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 مقدمه
نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند  ،باشد مبتنی و استوار  از آنجا که نظام آموزشی ما، بایستی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

را اصالت فرهنگ و تربیت، اسالم و معارف آن، اجتهاد ژرف و جامع،  هاي سند مهم ترین رویکردها و اصول و سیاست بازسازي بوده و
سیب شناسانه، ناظر گفتمان انقالب اسالمی، نگاه تمدنی اسالمی و ایرانی، تربیت جامع و متوازن و یکپارچه، تجربه و دانش بشري، نگاه آ

 .شود به زمانه و راهبردي، شامل می

در صنعتی  صنعتی نقش مهمیسرامیکی و ساخت و تولید قطعات . است اي حرفه و فنی شاخه هاي رشته از یکی سرامیک رشته
رش زمینه هاي دانش مربوط پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادي کشور به تقویت بنیه علمی و گست. شدن و خود کفایی کشور دارد

در این .باشد میتحقق  قابلو توسعه تحقیقات  در مراکز علمی و پژوهشی استقالل و خود کفایی با نهادینه شدن تحقیقاتمی شود و 
فناوري سرامیک عامل مهمی در رسیدن به اهداف متعالی پیشرفت صنعتی و  رشته اي حرفهراستا آموزش دوره متوسطه شاخه فنی 

 .اقتصادي استتوسعه 

عالوه بر این اهمیت مواد نو در صنایع امروزي و نقش آنها در تمدن بشري در آستانه قرن بیست و یکم موجب توجه کشورها و 
ی یجهت یافتن تحقیقات بسوي مهندسی مواد گردیده است و نیز به دلیل آنکه کشور ما به لحاظ مواد اولیه معدنی و انرژي از غناي باال

 اي حرفهبرخوردار است و فرآوري مواد معدنی، صنعتی و غیر فلزي از اهمیت شایانی برخوردار است، اجراي دوره متوسطه شاخه فنی 
 .رشته فناوري سرامیک الزامی، ضروري، مهم و مورد نیاز می باشد

ترین علوم استراتژیک قرار داده و یکی را در زمره مهم سرامیک و علم مواد حوالت سریع و وسعت تحقیقات و بازدهی باال، دانشت
، تولید 1404براساس چشم انداز . شود هاي توسعه یافتگی جوامع بر اساس رشد و پیشرفت تکنولوژیک در این علم محسوب می از مالك

و  افزایش چشمگیري خواهد داشت.....آهک و،گچ،سیمان،صنایع نسوز،کاشی، شیشه،مختلف سرامیک شامل چینی ایران در صنایع
با توجه به تحقیقات انجام شده، در حال حاضر نبود کارگر ماهر  .طبیعی است که کشور نیازمند افراد متخصص در این زمینه خواهد بود

سند تحول  با اجرايامید است  .و کمک تکنسین متخصص و متعهد یکی از مشکالت اساسی کشور در صنایع سرامیک می باشد
هاي اسالم ناب  نیروي جوان و متخصص مطابق با ارزش ،بنیادین در نظام آموزش و پرورش به عنوان سازمانی مؤثر در تعلیم و تربیت

 . هاي فرهنگی و اجتماعی کشور تربیت شود محمدي و هماهنگ با ویژگی

اي آن است؛ به همین منظور، امید است مخاطبین ترین عامل در موفقیت و دستیابی به اهداف یک برنامه، اجر بدیهی است مهم
 ،هاي ستادي مشاوران درسی و برنامه ریزان درسی حوزه ،مؤلفین ،هنرآموزان ،پژوهشگران ،ها کارشناسان استان،این برنامه اعم از مدیران

 .اي و محلی در اجراي صحیح این برنامه از هیچ تالشی دریغ نکنند منطقه
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 و تولید فرآوريگروه 
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 :اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

 تربیت و اجتماعی و سیاسی وبینش اخالقی فضائل و ملکات پرورش و عمومی پایه هاي شایستگی و فرهنگ سطح اعتالي -
 آموز دانش اخالقی و عملی –ایمانی –عقلی یکپارچه

 کشور در و کارآفرینی نوآوري، تولید کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 مهارت ابتدایی و میانی در سطوح )آتی و فعلی( کار بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي تربیت -

 آموزشی و عدالت ملی اي حرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی
 براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  تحصیلی هنرجویان –شغلی و راهنماییفراهم نمودن شرایط هدایت  -

 فرآوري و تولیداهمیت و ضرورت گروه 

الل ، رنگ، دارو، الستیک، الیاف مصنوعی مواد شیمیایی و ح. تولید و فرآوري از پایه هاي مهم یک اقتصاد پویا و کارآمد است
چنان با زندگی روزمره آحاد مردم ... و پارچه، تولید فلزات اساسی، مس، طال، چینی، سیمان ، شیشه، مواد سرامیکی و 

 .آمیخته است که در عمل زندگی بدون استفاده از آنها تصور ناپذیر است

در کشور پتانسیل مناسبی را ......... ه، روي ، آهن، مس، طال، کائولن و وجود منابع عظیم نفت و گاز ، ذخائر مصرفی کشف شد
از . فراهم می آورد) فناوري فرایندهاي شیمایی و متالورژي ، معدن، سرامیک، نساجی(جهت گسترش گروه تولید و فرآوري 

فزوده چشمگیري که این تولیدات طرفی ارزانی و فراوانی مواد اولیه و ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و از همه مهمتر ارزش ا
 .را در رشد اقتصادي و اجتماعی کشور روشن می سازد "گروه تولید و فرآوري"به همراه دارند، ضرورت توسعه 

 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

 بزرگ گروه
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرآوري و تولید
فرایندهاي  فناوري-072410و استخراج فناوري معدن -072210سرامیک -072310پوشاك اولیه مواد فراوري

 072110غذایی فناوري -071520 متالورژي -071110 شیمیایی
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 فرآوري و تولید در گروه حرفه اي -مسیرهاي هدایت تحصیلی
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 فرآوري و تولید مشترك گروه جدول دروس
 2:گروه تحصیلی  کد فرآوري و تولید: گروه تحصیلی  

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

 0402و  0403و  0502و  0503و  1102 180 120 دهم مشترك در گروه 0722100110 سرامیکی قطعات تولید 1

مدیریت منابع  -(N71)تعالی فردي  -(N72)مسئولیت پذیري  -(N73)درستکاري 
آموزش  -(N61)خودمدیریتی  -)(N66مدیریت مواد و تجهیزات -(N67)انسانی
نمایش قدرت رهبري  -(N56)هاي دیگران احترام گذاشتن برارزش -(N57)دیگران
 -(N53)نقش در تیم  -(N54)فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و -(N55)افراد 

 -(N51))مردمی بودن( اجتماعی بودن  -(N52)) خوب شنیدن( مهارت گوش کردن 
بهبود  -(N31)جمع آوري و گردآوري اطالعات  -(N36)توسعه شایستگی و دانش 

داشتن -(N22)تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  -(N23)عملکردهاي سیستم 
-(N14)تفکر انتقادي -(N15)تفکر خالق -(N21)درك درست از سیستم سازمانی 

انتخاب و بکارگیري  -)N53(نقش در تیم  -)N12(تصمیم گیري  -(N11)استدالل 
 )N64(مدیریت زمان  -)N35(یادگیري  -)N41(فناوري هاي مناسب 

     دهم مشترك در گروه  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 2

     دهم مشترك در گروه  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3

4         

5         
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه فرآوري و تولید

 درس پایه دهم نام نام رشته

 ------ فرآوري مواد اولیه پوشاك

 سرامیکی قطعات تولید سرامیک

 معدن در وخدمات سازي جاده ایمنی، فناوري معدن و استخراج

 شیمیایی صنایع در آزمایشگاهی عملیات فناوري فرآیندهاي شیمیایی

 فلزي قطعات تولید متالورژي

 غذایی مواد بندي بسته و فرآوري فناوري غذایی

 فرآوري و تولیداجرایی برنامه درسی گروه  الزامات
 :سیاست ها و الزامات اجراییبرنامه درسی ملی ایران؛  14بند 

ي اجراي برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار ها
موزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي فنی سند تحول بنیادین آ
 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. و تخصصی می باشد

تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هـاي مختلـف درون آمـوزش و پـرورش و      .1
 تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف  .2
 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 

ظـور  نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمـی بـه من   ،بکارگیري روش هاي موثر در تامین .3
 طراحی و تدوین راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربیت و یادگیري ؛

 اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛  .4
ز ظرفیت هـاي درون و بیـرون   فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده ا ،بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی .5

 آموزش و پرورش؛ 
فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسی ملی و بهبـود آن وانجـام مطالعـات و پـژوهش      .6

 هاي مورد نیاز؛
بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت ارتقـاي      ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان  .7

 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛
 .تجهیز مدارس به فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه اي .8

 فرآوري و تولیدگروه فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 
 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد برنامه درسی گروه فرآوري و تولید سال 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 سرامیکاهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

بشري در قرن بیست و یکم موجب توجه کشورها و جهت یافتن اهمیت مواد نو در صنایع امروزي و نقش آنها در تمدن 
همچنین، به دلیل آنکه کشور ما به لحاظ مواد اولیه معدنی و انرژي از غناي خوبی . تحقیقات بسوي مهندسی مواد شده است

اجراي دوره  لذا .این رشته باعث فعال شدن معادن مختلف از لحاظ تهیه و فراوري مواد اولیه می شود برخوردار است، توسعه
 .اي رشته فناوري سرامیک الزامی، ضروري، مهم و مورد نیاز می باشد متوسطه شاخه فنی حرفه

