
حمیدیزدانی
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مقاله

و اثربخشي را برای تربیت نیروي انساني صرف کند. 
آموزش مستمر باعث مي شــود، دانش بشر همواره 
به روز باشد و در نتیجه سرعت پیشروي جامعه لحظه 
به لحظه بیشتر شــود؛ به گونه اي كه پیوسته شاهد 
پیشــرفت همه جانبه در جهــان خواهیم بود. كافي 
است نگاهي به جدیدترین فناوري هاي دنیا و كشور 
عزیز خودمان بكنیم. هر روزه هزاران اختراع و پدیدة 
جدید در همة زمینه ها ارائه مي شوند كه هركدام از 
آن ها باعث به وجود آمدن شــغل هایی جدید و نیز 

تغییر در سبك زندگي روزمرة انسان ها مي شوند. 
هرچه ســرمایه گذاري در امر تربیت نیروي انساني 
بیشتر باشد، موفقیت بیشــتري در راستاي توسعة 
پایدار نصیب كشور مي شود. شاهد این مدعا مي تواند 
كشورهاي صنعتي جدید از جمله چین، هندوستان، 
برزیــل، مالزي، كــره جنوبي، تایوان و ... باشــد. به 
عبارت دیگر، هرگونه و هر مقداري كه در امر تربیت 
نیروي انســاني هزینه كنیم، درواقع هزینه اي صرف 
نکرده ایم، بلكه سرمایه گذاري كرده ایم كه در آیندة 

نزدیك از فایده های كالن آن بهره خواهیم برد.
با توجه به موارد بیان شده درخصوص اهمیت این 
رشــته جدید، از این رو پرورش هنرآموزاني متعهد 
و توانمند كه قادر باشــند با استفاده از فناوري هاي 
مدرن و بهره گیري از راهبردهاي یاددهيـ  یادگیري 
متناســب با موضوع تدریس، هنرجویاني كارآمد و 

شایسته در هنرستان ها تربیت كنند.

مقدمه
بــا نگاهی کوتاه به اطراف زندگی خود، محصوالت 
مکاترونیکــی را در تمام زمینه ها به صورت بســیار 
وســیعی مشــاهده می کنیم. در صنایــع گوناگون 
مصادیــق مکاترونیــک را می توان دیــد؛ از جمله 
اتوماســیون صنعتــی کــه مباحــث پیرامونی آن 
هیدرولیک و پنوماتیــک، کار با رله های منطقی، و 
مانیتورینگ )کنترل خطوط تولید از راه دور( هستند.
صالحیت حرفه ای، با ارزش گذاری بر شایستگی ها 
و پیامدهای آن، ایجاد فرصت برای ارتقای حرفه ای 
بدون نیاز به مکان و زمان خاص، و پاســخ گویی به 
تغییرات دنیای کار، نقش مهمــی در رفع نیازهای 

امروز نیروی انسانی ایفا کرده است.
در رشــتة مکاترونیک، در ســطح 1 شــغل هایی 
مطالعه شــده که در آن ها هماهنگی بین دســت، 
چشــم و مغز مطمح نظر اســت و به وظایفی مانند 
فلزکاری و هوشمندسازی سازة ساده از جمله تخت 
بیمارســتان می پردازند. در سطح 2 نیز شغل هایی 
نظیر برنامه نویســی یک اپلیکیشن برای کنترل یک 

دستگاه دوحالته پیش بینی شده است.

ضــرورتواهمیتتربیــتنیروی
انسانی)هنرآموزرشتةمکاترونیک(

چنانچــه هــر جامعــه اي بخواهد در هــر یك از 
بخش هاي صنعتي، هنري، بهداشتي، اقتصادي و ... 
به پیشرفت و توسعه برسد، باید سرمایه گذاري كالن 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ مکاترونیک
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بر مبناي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )مصوب 1390(، نظام آموزشي كشور از شیوة 5-3-3-1 به شیوه 
6-3-3 )6 سال دورة ابتدایي، 3 سال دورة اول متوسطه و 3 سال دورة دوم متوسطه( تغییر كرد. این تغییر در 
دورة دوم متوسطة شاخه فني وحرفه اي عماًل باعث مي شود هنرجویان هنرستان ها سه سال تمام دورة آموزش 
تخصصي داشته باشند. شایان ذكر است كه رویكرد آموزش هاي فني وحرفه اي مبتني بر »شایستگي« است. در 
این رویكرد بر »شایسته محوري« )به جاي حافظه محوري( تأكید و توجه جدي صورت گرفته است. بدین گونه كه 
كتاب هاي درسي، عماًل كتاب هاي كارگاهي هستند و هدف همة كتاب هاي كارگاهي كسب آموزش هاي عملي 
در رشتة مکاترونیک است. مثاًل شایستگي نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی، یكي از شایستگي هایي است 
كه در سال دهم تدریس مي شود و هنرجویان در این پودمان به مهارت )شایستگي( مي رسند، نه آنكه مطالب آن 

را حفظ كنند. ارزشیابي پایاني نیز بر مبناي كسب مهارت توسط هنرجویان صورت مي گیرد.

از مهم ترین پژوهش هاي انجام شده در طراحي رشته ها »نیاز سنجي شغلي« است كه طي آن اطالعات شغلي 
و حرفه، از اســناد ملي و بین المللي )ایســكو 2008( و اسناد ملي سایر كشورها )مانند هند، كانادا، آلمان و ...( 
استخراج می شوند. هم زمان نیز اطالعات شغلي رشته از خبرگان و ذي نفعان دنیاي كار )شركت ها و سازمان هاي 
تخصصي( جمع آوري و براساس حرفه هاي منتخب از ایسكو 2008دسته بندي مي شوند. این دسته بندي در رشتة 

مکاترونیک نیز مشخص شده است. در جدول 1 فهرست مشاغل رشتة مکاترونیک ارائه شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةمکاترونیک

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةمکاترونیک

ردیف
نیروی کار ماهر مکاترونیک ـ کد حرفه: 

74210191
گروهکاری/شغل

پرداخت کار1
مونتاژکار2
جوش کار تعمیراتی3
نصاب و راه انداز سازوکار حرکتی4
نصاب سیستم های برنامه پذیر5
نصاب و راه انداز کولر آبی مکاترونیکی6
نصاب و راه انداز دمندة مکاترونیکی7
نصاب و راه انداز ماشین جوجه کشی8
نصاب و راه انداز سلول خورشیدی )فتوولتاییک(9
نصاب و راه انداز آبگرمکن خورشیدی10
نقشه کش و رسام فنی مکانیک و برق11
تراش کار تعمیراتی12
فرزکار تعمیراتی13
نصاب و راه انداز ربات مسیریاب14
نصاب و راه انداز مکاترونیک چاپگر سه بعدی15

ردیف
کمک تکنسین مکاترونیکـ  کد حرفه: 73110192

گروهکاری/شغل

نصاب و راه انداز سیستم های هیدرولیکی1

نصاب و راه انداز سیستم های پنوماتیکی2
نصاب و راه انداز سیستم های الکتروهیدرولیکی3
نصاب و راه انداز سیستم های الکتروپنوماتیکی4
نصاب و راه انداز رله های برنامه پذیر5
برق کار صنعتی6
7)plc( نصاب و راه انداز رله های صنعتی
8AC و DC نصاب و راه انداز درایو موتورهای
9 Lab( نصاب و راه انداز واســط های نرم افزاری گرافیکی

)view
نصــاب و راه انداز واســط های ســخت افزاری گرافیکی 10

)HMI(
نصاب و راه انداز دزدگیر11
نصاب و راه انداز اعالم حریق12
نصاب و راه انداز دوربین مداربسته13
نصاب و راه انداز درهای اتوماتیک14
15Z-WAVE نصاب و راه انداز دیوایس های پروتکل

نصب و راه اندازی تجهیزات 8212
الکتریکی و الکترونیکی

مونتاژ کردن یا اصالح تجهیزات الکتریکی و الکترونیک، با توجه به روش هایی که به طور دقیق 
مشخص شده اند، مؤلفه های تجهیزات الکتریکی، الکترومکانیکی و الکترونیکی را جمع آوری یا 

اصالح می کنند

مونتاژگرهای ماشین آالت 8211
مکانیکی

مونتاژکنندگان ماشین آالت مکانیکی، با توجه به روش های دقیق و از قبل معین شده، قطعات اجزای 
ماشین آالت مکانیکی مانند موتورها، وسایل نقلیة موتوری،  توربین ها و هواپیماها را مونتاژ می کنند

مکانیک ها و سرویس دهندگان 7421
تجهیزات الکترونیکی

مکانیک ها و سرویس دهندگان تجهیزات الکترونیکی، مانند ماشین آالت تجاری و اداری و ابزارهای 
الکترونیکی و سیستم های کنترل با نگهداری کردن، تنظیم و تعمیر این کار را انجام می دهند

سازندگان و تعمیرکنندگان ابزار 7311
دقیق

ســازندگان و تعمیرکنندگان ابزار دقیق، برای ارائة عملکرد صحیح ابزارهایی مانند ساعت های 
مکانیکی، ســاعت های دیواری، ابزار دقیق و تجهیزات دریایی، هواشناسی، اپتیکی، ارتوپدی و 

