستگاهزرگ با توجه به ب:1تصوير

هاي خاصي به صورت دروليك، دما و ... از طريق سيستمسرعت چرخش، فشار هي
شرفته هاي پيهاي آسيا توسط دستگاهرونيك كنترل گردد. عملكرد دستگاهالكت

  شود كه در تصوير نشان داده شده است.ميكنترل و اتاق كنترل انجام 
عمليات سرويس و تعويض آستر آسيا نشان داده شده است. با توجه به : 2 تصوير
  شود.هاي مخصوصي انجام ميبودن آسيا اين عمليات توسط رباط بزرگ
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  سرويس و نگهداري اسيا ها ي: عمل كار فعاليت كارگاهي
  :2و  1عملي  مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از يك واحد  
هاي هده نحوه سرويس و نگهداري دستگاهنرمايش و راهنمايي هنرجويان جهت مشا

آسيا در ضمن الزم است به هنرجويان نكات الزم در خصوص نحوه برداشت اطالعات، 
 ئه شده در كتاب انجام شود. عكس و فيلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعاليت ارا

 
  

  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته

  
  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:

 ت بهبايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت
  :كه اين توانايي رسيده باشند

كار عمليات نرمايش اندازي ، هنگام كار و پايان موارد قبل از شروع به كار، هنگام راه
  ستر و كنترل بار خرد كننده را آموخته باشد.و نحوه تعويض آ
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  نرمايش مواد معدنيارزشيابي 
 شرح كار: -1
  شناخت انواع آسيا و نحوه كاربرد هر يك از آنها -1
  هاگلوله –ها ميله –سرويس و نگهداري تعويض آسترها  –كاري دستگاه روغن و گريس -2
 برداري از آسيابرداشت نمونه از بار ورودي و خروجي براساس استاندارد نمونه -3
 استاندارد عملكرد: -2

 لدستورالعمبرداري و مطابق طبق استاندارد دستگاه نمونه –نرمايش مواد معدني با استفاده از انواع اسياها 
  برداري زير نظر مسئول مربوطهنمونه

 ها:شاخص
  طرز كار با انواع آسياها -1
  سرويس و نگهداري انواع آسياها -2
  برداري از آسياهانمونه -3

 تجهيزات:ابزار وشرايط انجام كار، -3
  كارخانه فراوري :فضاي كار

  گيريتجهيزات نمونه –سرند  –ابزارآالت سرويس و نگهداري  –انواع آسياها  :زاتيو تجهابزار 
  افزارنوشت –كيسه نمونه  –روغن  –آسترها  –ها ميله –ها گلوله مواد مصرفي:

 دقيقه120 زمان:

  ي:ستگيشا اريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار رديف
    2  آسياكردن مواد معدني  1

    1  بردارينمونه  2

    1 اپراتوري و سرويس آسيا  3

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي
  نگرش:محيطي و زيست

 پوشش ايمني –پذيري مسئوليت –صحت  –دقت در كار 
 رعايت موارد زيست محيطي –

2  

  

  *   ميانگين نمرات
  

  .باشدمي 2شايستگي و كسبنمرات هنرجو براي قبولي  حداقل ميانگين *
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  5 پودمان
  معدنيبندي محصوالتبسته
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  7 يريادگواحد ي
  بندي محصولبسته شايستگي

  
  
  

  نحوه انبار كردن محصوالت معدني
  بسته بندي محصوالت مواد معدني 

  مالحظات اجرا: 
مواد،  بنديث مربوط به انبار شامل نحوه بستهمبحث به بيان تئوري مباحدر اين 

نحوه نگهداري و انبار كردن، شرايط انبار و مقررات ايمني در انبار پرداخته شده 
مطلوب  بنديبندي دارد وتأثير بستهنياز به بسته است. توضيح در مورد موادي كه

  ود.شري و فروش مواد معدني پرداخته ميدر نگهدا
  تحليل موضوع عكس:

بندي مواد معدني مانند سنگ آهن، سيمان، شن و هاي بستهانواع روش :1تصاوير
بندي مواد هاي معمول بستهگچ، روي و طال جهت آشنايي با روشماسه، نفت، 

  معدني نشان داده شده است. الزم است مواردي ديگري نيز در مورد ارائه گردد. 
اد در انبار و در نظر گرفتن فضاي كافي در اين تصاوير نحوه چيدمان مو :2تصاوير 

اوير ر تصبايست نكات ارائه شده در كتاب در اين موارد دنشان داده شده است و مي
  كيد قرار گيرد.نشان داده شده و مورد تأ

خصوص هبا توجه به اهميت نكات ايمني و جلوگيري از بروز خسارت ب :3تصاوير 
  ائه شده است. سوزي اين تصاوير ارآتش

  
فعاليت كارگاهي ندله گ -كنسانتره -بنديشامل دانه ي: انباشت و نگهداري محصوالت معدنيعمل كار  

  و ...
  عملي:  مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از انبار مواد 
معدني و راهنمايي هنرجويان جهت برداشت نكات الزم در خصوص نحوه برداشت 
اطالعات، عكس و فيلم جهت ارائه گزارش طبق شرح فعاليت ارائه شده در كتاب 

  انجام شود. 
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  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.  نكته

  

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
 ت بهبايساكنون به آنها آموزش داده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه ت

  :اين توانايي رسيده باشند كه
با رعايت مقررات ايمني را تشريح و انجام انباشت مواد بر اساس دستورالعمل  نحوه
  دهد.

  

  مواد معدني نقل محصوالتوري و حملهاي بارگيروش
  مالحظات اجرا: 

گيري و نحوه حمل آاالت و ابزارهاي مختلف باردر اين مبحث به بررسي ماشين
بندي انجام شده پرداخته شده است. بيان ا بر اساس نوع ماده معدني و بستهآنه

يري، آالت بارگمطالب بر اساس نمايش تصاوير مربوط به هر يك از ماشيناين 
  بندي و محصوالت مختلف بيان شده است. هاي بستهروش

  تحليل موضوع عكس:
ت يمبندي و محصوالت مختلف بيان شده است و ذكر اين نكته اههاي بستهروش

  باشد.ديف مرتبط به هم نميردارد كه لزوماً موارد بيان شده در هر 
  : نحوه بارگيري مواد معدنيتحليل موضوع فيلم

سرب و روي در يك كارخانه فراوري  نحوه بارگيري و حمل كنسانتره و شمش
  نشان داده شده است

  پاسخ به سواالت:
ه اين جدول افزوده شود تواند با تحقيق و بررسي بيشتر مواردي ب): مي1(وال س

  از بونكر، حمل با كشتي و ...هاي بارگيري دستي، بارگيري مانند روش
) به عنوان مثال بارگيري گندله به صورت فله و به وسيله لودر در قطار 2(وال س

تراك گيري به وسيله ليفهاي روي به وسيله پالت و باربندي شمشيا كاميون، بسته
  بر روي تريلي و ... 
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فعاليت كارگاهي   ي: عمليات بارگيري مواد معدني (فله، جامبوبك، بشكه، پاكت و ...) عمل كار  
  عملي:  مالحظات اجرا كار

انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از انبار مواد 
معدني و راهنمايي هنرجويان جهت برداشت نكات الزم در خصوص نحوه برداشت 

زارش طبق شرح فعاليت ارائه شده در كتاب اطالعات، عكس و فيلم جهت ارائه گ
انجام شود. الزم به ذكر است تمامي كارهاي عملي ارائه شده در اين فصل با يك بار 

  بازديد از يك انبار مواد معدني قابل انجام و ارائه مي باشد.
 

  

  
  رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني كارگاه در هنگام بازديد الزم و ضروري است.    نكته

    

  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:
به  تبايسده شده ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه تاكنون به آنها آموزش دا

  :اين توانايي رسيده باشند كه
ر مناسب، رعايت نكات ايمني دبندي مناسب، انتخاب دستگاه بارگيري نحوه بسته

  .ي و بارگيري را تشريح وانجام دهدبندبسته
  

  توزين محصوالت معدني
  مالحظات اجرا

هدف از اين مبحث معرفي تجهيزات توزين مواد معدني با حجم و وزن زياد از 
ش اين تجهيزات است. روترين ترين و پركاربردجمله باسكول به عنوان يكي از مهم

وير و اپيشنهادي تدريس ارائه تعريفي از باسكول و نحوه توزين با آن بر اساس تص
  باشد.نحوه ارائه قبض باسكول مي

كامل كاميون بدون بار و پس از بازرسي به طور  -1نحوه توزين به وسيله باسكول: 
شود. تگاه ثبت مين آن توسط اپراتور دسگيرد و وزبر روي سكوي باسكول قرار مي

گيرد و مجددا وزن يري مجددا بر روي باسكول قرار ميكاميون پس از بارگ -2
ميون داراي بار، با كسر وزن اوليه كاميون بدون بار از كا -3گردد. شده و ثبت مي

  شود.كول ثبت مييد و در قبض باسآدست ميوزن بار به
  تحليل موضوع عكس:

رفتن گ و صفحه باسكول كه يك كاميون در حال قرار: اتاق كنترل باسكول 1تصاوير
  دهد.بر روي آن است را نشان مي
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شامل شماره  دهد كه الزم است جزئيات آن: يك قبض باسكول را نشان مي2صويرت
و  م راننده، مشتري و وزن خالص بار و كاميون و مبدا و مقصدكاميون، نوع بار، نا

  ... مشاهده و مورد بررسي قرار گيرد.
  