سرامیک به عنوان ماده اي . یکی از گسترده ترین و مهمترین شاخه هاي علم مهندسی مواد می باشد سرامیک  رشته
 .یشرفت قابل مالحظه اي داشته استمعدنی، غیر فلزي و غیر آلی در دهه هاي اخیر جایگاه ویژه و پ

پیشرفت صنعت سرامیک در جهان کنونی و گسترش آن در تمامی ابعاد زندگی ماشینی، اعم از مصارف خانگی مانند 
. رشد قابل توجهی داشته است.. .سیمان و ،مانند کاشی، انواع آجر مصارف صنعتی و ساختمانی... ظروف چینی و شیشه اي و

سرامیک را می توان در صنایع مختلف مانند قطعات الکترونیک، ترانزیستور، بدنۀ موتور اتومبیل، قطعات  امروزه کاربرد نوین
حساس موشک و سفینه هاي فضایی، فنرهاي سرامیکی و قطعات کوچک و بزرگ در صنایع نساجی، شیمیایی، سوخت 

.. .و  مصنوعی  بلورهاي  تک، ها ، فروالکتریک يغیرفلز  مواد مغناطیسیسازي و مهندسی پزشکی،  اي، الکتریکی، ماشین هسته
اي است که در آینده هم قدرت مانور  صنعت سرامیک با قدمت بیش از چهار هزار سال بگونه. بطور محسوس مشاهده نمود

 . دهد کشفیات جدید را در خود جاي می
ن به رتبه سوم جهانی در تولید پتانسیل این رشته با وجود کارخانجات گسترده و متخصصین باعث شده است که ایرا

توانسته است مقدار .. .کاشی دست یابد و در صنعت چینی بهداشتی با حجم باالیی از صادرات به کشورهاي منطقه وغرب و
هایی نظیر سوخت فراوان، نیروي انسانی جوان و کارآمد و هنرستان هاي فنی و  مزیت. قابل توجهی ارز آوري داشته باشد

سو و وجود دانشگاه هاي مستعد و گسترده، از طرف دیگر توانسته است سود آوري باالیی را در شاخه هاي اي از یک  حرفه
 . گوناگون صنعتی مربوطه، حتی باالتر از خودروسازي، به خود اختصاص دهد

از بیست ساله چشم اند:عبارتند از... سیمان، صنایع نسوز و ،، صنایع چینیترین اسناد باالدستی زنجیره تامین کاشی مهم
 . هاي کلی نظام، قانون برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور کشور، سیاست

در قانون اساسی، ) ، شیشه و سیمان؛ انواع آجر و مصالحشامل کاشی (ارزشهاي مطرح شده درباره مصالح ساختمانی
 .شده است هاي کلی نظام و قانون برنامه پنجم بیان چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست

هاي باالدستی و با توجه به منابع در دسترس در سال  مشی  انداز زنجیره تأمین کاشی در راستاي اهداف و خط چشم 
 :خواهد داشتزیر را هاي  ویژگی 1404

 پذیر پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور و رقابت •
 متوازن در مبادالت خارجی •

 %200هاي کاشی در کشور بیش از در ده سال اخیر رشد چشمگیري داشته به طوري که تعداد کارخانه کاشی صنعت
 . میلیون متر مربع در سال، رسیده است 600ه و تولید آن به افزایش یافت
منابع و با توجه به ) هاي باالدستی مشی  اهداف و خط(هاي ورودي  انداز زنجیره تأمین سیمان در راستاي ارزش چشم

 :خواهد داشت زیر را هاي ویژگی، 1404در دسترس در سال 
 هاي بتنی کننده نیاز کشور به انواع سیمان و فراورده تأمین .1
 ارائه دهنده محصوالتی با کیفیت باال و قیمت پایین .2
 پذیر پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور و رقابت .3
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زنجیره، در ) اهداف کمی قابل سنجش و ارزیابی(و مقاصد  انداز متناسب با بخش صنعت، معدن و تجارت بوده این چشم
بر اساس اطالعات بدست آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون آمارهاي رسمی نشان  .شوند راستاي آن طراحی می
سال ظرفیت تولید سیمان با افزایش تقریبا دو برابري و یا رشد صد در صدي در طول ده  1392 می دهد تا پایان سال

در  3به رتبه  84در سال  14پله اي، از رتبه  11رسیده است که باعث شده ایران با رشد  میلیون تن 82گذشته، به بیش از 
-1394( برنامه هاي پیش بینی شده می بایست ظرفیت تولید سیمان تا پایان برنامه پنجم توسعه مطابق .برسد 92سال 

 .میلیون تن برسد 150به  1404میلیون تن و در سال  110به رقم  )1390
عداد واحدهاي فعال تولید شیشه تخت کشور با توجه به اطالعات بدست آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت ت

 1،504،000ظرفیت اسمی و عملی تولید شیشه تخت کشور به ترتیب  .یاشند تن می 1،504،000بنگاه با ظرفیت اسمی 12
 .تن می باشد 680000 هاي در دست اجراي شیشه تخت طرح همچنین. باشد تن می 1،248،300تن و 

تن در سال فعال هستند و تولید سال  145000واحد در صنعت چینی بهداشتی با ظرفیت اسمی  هفدهدر حال حاضر 
واحد  63تن در سال دیرگداز در  400000همچنین می توان به تولید حدود  .تن بوده است 123000آن به میزان  91

 . تولیدي اشاره کرد
و با عنایت به سند راهبردي وزارت  )چشم انداز بیست ساله کشور(ترین اسناد باالدستی  مهمبا توجه به  در مجموع

هاي اخیر  ویژه در سال کشور به سرامیکی که در صنعت یها گذاري با توجه به حجم باالي سرمایهصنعت، معدن و تجارت و 
، و نیاز به تاًمین نیروي انسانی متخصص شامل کارگر ماهر و تکنسین در سال هاي آتی، متناسب با رشد صورت گرفته است

در هنرستان ها و رشد و توسعه این رشته،  سرامیک گذاري صورت گرفته، ضرورت آموزش و تربیت هنرجویان رشتهسرمایه 
در استان هاي  سرامیک  اي رشته لذا تاسیس و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه. امري بسیار مهم و حساس تلقی می شود

.می باشد مستعد و داراي پتانسیل و صنایع موجود وابسته، امري ضروري
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 :نیازسنجی آموزشی 
ها، مطالعه تطبیقی با چهار کشور اروپایی و سه کشور  در کشور، تحلیل پژوهش سرامیک از تحلیل آماري شرایط موجود رشته

آسیایی، تحلیل سند تحول بنیادین و اسناد قانونی، تحلیل سند برنامه درسی ملی، تحلیل استانداردهاي بین المللی آموزش و تحلیل 
 :یازهاي آموزشی، نتایج زیر بدست آمدن

 در کشور در حال کاهش  سرامیک جمعیت هنرجویان فعلی ،خصص و متعهد سرامیکمت نیروي به کشور صنعت نیاز رغم علی
 . توان به هدایت تحصیلی نادرست و کاهش جمعیت دانش آموزي اشاره کرد است که از دالیل عمده آن می

 سرامیک، هاي رشته یابیم که متاسفانه تراکم هنرستان مقایسه آن با مناطق مستعد رشته در میها و  با تحلیل تعداد هنرستان 
 .خوبی با مناطقی که ظرفیت این رشته را دارند، مطابقت ندارد به
  هاي کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست هنرستان% 80نسبت تعداد هنرآموز به هنرجو در . 

 البته باید خاطر نشان کرد که تجهیزات . ها مجهز هستند هنرستان%  50تنها نیاز براي آموزش رشته از نظر ابزار و تجهیزات مورد
هایی که این  همچنین موضوع کمبود بودجه و کامل نبودن تجهیزات در هنرستان. و مستهلک هستند ها قدیمی موجود در هنرستان

 .رشته را تازه تاسیس کردند، بیشتر مشهود است
 فعلی واحد آموزشی در نظر گرفته شده به ازاي هر نفر هنرجو، جوابگوي نیاز واحد آموزشی نبوده و به همین دلیل زینه سرانه ه

ها و واحدهاي آموزشی رو به کاهش باشد و بعضی از تجهیزات به علت قدمت زیاد و به روز نبودن  طبیعی است، کیفیت اکثر کارگاه
 آنها، قابل استفاده نباشد 

 همچنین، موضوع ایمنی تجهیزات، نقش . ه در جلوگیري از استهالك تجهیزات، وجود تکنسین یا استادکار استترین مسئل مهم
 .بسیاري در جذب افراد به این رشته را دارد

 باشد، نداشته شغلی رضایت و بوده تنگنا در معیشتی نظر از انسانی نیروي که شرایطی در هنرآموزان،اي  حرفه صالحیت نظر از 

آن  براي شدن آماده بهتر و تدریس به اندیشیدن براي کافی فرصت معلمان و ارایه نشود مفید و موقع به و هاي الزم آموزش
 هاي که آموزش داشت انتظار توان می باشند، نداشته بهتر و بیشتر کار براي اي انگیزه و نکنند مطالعه کافی قدر به باشند؛ نداشته

 نیروي بودن نامناسب و از ناکافی و باشد مواجه زمینه این در گوناگون مشکالت با مقاطع و ها دوره سایر همچون اي حرفه و فنی

 و فنی هاي آموزش در پرورش، و آموزش بیرون از در دیگر شغلی يها فرصت وجود به توجه با معضل این. ببرد رنج انسانی
 تقویت هنرآموزان، هاي آموزش نمودن روز به). دانند خود میهنرآموزان، تدریس را شغل دوم (مشهود است  چندان دو اي حرفه