غیره را می سازند و کالیبره، تعمیر، نگهداری،  تنظیم و نصب می کنند
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داوطلبان شغل هایی که در زیرگروه »نیروی کارماهر 
مکاترونیکــی« قــرار می گیرند، نخســت در زمینة 
فلــزکاری و ارائة خدمات در زمینة هوشمندســازی 
سازة ساده، از جمله تخت بیمارستان، شیکروروتاتور 
وکولر آبی وگازی آمــوزش می بینند و در ادامه کار 
با سنســورهای گوناگــون برای نصــب و راه اندازی 
دستگاه هایی نظیر دستگاه جوجه کشی را می آموزند. 
از آنجا در کشور عزیزمان ایران از انرژی تجدیدپذیر 
خورشــید بهره مند بوده و می تواند مشاغل زیادی را 
برای فعالیت جوانان رشــته مکاترونیک فراهم نماید 
که می تــوان در نهایت نیز به کارهایی مانند نصب و 
راه اندازی آبگرمکن خورشــیدی و سلول خورشیدی 

)فتوولتاییک( می پردازند.
شایســتگي هاي غیرفنــي مورد نیاز شــغل های 
این ســطح از حرفه، شــامل برقراري ارتباط مؤثر، 
مســئولیت پذیري، مدیریت زمان، مدیریت منابع و 
مستندسازي هستند و نقش مهمي درسطح نیروی 
کار ماهــر مکاترونیــک دارند. شایســتگي غیرفني 
»مدیریت منابع« در بسیاري از شغل های این سطح 
نقش كلیدي ایفا مي كند. برای مثال، در به کارگیری 
میزان دقیقی از سلول خورشیدی برای ذخیره سازی 
انرژی الکتریکی متناســب با ســایر تجهیزات و یا 
به کارگیــری لولــه و پروفیل با مواد مناســب برای 
ســاخت مصنوعات مکاترونیکی که برای بهره بردار 

ضرر و زیانی به دنبال نداشته باشد، باید دقت خاصی 
به خرج دهند باید توجه داشــته باشــند، طراحی 
نامناسب و ناصحیح با نرم افزارهای نقشه کشی اتوکد 
و ســالیدورکز باعــث لطمــات جبران ناپذیر هنگام 
ساخت وسیله با دستگاه های تراش و فرز خواهد شد. 
ضمنًا یکی از تکالیف کاری مهم در اسناد بین المللی، 
کار با چاپگر ســه بعدی  است که امکان نمونه سازی 
ســریع را برای کاربــران فراهم مــی آورد. نصب و 
وپنوماتیکی   راه اندازی سیســتم های هیدرولیکــی 
ـ الکتروهیدرولیک و الکتروپنوماتیکـ  نیز از تکالیف 

کاری این سطح است.
شــغل های زیرمجموعــة حرفة کمک تکنســین 
مکاترونیــک به وظایفــی نظیر طراحــی در درایو 
)کنترل کنندة موتــور(  و کنترل کننده های منطقی 
)plc( و مانیتورینــگ خط تولید )HMI(، طراحی 
سیستم برقی با نرم افزار e-plan، نصب و راه اندازی 
شبکه های رایانه ای و نصب و راه اندازی سیستم های 
دزدگیــر و اعالم حریق، نصب و راه اندازی سیســتم 
دوربیــن مدار بســته، نصــب و راه انــدازی درهای 
اتوماتیــک افقی و عمــودی، و نصــب و راه اندازی 
تجهیزات هوشمند ساختمان، و نهایتًا برنامه نویسی 
یک اپلیکیشــن برای کنترل یک دستگاه دوحالته 

)چپ گرد و راست گرد( می پردازند. 
افــراد متصــدي ایــن شــغل ها بایــد از برخي 

توسعهحرفهاي

ویژگیهایشغلوشاغل
نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةمکاترونیک

تكنسين ارشد 
ماشين آالت 
31440494

تكنسين ارشد 
مكاترونيک توليد صنعتی 

31190394

تكنسين ارشد 
ربات 

311902394
هنرآموز 

مكاترونيک 
31190394

تكنسين ارشد 
تجهيزات پزشكی 

31190194

تكنسين تجهيزات 
حمل و نقل 

مكاترونيكی 
31150993

تكنسين ماشين های 
کشاورزی 

مكاترونيكی 
31440893

تكنسين 
مكاترونيک 

خودرو 
31150793

تكنسين 
مكاترونيک 

توليد صنعتی 
31190693

تكنسين
 CNC 

31150593

تكنسين 
ربات 

31140493

تكنسين 
اندام مصنوعی 

31130393
تكنسين 
تجهيزات 
پزشكی 

کمک تكنسين توليد صنعتی 
74210292

کمک تكنسين محصوالت 
مكاترونيكی 72110192

کارگر ماهر مكاترونيک 
74210191
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شایستگي هاي غیرفني نیز برخوردار باشند. از جمله 
موارد بسیار مهم در این حوزه، موارد مربوط به ایمني 
و زیست محیطي هســتند. تقریبًا تمام مواد مصرفي 
و ماشــین آالت در صنعت مکاترونیک، از ســطحي 
از مخاطــره و ظرفیت هــاي ایجاد حوادث شــغلي 
برخوردارند. بنابراین براي نیروي انســاني شاغل در 
این صنعت و در این سطح شغلي، اطالع دقیق از این 

موارد ضروري است.
متناسب با ویژگي ها و محدودیت هاي ایمني مواد 
مصرفي، برخورداري از شایســتگي غیرفني رعایت 
نكات زیســت محیطي از ضروریات كار در این حرفه 
اســت. شــاغالن این صنعت باید كاماًل آگاه باشند 
كه صدمه دیدن محیط زیســت مســاوي با ایجاد 
خســارت هاي مهمي بــراي محیــط كار و زندگي 

ایشان اســت. بنابراین براي شاغالن در این وظایف، 
الزم است كه بســترهاي ممكن در ایجاد مشكالت 
زیســت محیطي در حوزة شــغلي خود را به خوبي 
بشناسند و راهكارهاي پیشگیري از وقوع آن ها را فرا 

گیرند. 
از دیگر شایســتگي هاي غیرفني این سطح شغلي 
عبارت اند از: مســئولیت پذیري و مستندســازي. از 
آنجا كه بیشــتر زمینه هاي كاري نیــروي كار ماهر 
مکاترونیــک، در ارتباط با مــواد مصرفي و ابزارهاي 
مورد نیاز در این خصوص هستند، دانستن شیوه هاي 
استاندارد كار با این مواد و ابزار براي این سطح شغلي 
ضرورت دارد. مجموعه شایستگي هاي غیرفني باعث 
مي شــوند كه كارهاي قابل انجام، در بستري ایمن و 

بهره ور، صورت پذیرند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةمکاترونیکشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
قلمرو 

شایستگی ها
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزان

م 
 عل

ای
ی ه

تگ
یس

شا
می

معل
فة 

حر
ک 

وژی
داگ

1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزشی اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

ک٭
ونی

اتر
مک

تة 
رش

ی 
 فن

ای
ی ه

تگ
یس

1. توانایی نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی )400 ساعت آموزش(شا
2. توانایی نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی ) 400 ساعت آموزش(
3. توانایی نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک )400 ساعت آموزش(

4. توانایی ساخت تجهیزات مکاترونیکی )400 ساعت آموزش(
5. توانایی نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی مکاترونیکی )400 ساعت آموزش(

6. توانایی نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(

8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت نیروی کار ماهر مکاترونیک )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت تکنسین مکاترونیک )34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگی نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی تفکر سیستمی و کار گروهی )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های 
فنی تکنسین٭

ـ کسب صالحیت تکنسین مکاترونیک )تجهیزات پزشکی(
ـ کسب صالحیت تکنسین مکاترونیک )مکاترونیک خودرو(

ـ کسب صالحیت تکنسین مکاترونیک صنعتی
1800 ساعت
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توضیحات:
é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.

é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت های آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته شده 

است.
é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند. 

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی تبدیل 
می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهمکاترونیک
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جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةمکاترونیک

ف
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م

٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی2

٭٭٭٭تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی3
٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4
٭٭٭٭نگهداری و تعمیر سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک5
٭٭٭٭ساخت تجهیزات مکاترونیکی6
٭٭٭٭٭نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی مکاترونیکی7
٭٭٭٭٭نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان8
٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9
٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11
٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12
٭٭٭٭٭مدیریت تولید13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭ریاضی163
٭٭٭٭٭فیزیک17
٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش

منابع
1. خالصة مواد قانون برنامة پنج سالة جمهوری اسالمی ایران، 1389.

2. سیاست های کلی نظام در بخش »اشتغال، مصوب 1379 دفتر مقام معظم رهبری.
3. نقشه جامع علمی کشور.

4. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشتة مکاترونیک )1396(. دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای برنامه ریزی درسی مکاترونیک.

5. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی مکاترونیک )بی تا(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای 
برنامة ریزی درسی رشته مکاترونیک.

6. سند راهنمای برنامه درسی رشته مکاترونیک )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، شورای برنامه ریزی 
درسی رشته مکاترونیک.

معرفیبستةآموزشیرشتةمکاترونیک
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