  مربوط به ورود وخروج مواد معدني اصول گزارش نويسي
  مالحظات اجرا:

هاي ورود و خروج مواد معدني نمايش داده شده اي از فرمدر اين مبحث نمونه
است كه الزم است توسط مسئول انبار تكميل گردد. جهت تدريس نمايش فرم 

است. جهت  زمربوط و ارائه توضيحات الزم در خصوص نحوه تكميل فرم مورد نيا
توان از هنرجويان خواست از فرم كپي تهيه كنند و به درك بهتر هنرجويان مي

هميت و نقش دقت در تكميل بر ا دكيونه آن را تكميل و ارائه كنند. تأصورت نم
  ها بسيار حائز اهميت است.اين فرم

  
  عمليات توزين مواد معدني:ي: عمل كار فعاليت كارگاهي

  عملي: مالحظات اجرا كار
انجام هماهنگي توسط هنرآموز و مسئولين هنرستان، جهت بازديد از نحوه كار 

  باسكول و صدور قبض
 

  
  تحليل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنرجو:

 ت بهبايسه ميهنرجويان با يادگيري مراحلي كه تاكنون به آنها آموزش داده شد
  :اين توانايي رسيده باشند كه

 اهر قبض باسكول بر اساس دستورالعملسكول و صدواپراتوري با اندازي ونحوه راه
  .انجام دهد را تشريح و
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  بندي محصوالت معدنيشايستگي بستهارزشيابي 
 شرح كار: -1
 –كاميون)  –تريلي  –نقل (واگن قطار ونحوه انجام عمليات بارگيري با توجه به ظرفيت وسايل حمل -1
ردن پرك –تراك اندازي دستگاه ليفتراه –هاي توليدي بندي شمش-بسته اندازي دستگاه بند ريل جهتراه

  هاي بزرگ (جامبوبگ) با توجه به ظرفيت آنهاها و كيسهبشكه
  باسكول و وزن كردن محصول. -2
 ارائه گزارش خروج محصول طبق فرمت كارخانه. -3
 استاندارد عملكرد: -2

ا استفاده از بندي بكارگيري وسايل و تجهيزات توزين و بارگيري و بستهبندي محصول با بهانجام عمليات بسته
  هاي انبارداري.دستورالعمل

 ها:شاخص
  انباركردن -1
  بارگيري محصول -2
 توزين محصول -3
 شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3

  انبار كارخانه فراوري :فضاي كار
  هاي انباشت و برداشت-دستگاه –افزار نرم –رايانه  –تراك ليفت –لودر  –باسكول  :زاتيو تجهابزار 

  افزار-نوشت –پاكت  –پالت  –بشكه  مواد مصرفي:
 دقيقه75 زمان:

 ي:ستگيشااريمع -4
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمرة قبولي از مرحلة كار رديف
    1  انباركردن  1

    2  بندي و باركردن محصولبسته  2

    1 توزين و تهيه گزارش  3

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي
  نگرش:محيطي و زيست

 –دقت و صحت در كار  –داري امانت –پذيري مسئوليت
رعايت موارد زيست  –سرعت عمل و پوشش ايمني 

 محيطي

2  

  

  *   ميانگين نمرات
  

 .باشدمي2شايستگيو كسبنمرات هنرجو براي قبوليحداقل ميانگين *
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  منابع
هاي درسي ، دفتر تأليف كتاب1393سال  ،فناوري معدن و استخراج  رشته برنامه درسي -1

 دانشاي و كارفني و حرفه
   و تفكيك كردن، خرد كار درس ارزشيابي و كار شايستگي آموزش، استانداردهاي -2

 معدني مواد سازيآماده
 معدني مواد سازي آماده و تفكيك كردن، خرد -3
 ايهاي فني و حرفههاي فني و غيرفني شاخهدروس شايستگي نحوه ارزشيابي شيوه نامه -4
 95/11/30مورخ  211482/400 كاردانش شماره و
 بهداشت و حفاظت تعليمات و تحقيقات اجتماعي، مركز امور و كار انبارها، وزارت ايمني -5

 86-212-1: كد كار،
 هاينمونه در درگير سياالت و مطالعات ميكروسكوپي و نمونه تهيه سازي،آماده دستورالعمل -6

 1393، سال55نشريه  رديف تجارت، شماره و معدن صنعت، اكتشافي، وزارت
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