تر و  صالحیت با گزینش نیروهاي و کارشان بر بیشتر نظارت و )هاي آموزشی و کار در صنعت با گذاشتن دوره(آنان  علمی
 .ضروري ست) با فراهم نمودن وضعیت معیشتی بهتر(متمرکزتر بر آموزش 

 هاي دانش آموختگان را  است که کمبود اعتبارات، تبعات مختلفی دارد که در نهایت کیفیت آموزشی و کیفیت مهارت این واقعیت
چرا که آموزش نیروي انسانی، تامین معاش کارکنان، تهیه تجهیزات و تامین فضاي استاندارد و غیره تا . دهد تحت تاثیر قرار می

اي بدون توجه به امکان و یا عدم امکان تامین  هاي فنی و حرفه توسعه آموزش. استحدود زیادي منوط به وجود اعتبارات کافی 
 .شود اعتبارات مورد نیاز آن، به تضعیف روز افزون آموزش منجر می

 هاي مرتبط دایر کرده اند و مراکزي به عنوان  ها و کارخانه هاي خود را در نزدیکی کارگاه کشورهاي موفق در این رشته، هنرستان
ها و صنعت دارند تا ارتباط آموزش هنرجو و بازار کار پیوسته وجود داشته باشد و فارغ التحصیالن نسبت به  طه بین هنرستانواس
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اي مربوطه را گذرانده و  هاي فنی و حرفه هنرآموزان، باید دوره. امنیت شغل و ارتباط آن با رشته تحصیلی اطمینان حاصل کنند
 .اي، نگرش و انگیزه تدریس فنی باشند یس در مدارس فنی و حرفهداراي تجربه کاري، صالحیت تدر

 به صرفا هستند، ها دانشگاه التحصیل فارغ حتی یا برند می پایان به را دبیرستان دوره که کسانی از بسیاري کشورها بعضی از در 

 خیلی سریع را ها نگرش توان نمی که است روشن. مانند می ندارد، بیکار وجود آنان براي کافی مناسب هاي شغل که دلیل این

قرار  افراد اختیار در اي حرفه و فنی آموزش که امکاناتی به نسبت مردم سازي آگاه با اي و فنی و حرفه آموزش با اما تغییر داد،
 .میتوان دیدگاه افراد را در این زمینه تغییر داد دهد، می

  سطوح آموزشی درISCED2011  سطح آموزش پیش دبستانی، آمورش ابتدایی، دومین مرحله آموزش پایه، سطح باالتر  9به
آموزش متوسطه، آموزش پس از متوسطه، آموزش عالی کوتاه مدت، دوره کارشناسی، دوره ارشد، دوره دکترا طبقه بندي شده 

ها درون سطح  رشته. حصیلی استرشته ت 90زیر گروه تحصیلی و حدود  25گروه تحصیلی،  9شامل  ISCED2011. است
در توسعه ساختار طبقه . شوند ها در تمام سطوح پدیدار نمی یعنی تمام رشته. باشند تعریف نشده اند، بلکه مستقل از سطوح می

ب، ها و ابزار و تجهیزات به ترتی ها و تکنیک ها به ترتیب، محتواي موضوعی و فنی، اهداف مورد نظر، روش ها، اولویت بندي رشته
 .هستند

 اتخاد این رویکرد به معناي زمینه سازي الزم جهت . است "فطرت گرایی توحیدي"هاي درسی و تربیتی  رویکرد تغییر یافته برنامه
شکوفایی فطرت الهی دانش آموزان از طریق درك و اصالح مداوم موقعیت آنان به منظور دست یابی به مراتبی از حیات طیبه 

در . یادگیري، محیط یادگیري و مدیر مدرسه ارکان اصلی هستند -، محتوا، یاددهی)مربی(نش آموز، معلم در این رویکرد، دا. است
هاي درسی و تربیتی، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات طیبه، جامعیت، یکپارچگی و توجه  هدف گذاري برنامه

 .ه استهاي شش گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفت متوازن به ساخت
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 731 :گروه فرعی حرفه 
 732 :88کد
 731 :08کد 

 :واحد حرفه
کمک تکنسین سرامیک 

7314 
 7321 :88کد
 7314 :08کد 

 حرفهامکان سنجی آموزش واحد : الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

   ■  
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
■     

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان مزیت اقتصادي  -9
هاي اصلی مرتبط با حرفه در  بخش
 کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان جذب دانش  -10
  هاي قبلی آموختگان دوره

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          ■اي  حرفهشاخه فنی و         خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

، بهبود وضع اقتصادي کشور سرامیک صنعتیتولید براي تامین نیاز رو به رشد قطعات حاصل از فرایند  1404با توجه به افزایش جمعیت و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
  .، آموزش نیروي کاري ماهر در سطح کمک تکنسین ضروري است...همگام با پیشرفت تکنولوژي تولید قطعات روز دنیا و
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 

 818 :فرعی حرفه گروه
 813 :88کد
 818 :08کد 

 :واحد حرفه
کارگرماهر عمومی سرامیک 

8181 
 8131 :88کد
 8181 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1

   ■  
نقش آموزش و پرورش در  2

 تربیت نیروي کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم فضا/هزینه تامین تجهیزات-3
 ■    

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

و پرورش در  آمادگی آموزش-6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

 میزان تاثیر گذاري در -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان مزیت اقتصادي  -9
هاي اصلی مرتبط با حرفه در  بخش
 کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
   ■  

میزان جذب دانش  -10
  هاي قبلی آموختگان دوره

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

 شاخه کاردانش          ■اي  حرفهشاخه فنی و         خیر     ■بلی   :در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود

 ،در کشور وجود دارد) مختلف استخراج، فرآوري مواد اولیه سرامیکی و تولید محصوالت سرامیکیدر حوزه هاي ( سرامیک صنعتیاز آنجا که کارخانجات بسیاري مرتبط با 
بنابراین، آموزش کارآمد و موثر براي تربیت نیروي کارگر ماهر عمومی . نقشی سازنده در پیشرفت و خودکفایی کشور در این زمینه دارد سرامیکوجود کارگر ماهر عمومی 

  .می باشدمتخصص و متعهد، امري ضروري  سرامیک



 

۱۷ 

 سرامیکاهداف تفصیلی رشته 

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
 -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:ماوراء طبیعت

 تعقل،تفکر و اندیشه ورزي
تامل، استدالل، استنباط، تجزیه و (

تدبر، ،توجه،تحلیل

درك، حکمت،خالقیت و ،کشف،نقد

 )پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 تفکر در نقش خالقیت و نوآوري در بهبود فرآیند -3

 )تفکر خالق(کار 
 )تفکر انتقادي(نقد و بررسی عملکرد خود در حرفه  -
نیازها، ظرفیت ها و نقاط ضعف و  ،تامل در توانمندیها -

 )مدیریت کار و کیفیت(قوت خود در محیط کار
تفکر در بکارگیري منطق و عقل در انتخاب روشهاي  -4

 )خردورز(انجام کار 
 تحلیل اصول و فرایند انجام کار  -5
 توجه به ایمنی و بهداشت فردي در محیط کار -
 تحلیل استانداردها -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر در آیات الهی مرتبط با عمل صالح و کسب  -3

 روزي حالل
تفکر در احادیث جهت ارزش گذاري بر کسب و کار  -

 )تفکر منطقی(حالل 
بلند (تفکر در منش کاري و سخت کوشی انبیا  -4

 )همت
تامل در اصل افرینش انسان و جهان بر اساس  -5

 قدرت خداوند 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 )کار تیمی(تحلیل وظایف و کارها در کار تیمی  -3
وري متناسب تفکر در رشد و توسعه بینش بومی سازي فنا -

 )مدیریت منابع(با چشم انداز آینده کشور 
ارتباط (توجه به اصول برقراري ارتباط موثر با دیگران  -

 )مؤثر
توجه به تاثیر مثبت نشاط و شادابی در محیط کار و  -4

 )با نشاط(جامعه 
تامل و  -تامل و تفکر در تاثیر تجربیات دیگران در کار  -5

 تفکر در رعایت حقوق دیگران
 درك تاثیر رعایت استانداردها در توسعه صنعتی کشور -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 )تفکر سیستمی(تدبر در نظام مند بودن خلقت  -3
 )تفکرمنطقی(تفکر در هدف مند بودن نظام آفرینش  -
( تفکر در طبیعت و تالش براي ایده گرفتن از آن  -4

 )خالق
حقیقت (اندیشیدن در رابطه انسان با عالم هستی  -

 )جویی
 تامل در استفاده بهینه از منابع و مواهب طبیعی -5
تفکر در تاثیر رعایت موارد ایمنی و بهداشت محیطی  -

 کار
 کشف قابلیت هاي طبیعت -

 ایمان و باور

 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1
 هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه  -2
باور به یادگیري مداوم در بهبود پیشرفت در حوزه  -3

 )یادگیري مادام العمر( کاري خود
باور به استفاده از فناوري هاي روز در بهبود کیفیت  -

 )کاربرد فناوري(کسب و کار 
باور به نقش تفکر منطقی در حل مسائل مربوط به  -

 )تفکر منطقی(حرفه 
 )خودباوري( ی ایمان به کرامت انسان -4
 )مؤمن(ایمان به اشرف مخلوقات دانستن آدمی  -
باور به بهبود معیشت با تالش و پشتکار مداوم در کار  -
 )امیدواري(

ایمان و باور آگاهانه به توانمندیهاي فردي براي  -5
 پیشرفت حرفه اي

 اعتقاد به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت -
 اعتقاد به رعایت استانداردها -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ایمان به نظام مند بودن فعل خداوند در جهان  -3

 )تفکر سیستمی(آفرینش 
باور به وجود مدیریت واالي کیفیت در آفرینش  -
 )مدیریت کار وکیفیت(
 )مومن(باور به انجام وظایف در راه خدا  -4
 )مومن(توکل و ایمان به یاري خدا  -
 )مومن(ایمان به عدالت خدا  -
 )مومن(ایمان به رزاق بودن خداوند  -
 باور به نظارت خدا در کلیه امور  -5
 ایمان به قدرت خدا به عنوان خالق هستی -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 )کارتیمی(اي و کارتیمی در کار  باور به نقش اخالق حرفه -3
اري از روحیه تعاون و همکاري در محیط کار برخورد -
 )کارتیمی(
ارتباط (داشتن روحیه مساعدت و دستگیري دیگران  -

 )موثر
عدالت (باور به نقش عدالت خواهی در بهبود انجام کار  -4

 )خواهی
ایثار (باور به فداکاري در راه آرمانهاي دینی، اسالمی و ملی -

 )گر
زمینه هاي علمی، اقتصادي، باور به توانایی هاي ملی در  -

 )وطن دوستی(هنري و فن آوري 
 ایمان به نقش شغل خود در توسعه صنعتی کشور -5
 ایمان به رعایت حقوق دیگران -
ایمان به تاثیر رعایت استانداردهاي عملکرد کارها و  -

 وظایف

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
سل هاي آینده براي استفاده از باور به حق داشتن ن -3

 )مدیریت منابع(منابع طبیعی 
امانت (ایمان به امانت دانستن طبیعت در دستان ما  -4

 )داري
ایمان به داشتن مسئولیت در برابر طبیعت و منابع _
 )مسئولیت پذیري(
باور به جستجوي حقیقت در مورد جهان غیب و عالم  -

 ) حقیقت جویی(آخرت 
فاده صحیح از مواد و منابع طبیعی و ایمان به است -5

 حفظ محیط زیست به عنوان امانت الهی
باور به پاسخگو بودن در برابر نحوه استفاده از اموال،  -

 در جهان آخرت... .منابع طبیعی و



 

۱۸ 

 اهداف تفصیلی رشته سرامیک

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت و (

 )آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 آگاهی از نقش و تاثیر یادگیري در حرفه -3
 )یادگیري مادام العمر(اي  دانش اخالق حرفه-
مربوط به شناخت واگاهی از فرمول ها در روابط ریاضی _

 )محاسبه و کاربست ریاضی(حرفه 
شناخت و آگاهی از مسئولیت هاي فرد در برابر خود  -4
 )مسئولیت پذیري(
 )قانونگرایی(آگاهی از مفاد قانون کار  -
 اصول به کار رفته در حرفه  قوانین و و شناخت آگاهی -5
 تشریح فرایند انجام کار درحرفه  -
 بهداشتآگاهی از قوانین ایمنی و  -
 آگاهی از استانداردها -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 شناخت تفکر سیستمی حاکم بر جهان آفرینش -3
تفکر (شناخت نقش آفرینندگی خداوند در عالم هستی  -

 )منطقی
شناخت و آگاهی از مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا  -4
 )مسئولیت پذیري(
آگاهی از احکام اسالم در زمینه کار و فعالیت هاي  شناخت و -

 )متخلق به اخالق اسالمی(اقتصادي 
توصیف ویژگی هاي علم الیتناهی خداوند در ارتباط  -5

 باحرفه
 شناخت آیات الهی در ارتباط با آب و خاك و فلزات -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 -همکاران(شناخت اصول برقراري ارتباط موثر با دیگران  -3 

 ...).مشتریان و
 )اخالق حرفه اي(شناخت حقوق مالکیت فکري و معنوي و شغلی -
 )کار تیمی(شناخت قوانین گروه و کارهاي تیمی  -
همکاران، (و نظرات دیگران  به کار بستن تجربه آگاهی از اهمیت -4

 ...).دوستان و
 ویژگیهاي مردم ساالري دینیآشنایی با -
و اهمیت نقش آنان در حرفه  آگاهی و شناخت حقوق دیگران -5

 کارگر ماهر سرامیک
و اهمیت نقش آنان در حرفه کمک  آگاهی و شناخت حقوق دیگران -

 تکنسین سرامیک
 آگاهی از نقش حرفه و کارافرینی در توسعه اجتماعی و اقتصادي -
بین المللی در کاال و نقش آن در  آگاهی از اهمیت استانداردهاي-

 تولید قطعات در حرفه

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مواد، انرژي، تجهیزات و (شناخت و آگاهی از اصول مدیریت منابع  -3

 ..).زمان و
تفکر (شناسایی پدیده ها و الگوهاي طبیعت و ایده گرفتن از آنها  -

 )خالق
 )تفکر منطقی(وه عملکرد سیستم هاي موجود در طبیعت شناخت نح -
آگاهی از قوانین حاکم بر طبیعت و ارتباط آن با حیات بعد از مرگ  -4
 )قانونگرا(
 آگاهی از وضعیت و ویژگی هاي پدیده ها و تاثیر آن -

 )حقیقت جو(در زندگی اجتماعی 
 ،..).خاك و انواع(آگاهی از اصول بهره برداري بهینه از مواد طبیعی  -5 

 حرفه در..) .آب، گاز و(انرژي 
شناخت روش هاي بازیافت و جلوگیري از ورود مواد آالینده به محیط  -

 زیست
 آگاهی از استانداردهاي محیط زیست -

 عمل

 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مستند سازي و تهیه گزارش و سابقه از فعالیت هاي  -3

 )مستند سازي(روزانه 
 )آموزش دیگران(توانایی آموزش دیگران در شغل و حرفه  -
سواد (تالش براي جمع آوري و گردآوري اطالعات  -

 )اطالعاتی
رعایت قوانین و مقررات در محیط کارمربوط به حرفه  -4
 )قانونگرایی(
بلند (دن نقاط ضعف خود در حرفه اهتمام به برطرف کر -

 )همت
انجام صحیح وظایف و کارهاي مربوط به حرفه بر اساس  -5

 استاندارد عملکرد
 کسب تجربه عملی در محیط کار در حرفه -
 رعایت ایمنی و بهداشت فردي -
 رعایت استانداردها -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
و الهی  با الهام گیري از پدیده هاي طبیعیانجام کارها  -3
 )بکاربردن فناوري مناسب و خالقیت(
تالش در انجام کارها بر اساس مسئولیت در برابر خداوند  -4
 )مسئولیت پذیري(
انجام کارها با توکل به خدا و اعتقاد به او براي کسب روزي  -

 )مومن(حالل 
متخلق (د کار عمل به دستورات و احکام مبین اسالم در مور -

 )به اخالق اسالمی
 انجام کارها با اعتقاد به نظارت خداوند در همه امور -5
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مشارکت فعال در کار تیمی و ایفاي کامل نقش به عنوان عضو  -3

 )کارتیمی( تیم 
 )اخالق حرفه اي(پرهیز از قضاوت در مورد دیگران  -
 )ارتباط مؤثر( تالش براي ایجاد رابطه دوستانه با دیگران  -
تالش در انجام کار در حرفه بر اساس خیر خواهی و مصالح  -4

 )ارجح دادن هدف جمع یا سازمان برهدف خود(دیگران 
اهتمام به حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار  -
 )خیرخواهی(
وطن (فن آوري کشور تالش جهادي در راه پیشرفت علمی و  -

 )دوستی 
 انجام کارهاي حرفه بر اساس قانون کار و تجربه دیگران -5
بکارگیري استانداردهاي بین المللی در فرآیند انجام کار و تولید  -

 کاال
 رعایت حقوق دیگران -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مواد، انرژي، تجهیزات، (منابع به کار گیري و رعایت اصول مدیریت  -3

 ...).زمان و
انجام کارها و وظایف مربوط به حرفه با رعایت مسئولیت پذیري در  -4

 حفاظت و نگهداري از محیط زیست و منابع طبیعی
 بهره برداري عاقالنه و مسئوالنه از منابع و مواهب طبیعی -5
 رعایت ایمنی و بهداشت محیطی -
لوگیري از ورود مواد آالینده به محیط مشارکت در بازیافت و ج -

 زیست



 

۱۹ 

 اهداف تفصیلی رشته سرامیک

    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي (

 )الهی

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 رابطه با خلقت
ماوراء  -2...زمین،آب،فضا،محیط زیست و:طبیعت-1(

 ...)حیات ابدي،جهان آخرت، مالئکه و:طبیعت

 اخالق

 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 شایستگی پایه -1
 هاي یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه -2
 اي در محیط کار ارزش گذاري به اخالق حرفه -3 

اطالعاتی جدید  داشتن روحیه یادگیري در منابع -
 )یادگیري مادام العمر(
ارزش گذاري به استدالل و تصمیم گیري درست  -
 )تفکر منطقی(
ارزش دهی تالش و کوشش مستمر در محیط کار  -4
 )سخت کوشی(
 به نفس داشتن اعتماد -
متخلق به اخالق اسالمی و (دوري از رذایل اخالقی -

 )پرهیزگاري
 ارزش دهی انجام کارها و وظایف به صورت کامل  -5
 ارزش گذاري به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت -
 ارزش قائل شدن به رعایت استانداردها -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
رستکاري و کسب روزي حالل به ارزش نهادن به د -3

 عنوان عبادت 
اخالق حرفه (به خاطر نعمات  شکر گذاري از خداوند -

 )اي
 )پرهیزکاري(رعایت تقواي الهی در انجام امور  -4 

الگو گرفتن از رفتار و زندگی پیامبران و ائمه در تمام  -
 )آزاد منشی(شئونات زندگی و کار 

 ارزش دادن به موازین اسالمی در انجام کارها  -5
 ارزش دادن به جنبه عبادي کار  -

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 )کارتیمی(ارزش نهادن به کار گروهی -3 

 )کارآفرینی(داشتن روحیه کارآفرینی  -
ارتباط ( ارزش قائل شدن براي کمک داوطلبانه به دیگران  -

 )ثرمؤ
ارزشمند دانستن منافع ملی برگروهی و منافع جمعی بر  -4 

 )جمع گرایی(فردي 
 )ظلم ستیزي(داشتن روحیه احقاق حق  -
با (ارزش دادن به نقش نشاط و تندرستی در زندگی  -

 )نشاط
 ارزش گذاري به نظرات و تجربیات دیگران -5
 ارزش گذاشتن به حقوق دیگران -
صنعتی کشور از طریق تولید ارزش قائل شدن به توسعه  -

 ملی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 ارزش نهادن به اصول مدیریت منابع -3
ارزش گذاشتن به مسئولیت پذیري در برابر محیط زیست  -4

 و موجودات
محیط  ،تجهیزات ،ارزش گذاشتن به منابع طبیعی، مواد -5

 زیست و موجودات
 ارزش گذاري به نگرش محیط کار سالم  -



 

۲۰ 

 سرامیک ورودي به رشته هنر جویان هاي ویژگی

 دانش

 سرامیکعالقه به تحصیل در رشته  -
 سرامیکفناوري آشنایی با اهداف رشته تحصیلی  -
 ...حرکتی و یادراکی، روانانواع توانایی از قبیل فیزیکی،  -
ان هاي پودم محتواي گروه تحصیلیآگاهی از و معدل مورد قبول، درسی از قبیل نمرات داشتن شرایط الزم  -

، مهارت هاي )نظر دنمره پودمان تخصصی رشته مور% 70کسب (مواد  مشترك تخصصی گروه فراوري
 اجتماعی و ارتباطی

 مهارت

 رشته مورد عالقه  عنوانسرامیک به فناوري رشته  انتخاب -
 سرامیک فناوريدارابودن توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی  -
 سرامیک فناوري رشته در تحصیل شرایط الزمدارا بودن  -

 
  



 

۲۱ 

 در دوره کاردانیي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش مسیرها

 
 



 

۲۲ 

 سرامیکمشاغل قابل احراز در رشته 
 

 سرامیک یعموم ماهر کارگر

 81810191: کد حرفه
 سرامیک تکنسین کمک

 73140192: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 کارگر آماده سازي مواد اولیه  1

 سفالگر  2

 کارگر ریخته گري دوغابی  3

 کارگر پرداخت قطعه دست ساز 4

 کارگر مونتاژ 5

 کارگر پرس  6

 کارگر پرداخت ریخته گري 7

 پرس پرداخت کارگر 8

 کارگر قالب پرس 9

 متصدي خشک کن قالب گچیکمک  10

 خشک کن  متصدي 11

 کارگر لعاب زنی  12

 بارچین کوره  13

 کارگر دکور  14

 کارگر بسته بندي 15

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

1 
 و گچ ،متصدي آماده سازي مواد اولیه سیمان

 آهک

 متصدي آزمایش مواد اولیه  2

 دوغاب خواص يریگ اندازه يمتصد 3

 تهیسیپالست يریگ اندازه يمتصد 4

 پخت خواص يها شیآزما يمتصد 5

 اپراتور شکل دادن پالستیک  6

 )ساز شیشه(شیشه گر  7

 متصدي تولید دیرگداز  8

 متصدي قالب  9

 اپراتور دستگاه شکل دهی شیشه  10

 متصدي قالبسازي  11

 لعاب زن 12

 اپراتور دکور  13

 اپراتور خشک کن و کوره  14

15 
درجه بندي محصوالت  و لیآن کوره متصدي

  اي شیشه

 



 

۲۳ 

 سرامیک اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه

 



 

۲٤ 

 

 سرامیک اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :شغلی کد گروه     
 

  81810191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی سرامیک :نام حرفه 

     73140192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین سرامیک  :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح  تکنسین سرامیک :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 آنیل کردن درجه بندي محصول شکل دادن شیشه
 شکل دادن محصوالت

 شیشه اي خاص
 شکل دادن دستی شیشه

شکل دادن ماشینی 
 شیشه

  تهیه مذاب شیشه

01  102 153 101 L2 6 9 102 L2 6 9 103 L2 12 18 104 L2 24 36 105 L2 12 18 106 L3 42 63     
 

 پرداخت قطعه پرس شده شکل دادن پودر
پر کردن قالب براي پرس 

 کردن

خارج کردن قطعه پرس 
 شده

 پرسآماده کردن قالب 
شکل دادن قطعه به روش 

 پرس پودر
  آماده سازي پودر

02  103 155 201 L1 12 18 202 L1 12 18 203 L1 12 18 204 L2 8 12 205 L3 28 42 206 L3 31 47     
 

 شکل دادن پالستیک
پرداخت قطعه شکل داده 

 شده به روش پالستیک

آماده کردن قالب در 
روش شکل دادن به 
 پالستیک

خشک کردن قطعه به 
 همراه قالب گچی

شکل دادن به روش 
اکستروژن و پرس 

 پالستیک

به روش  شکل دادن
 جیگروجولی

آماده کردن گل 
 پالستیک

 

03  100 150 301 L1 12 18 302 L1 24 36 303 L1 12 18 304 L2 16 24 305 L2 8 12 306 L3 28 42     
 

 شکل دادن دوغابی
پرداخت قطعه ریخته 

 گري شده
 پر کردن قالب با دوغاب

خارج کردن قطعه از 
 قالب و مونتاژ کردن

آماده کردن قالب ریخته 
 گري

 آماده سازي دوغاب
 بررسی عیوب 

 ریخته گري دوغاب
 

04  144 217 401 L1 24 36 402 L1 24 36 403 L1 24 36 404 L2 10 15 405 L3 31 47 406 L3 31 47     



 

۲٥ 

 

 سرامیک جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81810191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی سرامیک :نام حرفه 

     73140192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین سرامیک  :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح  تکنسین سرامیک :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 شکل دادن دستی
قرار دادن قطعه در 

 خشک کن یا کوره آنیل
 شکل دادن دستی قطعه پرداخت قطعه دست ساز

آماده کردن قالب به 
 روش شکل دادن دستی

 آماده کردن مذاب
آماده کردن گل بدنه در 

 روش دستی
 

05  129 195 501 L1 20 30 502 L1 24 36 503 L1 24 36 504 L2 6 9 505 L3 31 47 506 L3 24 37     
 

 خشک کردن
چیدمان قطعات در 

 خشک کن

تخلیه قطعات از خشک 
 کن

ها و  -روشن کردن مشعل
 هواکش هاي خشک کن

دستگاه خشک تنظیم 
 کن

بررسی عملکرد خشک 
 کن

بازدید اولیه و کنترل 
 خشک کن

 

06  90 135 601 L1 12 18 602 L1 4 6 603 L2 8 12 604 L3 21 31 605 L3 24 37 606 L3 21 31     
 

 لعاب زدن
پرداخت قطعات قبل از 

 لعاب زنی

عملیات تکمیلی قطعه 
 پس از لعاب زنی

لعاب چاپ روي قطعه 
 خورده

 آماده سازي لعاب لعاب زدن قطعه
آماده کردن تجهیزات 

 لعاب زنی
 

07  126 188 701 L1 16 24 702 L1 8 12 703 L2 8 12 704 L2 24 36 705 L3 35 52 706 L3 35 52     
 

 آماده کردن واگن کوره پختن
چیدمان قطعات روي 

 واگن کوره
روشن کردن سیستم 

 حرارتی کوره
 بازدید اولیه کوره

عملکرد کوره نظارت بر 
 پخت

  بررسی عیوب پخت

08  96 144 801 L1 12 18 802 L1 12 18 803 L2 8 12 804 L2 8 12 805 L3 28 42 806 L3 28 42     



 

۲٦ 

 

 سرامیک یابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت دستهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81810191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی سرامیک :نام حرفه 

     73140192 :کد 2 :سطح کمک تکنسین سرامیک  :نام حرفه 

  31190193 :کد 3 :سطح  تکنسین سرامیک :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 قالب سازي
خشک کردن قالب گچی و 

 مادر قالب
ساخت مادر قالب و تکثیر 

 قالب گچی
  طراحی مدلسازي تولید آزمایشی قطعه ساخت قالب آزمایشی

09  134 201 901 L2 6 9 902 L2 16 24 903 L2 8 12 904 L3 28 42 905 L3 38 57 906 L3 38 57     
 

آزمایشهاي فرایند 
 سرامیک

 آزمایش هاي مواد اولیه و آمیز
بندي، انقباض خام، -رطوبت، دانه (

 ..).و حرارتی–استحکام خام، پرت

 اندازه گیري خواص رئولوژي

دانسیته، ویسکوزیته، (
 ...بندي و ، دانه)تیکسوتروپی

انقباض ( اندازه گیري خواص پخت

پخت، استحکام پخت، جذب آب، 
 ...)رنگ پس از پخت و

 اندازه گیري پالستیسیته
 )ففرکورن -آتربرگ-ریکه (

 آزمایش روانسازي
ساخت آمیز بدنه و لعاب 

 فرموالسیونبر اساس 
 

10  159 238 1001 L2 24 36 1002 L2 24 36 1003 L2 24 36 1004 L2 24 36 1005 L3 35 52 1006 L3 28 42     
 

 -آهک سیمان -گچ تولید
 دیرگداز

 بسته بندي

آماده سازي مواد اولیه 
سیمان و -آهک-گچ

 دیرگداز 

اختالط و همگن سازي 
-آهک-مواد اولیه گچ

 سیمان و دیرگداز
 سیمان  -آهک -پخت گچ تولید دیرگداز

-آهک-گچ تنظیم خواص
 سیمان و دیرگداز

 

11  166 248 1101 L1 24 36 1102 L1 24 36 1103 L2 24 36 1104 L2 24 36 1105 L3 35 52 1106 L3 35 52     
 

  تولید رنگینه پخت دکور چاپ دکور تزیین دستی  تراش و حکاکی شیشه اعمال عکس برگردان دکور و تزیین

12  110 166 1201 L1 24 36 1202 L2 6 9 1203 L2 8 12 1204 L2 8 12 1205 L3 24 37 1206 L3 40 60     

 



 

۲۷ 

 سرامیک شایستگی هاي غیر فنی در رشته

 

 تیمیکار  •

 اي اخالق حرفه •

 مدیریت منابع •

 تفکر و نگرش سیستمی •

 تفکر منطقی •

 ارتباط موثر •

 آموزش دیگران •

 )التین -فارسی( ها و اطالعات کار با داده •
 یادگیري مادام العمر •

 بکار بردن فناوري مناسب •

 تفکر خالق •

 مدیریت کار و کیفیت •

 تفکر انتقادي •

 مستند سازي •

 کارآفرینی •

 محاسبه و کاربست ریاضی  •
 



 

۲۸ 

 

 

  گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی

 L1 :سطح 81810191 :کد سرامیکعمومی کارگر ماهر  :حرفه نام
 

 کارگر بسته بندي :نام شغل

 

 کارگر دکور: نام شغل

 

 بارچین کوره :نام شغل

 

   کارگر لعاب زنی :نام شغل

 

 متصدي خشک کن :نام شغل

 نوبت سوم 
 818134 :کد شغل 818145 :کد شغل 818131 :کد شغل 818142 :کد شغل 818146 :کد شغل

 501T -602T :کارهاکد  701T -702T: کد کارها 801T-802T:کد کارها 1201T:کد کارها 1101T:کد کارها

  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد

           

کمک متصدي : نام شغل

 خشک کن

 

 کارگر قالب پرس :نام شغل

 

 کارگر پرداخت پرس :نام شغل

 

  :نام شغل

 

 کارگر پرس :نام شغل

 818143 :کد شغل : کد شغل 818140 :کد شغل  :کد شغل 818144:کد شغل نوبت دوم 

 202T-203T :کد کارها 401T :کد کارها  201T-301T :کد کارها 302T :کد کارها 303T -601T :کد کارها

  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد
           

 کارگر مونتاژ: نام شغل

 

کارگر پرداخت قطعه : نام شغل

 دست ساز

 

کارگر ریخته گري  :نام شغل

 دوغابی

 

 سفالگر :نام شغل

 

کارگر آماده سازي مواد  :نام شغل
 اولیه 

 818135 :کد شغل 818132:کد شغل 818136 :کد شغل :کد شغل :کد شغل نوبت اول 

 1102T:کد کارها 503T :کد کارها 402T :کد کارها 502T :کد کارها 403T :کد کارها

  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد

 

 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 



 

۲۹ 

 

 

  گروه بندي شایستگی ها و کارها براي ارزشیابی

 L2 :سطح 73140192 :کد کمک تکنسین سرامیک :نام حرفه
 

متصدي کوره آنیل و :نام شغل

 درجه بندي محصوالت شیشه اي 

 

اپراتور خشک کن و : نام شغل

 کوره 

 

 اپراتور دکور :نام شغل

 

 لعاب زن :نام شغل

 

 متصدي قالبسازي  :نام شغل

 نوبت سوم 
 731453 :کد شغل 731444 :کد شغل 731445 :کد شغل 731454 :کد شغل 731455:کد شغل

- 101T -901T -1202T:کد کارها

102T 
 903T-902T:کد کارها 704T: کد کارها 1203T-703T-1204T :کد کارها 603T-804T-803T:کد کارها

  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد
           

اپراتور دستگاه : شغل نام

 شکل دهی شیشه 

 

 متصدي قالب  :نام شغل

 

متصدي تولید  :نام شغل
 دیرگداز 

 

 )شیشه ساز(شیشه گر : نام شغل

 

اپراتور شکل دادن : نام شغل

 پالستیک 

 نوبت دوم 
 731450 :کد شغل 731441 :کد شغل 731452 :کد شغل 731447 :کد شغل 731451:کد شغل

 105T-103T:کد کارها
-504T-404T: کد کارها

204T 
 304T-305T: کد کارها 104T: کارهاکد  1104T: کد کارها

  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد
           

متصدي آزمایش هاي : نام شغل

 خواص پخت

 

متصدي اندازه گیري  :نام شغل

 پالستیسیته

 

متصدي اندازه گیري  :نام شغل
 خواص دوغاب 

 

متصدي آزمایش مواد : غلنام ش

 اولیه 

 

متصدي آماده سازي : نام شغل

 ، گچ و آهکمواد اولیه سیمان

 731446 :کد شغل 731448 :کد شغل 731449 :کد شغل  :کد شغل :کد شغل نوبت اول 

 1102T: کد کارها 1001T: کد کارها 1002T: کد کارها 1004T :کد کارها 1003T :کد کارها

  60:زمان 2:واحد  60:زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد 60: زمان 2:واحد

 

 .استفاده گردد 6-1عناوین گروههاي کاري و کدهاي آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *
 



 

۳۰ 

 شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش  سرامیک حرفه اي-جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

   
 2 :کد گروه و تولید فراوري: گروه تحصیلی

 
 

 

  
 072210: کد رشته تحصیلی سرامیک: رشته تحصیلی

   
 ردیف 

 12پایه  11پایه  10پایه 
 ساعت واحد  نام درس ساعت واحد نام درس ساعت واحد نام درس

1 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 
 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري 

16 16 

شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي خاص 
 دیگر حوزه هاي یادگیري

12 12 
شایستگی هاي پایه و شایستگی هاي 

 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري
8 

 
 
8 
 
 

2 

3 

4 

5 
 4,0 4,0 دانش فنی فناوري سرامیک   6

 

7 
 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  
 )مشترك در سه شاخه (

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 8,0 8,0 تعیین خواص مواد سرامیکی 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8

 8,0 8,0 شکل دهی و تولیدسرامیک 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 سرامیکی قطعات تولید 9

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
قالب سازي، لعاب و دکوردر صنایع 

 سرامیک
8,0 8,0 

 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11
عملیات پرداخت و خشک کردن تولیدات 

 سرامیکی
8,0 8,0       

       8,0 8,0 عملیات پخت و تکمیل تولیدمواد سرامیکی       12
 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه اي و استاندارد شایستگی حرفه براساس نیاز منطقه ا
 .ائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشددرسهاي ار. یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



 

۳۱ 

          

                          

 L1 سطح اول صالحیت حرفه اي عمومی سرامیکماهر نقشه آموزش کارگر 

 10درس اول سال 

 )تولید قطعات سرامیکی(

 )ساعت 300(

 11درس اول سال 
عملیات پرداخت و خشک کردن (

 )تولیدات سرامیکی

 )ساعت 300(

 11درس دوم سال 
عملیات پخت و تکمیل تولیدمواد (

 )سرامیکی

 )ساعت 300(



 

۳۲ 

                                     
 L2 کمک تکنسین سرامیک سطح دوم صالحیت حرفه اينقشه آموزش 

 12درس اول سال 

 تعیین خواص مواد سرامیکی

 )ساعت 300(

 12درس دوم سال 

 شکل دهی و تولیدسرامیک

 )ساعت 300( 

 12درس سوم سال 
قالب سازي، لعاب و دکوردر صنایع 

 سرامیک

 )ساعت 300( 



 

۳۳ 

 سرامیک هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی 
 2: کد گروه فراوري و تولید: گروه تحصیلی 

 072210: کد رشته تحصیلی سرامیک: رشته تحصیلی
 وس و شایستگی ها تخصیص در

            

 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس شماره
ساعت 

 تئوري
 نام و کد گروه ارزشیابی دنیاي کار شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

1 
 قطعات تولید

 سرامیک
 180 120 دهم مشترك در گروه 0722100110

و  0503و  0502و 0403و  0402
1102 

خودمدیریتی  -)(N66مدیریت مواد و تجهیزات -(N67)مدیریت منابع انسانی -(N71)تعالی فردي  -(N72)مسئولیت پذیري  -(N73)درستکاري 
(N61)- آموزش دیگران(N57)- هاي دیگران احترام گذاشتن برارزش(N56)-  نمایش قدرت رهبري افراد(N55)- فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و
(N54)-  نقش در تیم(N53)-  خوب شنیدن( مهارت گوش کردن ((N52)-  اجتماعی بودن )مردمی بودن((N51)-  توسعه شایستگی و دانش(N36)- 

داشتن درك درست از سیستم -(N22)تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  -(N23)بهبود عملکردهاي سیستم  -(N31)جمع آوري و گردآوري اطالعات 
انتخاب و بکارگیري فناوري هاي  -)N53(نقش در تیم  -)N12(تصمیم گیري  -(N11)استدالل -(N14)تفکر انتقادي -(N15)تفکر خالق -(N21)سازمانی 

 )N64(مدیریت زمان  -)N35(یادگیري  -)N41(مناسب 

 818135سازي مواد اولیه کارگر آماده  -
 818132سفالگر  -

 818136کارگر ریخته گري دوغابی  -
 کارگر پرداخت قطعه دست ساز-

 کارگر مونتاژ -

2 

 و پرداخت عملیات
 کردن خشک

 سرامیکی تولیدات
 180 120 یازدهم مشترك در رشته 0722100211

و  0301و  0203و  0202و  0201
0601و  0401. و 0303و  0302  

مدیریت مواد و  -(N67)مدیریت منابع نسانی -(N71)تعالی فردي  -(N72)مسئولیت پذیري  -(N73)درستکاري  -(N37)مستند سازي 
 -(N55)نمایش قدرت رهبري افراد  -(N56)احترام گذاشتن برارزش هاي دیگران -(N57)آموزش دیگران -(N61)خودمدیریتی  -)(N66تجهیزات

 -(N51))مردمی بودن( اجتماعی بودن  -(N52)) خوب شنیدن( مهارت گوش کردن  -(N53)نقش در تیم  -(N54)فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و
تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  -(N23)بهبود عملکردهاي سیستم  -(N31)جمع آوري و گردآوري اطالعات  -(N36)توسعه شایستگی و دانش 

(N22)- داشتن درك درست از سیستم سازمانی(N21)- تفکر خالق(N15)- تفکر انتقادي(N14)- استدالل(N11)-  تصمیم گیري)N12(-  نقش در تیم
)N53(- ي مناسب انتخاب و بکارگیري فناوري ها)N41(-  یادگیري)N35(-  مدیریت زمان)N64 ( 

 818143کارگر پرس  -
 يگر ختهیر پرداخت کارگر -

 818140پرداخت کار سرامیک  -
 کارگر قالب پرس -

 818144کمک متصدي خشک کن -

3 

 و پخت عملیات
 تولیدمواد تکمیل

 سرامیکی
مشترك در  0722100311

 رشته
 180 120 یازدهم

و  0702و  0701و  0602و  0501
  1201و  1101و  0802و  0801

مدیریت مواد و  -(N67)مدیریت منابع نسانی -(N71)تعالی فردي  -(N72)مسئولیت پذیري  -(N73)درستکاري  -(N37)مستند سازي 
 -(N55)نمایش قدرت رهبري افراد  -(N56)احترام گذاشتن برارزش هاي دیگران -(N57)آموزش دیگران -(N61)خودمدیریتی  -)(N66تجهیزات

 -(N51))مردمی بودن( اجتماعی بودن  -(N52)) خوب شنیدن( مهارت گوش کردن  -(N53)نقش در تیم  -(N54)فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و
تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  -(N23)بهبود عملکردهاي سیستم  -(N31)جمع آوري و گردآوري اطالعات  -(N36)توسعه شایستگی و دانش 

(N22)- داشتن درك درست از سیستم سازمانی(N21)- تفکر خالق(N15)- تفکر انتقادي(N14)- استدالل(N11)-  تصمیم گیري)N12(-  نقش در تیم
)N53(- اسب انتخاب و بکارگیري فناوري هاي من)N41(-  یادگیري)N35(-  مدیریت زمان)N64( 

 818134خشک کن  متصدي -
 818145کارگر لعاب زنی  -

 818131بارچین کوره  -
 818142کارگر دکور  -

 818146کارگر بسته بندي  -

4 
 مواد خواص تعیین

 سرامیکی
مشترك در  0722100412

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  1004و  1003و  1002و  1001
1103 

مسئولیت پذیري  -(N73درستکاري  -(N37)مستند سازي  -(N33)تفسیر اطالعات  -(N34)کاربرد فناوري اطالعات  -(N92)محاسبه و ریاضی 
(N72)-  تعالی فردي(N71)-  منابع نسانیمدیریت(N67)- مدیریت مواد و تجهیزاتN66)(-  خودمدیریتی(N61)- آموزش دیگران(N57)-  احترام

مهارت گوش  -(N53)نقش در تیم  -(N54)فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و -(N55)نمایش قدرت رهبري افراد  -(N56)گذاشتن برارزش هاي دیگران
بهبود  -(N31)جمع آوري و گردآوري اطالعات  -(N36)توسعه شایستگی و دانش  -(N51))مردمی بودن( اجتماعی بودن  -(N52)) خوب شنیدن( کردن 

تفکر -(N15)تفکر خالق -(N21)داشتن درك درست از سیستم سازمانی -(N22)تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  -(N23)عملکردهاي سیستم 
 )N64(مدیریت زمان  -)N41(انتخاب و بکارگیري فناوري هاي مناسب  -)N53(ر تیم نقش د -)N12(تصمیم گیري  -(N11)استدالل -(N14)انتقادي 

 ، گچ و آهکمتصدي آماده سازي مواد اولیه سیمان -
731446 

 731448متصدي آزمایش مواد اولیه  -
 731449متصدي اندازه گیري خواص دوغاب  -

 متصدي اندازه گیري پالستیسیته -
 متصدي آزمایش هاي خواص پخت-

5 
 و دهی شکل

 تولیدسرامیک
مشترك در  0722100512

 رشته
 180 120 دوازدهم

و 0204و 0105و  0104و  0103
و  0405و 0404و  0305و  0304

1104  

حل  -(N35)یادگیري  -(N42)به کارگیري فناوري هاي مناسب  -(N32)سازمان دهی اطالعات  -(N43) نگهداري فناوري هاي به کارگرفته شده -(N81)کارآفرینی 
 -(N67)نسانیمدیریت منابع  -(N71)تعالی فردي  -(N72)مسئولیت پذیري  -(N73درستکاري  -(N37)مستند سازي  -(N92)محاسبه و ریاضی  -(N13)مساله 

 -(N55)رهبري افراد نمایش قدرت  -(N56)احترام گذاشتن برارزش هاي دیگران -(N57)آموزش دیگران -(N61)خودمدیریتی  -)(N66مدیریت مواد و تجهیزات
توسعه شایستگی  -(N51))مردمی بودن( اجتماعی بودن  -(N52)) خوب شنیدن( مهارت گوش کردن  -(N53)نقش در تیم  -(N54)فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و

داشتن درك درست از -(N22)تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  -(N23)بهبود عملکردهاي سیستم  -(N31)جمع آوري و گردآوري اطالعات  -(N36)و دانش 
انتخاب و بکارگیري فناوري هاي  -)N53(نقش در تیم  -)N12(تصمیم گیري  -(N11)استدالل -(N14)تفکر انتقادي -(N15)تفکر خالق -(N21)سیستم سازمانی 

 )N64(مدیریت زمان  -)N41(مناسب 

 731450اپراتور شکل دادن پالستیک  -
 731441) شیشه ساز(شیشه گر  -
 731452متصدي تولید دیرگداز  -

 731447متصدي قالب  -
 731451اپراتور دستگاه شکل دهی شیشه  -

6 

 و لعاب سازي، قالب
 صنایع دکوردر

 سرامیک
مشترك در  0722100612

 رشته
 180 120 دوازدهم

و  0703و  0603و 0102و  0101
و  0901و 0804و  0803و  0704
و  1203و 1202و 0903و  0902

1204  

سازمان دهی اطالعات  -(N35)یادگیري  -(N43)نگهداري فناوري هاي به کارگرفته شده  -(N13)حل مساله  -(N42)به کارگیري فناوري هاي مناسب 
(N32)-  محاسبه و ریاضی(N92)-  تفسیر اطالعات(N33)-  مستند سازي(N37)-  درستکاريN73)-  مسئولیت پذیري(N72)-  تعالی فردي

(N71)- مدیریت منابع نسانی(N67)- مدیریت مواد و تجهیزاتN66)(-  خودمدیریتی(N61)- آموزش دیگران(N57)-  احترام گذاشتن برارزش هاي
) خوب شنیدن( مهارت گوش کردن  -(N53)نقش در تیم  -(N54)فعالیت ها  شرکت در اجتماعات و -(N55)نمایش قدرت رهبري افراد  -(N56)دیگران
(N52)-  مردمی بودن( اجتماعی بودن((N51)-  توسعه شایستگی و دانش(N36)-  جمع آوري و گردآوري اطالعات(N31)-  بهبود عملکردهاي سیستم
(N23)-  تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم(N22)-زمانی داشتن درك درست از سیستم سا(N21)- تفکر خالق(N15)- تفکر انتقادي(N14)- استدالل

(N11)-  تصمیم گیري)N12(-  نقش در تیم)N53(-  انتخاب و بکارگیري فناوري هاي مناسب)N41(-  مدیریت زمان)N64( 

 731453متصدي قالبسازي -
 731444لعاب زن  -
 731445اپراتور دکور -

 731454اپراتور خشک کن و کوره  -
درجه بندي محصوالت شیشه و  لیآن کورهمتصدي  -

 731455اي 



 

۳٤ 

 

 رشته سرامیکگواهی نامه و مدارك اعطایی 

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 کارگر ماهر عمومی سرامیک  :صالحیت

 81810191 :کد
L1 

تعداد  11 :شغل/تعداد گروه کاري
 :کارها

21 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   T1102 818135 کارگر آماده سازي مواد اولیه  1

   T0503 818132 سفالگر  2

   T0402 818136 کارگر ریخته گري دوغابی  3

   T0502  کارگر پرداخت قطعه دست ساز 4

   T0403  کارگر مونتاژ 5

   T0203-T0202 818143 کارگر پرس  6

   T0401  کارگر پرداخت ریخته گري 7

   T0301-T0201 818140 پرس پرداخت کارگر 8

   T0302  کارگر قالب پرس 9

   T0303-T0601 818144 متصدي خشک کن کمک  10

   T0501-T0602 818134 کن خشک يمتصد 11

   T0702-T0701 818145 کارگر لعاب زنی  12

   T0802-T0801 818131 بارچین کوره  13

   T1201 818142 کارگر دکور  14

   T1101 818146 کارگر بسته بندي 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام خانوادگی نام و 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر
 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



 

۳٥ 

 
 رشته سرامیک گواهی نامه و مدارك اعطایی

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 کمک تکنسین سرامیک  :صالحیت

 73140192 :کد
L2 

تعداد  13 :شغل/تعداد گروه کاري
 :کارها

27 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

1 
آماده سازي مواد اولیه  متصدي
 ، گچ و آهکسیمان

731446 T1103   

   T1001 731448 متصدي آزمایش مواد اولیه  2

3 
 خواص يریگ اندازه يمتصد

 دوغاب
731449 T1002   

   T1004  متصدي اندازه گیري پالستیسیته 4

5 
متصدي آزمایش هاي خواص 

 پخت
 T1003   

   T0305-T0304 731450 اپراتور شکل دادن پالستیک  6

   T0104 731441 )شیشه ساز(شیشه گر  7

   T1104 731452 متصدي تولید دیرگداز  8

   T0504-T0404-T0204 731447 متصدي قالب  9

   T0105-T0103 731451 اپراتور دستگاه شکل دهی شیشه  10

   T0903-T0902 731453 متصدي قالبسازي  11

   T0704 731444 لعاب زن 12

   T1204-T1203 -T0703 731445 اپراتور دکور  13

   T0804-T0803-T0603 731454 اپراتور خشک کن و کوره  14

15 
درجه بندي  کوره آنیل ومتصدي 

 اي محصوالت شیشه
731455 T0101-T0102-T0901-T1202   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

 .مشاغل زیر مجموعه مدرك اعطا می گردد/پس از کسب تمام گواهینامه هاي گروههاي کاري: معیار اعطاي مدرك



 

۳٦ 

 سرامیک دروس رشته یادگیريیاددهی ـ راهبردهاي  اصول انتخاب
براي یاددهی در مسیر محتوا و مفاهیم درس، درك از . سخنرانی و نمایش اسالید، فیلم هاي آموزشی و کمک درسی .1

 کار، فرایند و محیط واقعی
 هنرجویان خالقیتو بحث گروهی در مسیر تفکر منطقی و طرح سوال  .2
قعی؛ براي شناخت و درك از محیط کار رشته، مواد، ابزار و کار در کارگاه و آزمایشگاه، بازدید از نمونه هاي وا .3

 تجهیزات مربوطه
 یادگیري مداوم از محتوا و مفاهیم درس -مهارتی؛ یاددهی -تمرین دانشی .4
 کارآموزي؛ آشنایی با محیط واقعی رشته و مشاغل گوناگون مرتبط  .5
ستمی و بررسی ارتباط پدیده هاي طبیعی با ؛ براي هدایت در جهت تفکر سیهاي فردي و گروهی پروژه و انجام ارائه .6

  شغلی در جامعه -؛ مشارکت در پروژه هاي مرتبط با رشته تحصیلیمکانیزم هاي مشابه بکار رفته
 نرم افزارهاي آموزشی و چند رسانه اي مرتبط با رشته .7
 هنرجویان جهت یادگیري؛ براي تقویت انگیزه بازدید از صنایع مرتبط رشته و درس .8
 سرامیکعملی در رشته  -برگزاري جشنواره ها و مسابقات علمی .9

 ایجاد فرصت براي هنرجویان به منظور مدیریت کارگاه و گروه هاي کاري .10
 و فهم عمیق تر موضوعات رشتههنرجویان ارائه کنفرانس براي تقویت اعتماد به نفس  .11
 سرامیکاستفاده از ماکت هاي آموزشی براي آموزش رشته  .12
 هاي مستمر و پایانی در طول سال تحصیلی آزمونبرگزاري  .13

 سرامیک اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 ، از مفاهیم و محتواي کتب درسی پایه و تخصصی در راستاي سنجش از درك آنها)آزمون شفاهی و کتبی(پرسش  .1

 بدون استفاده از شرایط اضطراب آور
 سرامیکاستفاده از استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملکرد کاري رشته  .2

، توجه و نظارت مداوم به مهارت هاي تخصصی، سیستمی، کار تیمی، توانایی و )فرایند انجام کار(مشاهده عملکرد  .3
 ایمنی عمومی و هم چنین توجه به عملکرد و روند پیشرفت هنرجو در طی زمان

 رت، تعریف پروژه براي سنجش دانش تخصصی و فن آوري و تفکر منطقی، انتقادي و خالقیتآزمون مها .4

 هنرجویان جهت بهبود آموزش اجراي پروژه هاي تحقیقاتی در حد توان .5

 استفاده از گروه هنرجویان براي سنجش قضاوتی درفرآیندهاي انجام کار و ارزشیابی نهایی گروه کاري توسط هنرآموز .6



 

۳۷ 

 سرامیک رشته هنر آموزاناي  حرفه هايصالحیت
 سرامیک کارشناسی رشتهمدرك تحصیلی حداقل داراي  .1

مرتبط با رشته در صنایع مختلف رشته ) سال 3حداقل (باید تجربه کار  ،پس از استخدام در آموزش و پرورش  .2
 .داشته باشد ...).نسوز و ،کاشی، چینی، شیشه(شامل سرامیک

 .آموزش دیده و با تکنولوژي روز آشنا شوندمرتبط با رشته هنرآموزان باید یک تا دو ماه از هر سال را در صنایع   .3
 روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي) ضمن خدمت(اي  مربوط به فنی و حرفه آموزشی هاي دوره گذراندن  .4

 اي حرفهدر مراکز آموزش فنی و تدریس فنی باال جهت نگیزه داشتن ا .5

 سرامیک برنامه درسی رشته یالزامات اجرای
 و استاد کاران؛ نظارت مداوم به عملکرد هنرآموزان و استاد کاران رشته هنر آموزاناي  حرفهصالحیت تأیید  .1

 براي آموزش رشتهابزار و تجهیزات؛ لزوم فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز  .2

 ارتقاء مدیران و هنر آموزان؛  .3

 و تخصصیاي  حرفهآموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي  •

 تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن خدمت مدیران و هنر آموزان  •

 استادکار و تکنسین؛ براي نگهداري و تعمیرات تجهیزات .4

 ؛ مطابق استاندارد)کالسی، کارگاهی و آزمایشگاهی( فضا .5

 سرامیک براي تحقق اهداف رشته.. .مشارکت دیگر سازمانها نظیر شهرداري، کارخانجات استانها و شهرستانها و .6

 سرامیکتهیه برنامه جامع آموزش رشته  .7

 در جهت هدایت تحصیلی هنرجویان سرامیکهاي برنامه درسی رشته  معرفی شایستگی .8

  نابع مالیم .9

 و مدیران هنرستان ها سرامیکتعیین منابع مالی جهت آموزش هنر آموزان و استاد کاران رشته  -

 سرامیکتعیین منابع مالی جهت تجهیز هنرستان ها به امکانات مورد نیاز رشته  -

 سرامیکتعیین منابع مالی جهت تهیه وتوزیع بسته آموزشی مورد نیاز رشته  -
 سرامیکمنابع مالی جهت تهیه وتوزیع مواد مصرفی رشته  تأمین -

 پایش برنامه .10

 تهیه سازوکار اعتبار بخشی -

 تهیه سازوکار بازدید از استانها -

 تهیه سازو کار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی و مواد ورسانه هاي یادگیري -

 سرامیک فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته
 .سه تا پنج سال بعد از اجرا، برنامه مورد ارزشیابی و اصالح قرار می گیرد در مدت زمان 



 

۳۸ 

 سرامیک دروس رشته اجزاي بسته آموزشی

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد
 سایت -8  کتاب مرجع -7  پوستر-6  کتاب کار-5   فیلم راهنماي معلم-4   راهنماي معلم-3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صـورت تصـاویر واضـح و اینفـوگرافی آورده     ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
 .به طور متعادل آورده شود کالسی، پرسش و تحقیقکار غیر . شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود

خداوند را به عنوان . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند
 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. خالق و صانع تلقی نماید

 .دمطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشو: توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افـزار مـی توانـد شـامل     . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
. نـرم افـزار تعـاملی باشـد    . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کنـد . نیز باشد) کلیپ(فیلم هاي کوتاه 

 .ساخت یا انجام پروژه آورده شود روش. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد
کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هـر جلسـه،   
همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملـی بـه طـور کامـل تـر آورده      . نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

ه هاي تحصیلی مـرتبط بـا پودمـان،    پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشت. شود
منابع علمی مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، روش ارزشـیابی و روش  

مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشـد،  . نمره دهی و شرح فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود
 . آورده شود

فیلم راهنماي 

 ممعل

. در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل آورده شـود   
 .برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

 .در این جزء فرمت گزارش نویسی و یا پروژه هاي غیر تجویزي آورده شود کتاب کار

توانـد  همچنین مـی . این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شوددر  پوستر
 .هاي کتاب استفاده شودبراي بزرگنمایی عکس

 .در این بخش کتاب هاي مرجع براي رشته آورده شود کتاب مرجع

 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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