
رشتۀ صنایع فلزی
گروه مکانیک

شاخۀ  فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم 

دورۀ دوم متوسطه

کتاب همراه هنرجو



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

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

کتاب همراه هنرجو )رشتۀ صنایع فلزی( ـ 212409                                      نام کتاب:       
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش  مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
نصراهلل بنی مصطفی عرب، بهرام زارعی، حمید تقی پور ارمکی، محمدرضا سلطان  شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
محمدی، حسن ضیغمی، محمود پارسا، حمیدرضا شادی، علی رجایی، المیرا 
نورانوار      و محمدرضا زارعی سنا  آبادی )بخش تخصصی(، احمدرضا دوراندیش، 
حسن آقابابایی، مهدی اسماعیلی، ابراهیم آزاد، افشار بهمنی و محمد کفاشان 

)بخش مشترک( )اعضای شورای برنامه ریزی و تألیف(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مدیریت آماده سازی هنری:   

جواد صفری )مدیر هنری( ـ شهرزاد قنبری )صفحه آرا(            شناسه افزوده آماده سازی: 
ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش  و  پرورش  )شهیدموسوي( تهران:خیابان ایرانشهر شمالي                               نشانی سازمان:  

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

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

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

چاپ اول 1397               سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 3261-4           978 - 964 - 05 - 3261 - 4 شابک



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

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



فهرست

 فصل1 : شایستگی های پایه فنی                                       ..................................... 1

 فصل2 : یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات   ..................................... 15

 فصل3 : دانش فنی،اصول،قواعد، قوانین و مقررات                  .....................................     37

 فصل4 : فناوری ها، استانداردها و تجهیزات                       ...................................    83

 فصل 5 : ایمنی، بهداشت و ارگونومی                                ...................................   117

 فصل 6 : شایستگی های غیرفنی                                       ...................................    123



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی؛ کتاب همراه از اجزای بستۀ آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در جهت 
تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل بخش های:

2 یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 1 شایستگی های پایه                                    
4 فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 3 دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات        

6 شایستگی های غیرفنی است.  5 ایمنی، بهداشت و ارگونومی                          
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب 
همراه هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای پایۀ دوازدهم تدوین شده است. بنابراین تا پایان دوره 
متوسطه و برای استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 
یا 2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً ارزشیابی می شود.

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي گویند.
 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.

 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  
 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 

داشت. توجه  همزمان 
 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(

 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 
 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 

را کسب کرد. 
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي




