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 مقدمه
عمده ترین بخش هاي تامین کننده مواد اولیه معدن، معدنکاري و صنایع وابسته به آن چرخ محرك در بسیاري از اقتصادهاي جهان است و از 

وخدا دادي نقش اساسی در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راه گشاي  صنایع محسوب می شود، ذخا ئر معدنی کشور به عنوان یک امکان بالقوه
دن دنیا در ایران وجود دارد، به طوري که در در صد ذخائر شناخته شده معا 3لذا با توجه به اینکه . بسیاري از معضالت خود کفائی کشور می باشد

 خاور میانه رتبه اول ودر آسیا رتبه دوم ودر دنیا رتبه دهم کشورهاي معدنی محسوب می شود، امکان افزایش اشتغال زائی در واحدهاي معدنی
شده و آینده روشنی در فرا روي نیروي انسانی وصنایع معدنی وابسته به آن بسیار باال است از این جهت سرمایه گذاري مناسبی در این بخش آغاز 

  .جوان وجویاي کار کشور خواهد داشت
گرفته و پس از کاري را فراهاي الزم مربوط به معدنباشد و هنرجو در این بخش آموزشرشته معدن یکی از رشته هاي گروه فرآوري و تولید می

فرآوري مواد  –اکتشاف و استخراج معدن(هاي مختلف واحدهاي معدنی از جمله در بخشتواند اي در این رشته میاتمام دوره آموزش فنی وحرفه
 .و صنایع وابسته به آن مشغول به کار شوند) سازيمعدنی و ماشین آالت و راه

ار طی مراحلی اي تدوین شده که مشاغل موجود در بازار کدر تدوین این سند با توجه به نیاز دنیاي کار محتواي آموزش رشته معدن بگونه
همچنین از اسناد باال دستی . شناسائی و در چار چوب برنا مه آموزش فنی وحرفه اي این رشته بر اساس نیاز بازار کار تنظیم وتهیه گردیده است

اي ارزشیابی سند برنامه درسی ملی و استاندارده -اي کشورهاي فنی وحر فههاي نظام آموزشسیاست –مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور
 .حرَف استفاده شده است

مؤلفان  -هاي اقتصادي مرتبطصاحبان صنعت و کار فرمایان در بخش -ايریزان درسی فنی وحرفهامید است این سند بتواند پاسخگوي برنامه
کارشناسان اجرائی آموزش فنی - ارزشیابی کنندگان برنامه هاي درسی فنی وحرفه اي -هاي مرجع آموزش فنی وحرفه ايهاي درسی و کتابکتاب

 .اي معدن و صنایع معدنی از منظر نظارت بر اجراي کارها قرار بگیردوحرفه

  



٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراوري وتولیدگروه 
 

 

 



٦ 

 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

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

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

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

 ضرورت گروه فرآوري و تولیداهمیت و 

مواد شیمیایی و حالل ، رنگ، دارو، الستیک، الیاف مصنوعی . 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 

 .ت که در عمل زندگی بدون استفاده از آنها تصور ناپذیر استآمیخته اس

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

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

 

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

 
گروه بزرگ 

 ايحرفه-تحصیلی
 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 فرآوري و تولید 1
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 ل دروسجدو
 2: گروه تحصیلیکد  دیتول و يفرآور: گروه تحصیلی 

 

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

 تئوري
 شایستگی هاي غیرفنی شایستگی ها فنی ساعت عملی

1 
 و سازي جاده ایمنی،

 معدن در خدمات
0724100110 

مشترك 

 در گروه
10 120 180 0102-0506-0107-0601-0603-0604-0904-0905 

 )N12(تصمیم گیري 
 )N31(آوري و گردآوري اطالعاتجمع 

 )N72(مسئولیت پذیري
 )N73(درستکاري

2 
انتخاب از ( 2درس انتخابی 

  )گروه

مشترك 

     10 در گروه

3 
انتخاب از ( 2درس انتخابی 

  )گروه
مشترك 

 در گروه
10     

4         
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 جدول دروس شغلی پایه دهم در گروه فرآوري و تولید

 نام درس پایه دهم 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

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

آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار هاي اجراي برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین 
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ سیاست هاي کار آمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت هاي فنی

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

 با تاکید بر کاهش تمرکز؛ 
بکارگیري روش هاي موثر در تامین، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمـی بـه منظـور     .3

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

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

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

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

 فرآوري و تولیدگروه فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد فراوري و تولیدسال برنامه درسی گروه  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 استخراج فناوري معدن واهمیت و ضرورت رشته 

بین شود ونمونه ان ثبات شرکتهاي معدنی در بورس وحضور در هاي اقتصاد محسوب میترین بخشبخش معدن از با ثبات
 درصدي 6درصدي در بورس است بخش معدن با احتساب صنایع معدنی سهم  30و دارا بودن سهم  شرکت برتر کشور 100

 .در تولید ناخالص ملی کشور مان را در اختیار دارد

بخش توانسته در بر خی شاخصها از جمله رشد سرمایه گذا ري جایگاه دوم را در بین بخشهاي مختلف  از سوي دیگر این
میزان سرمایه گذاري در این  درصد رشد سرمایه گذاري را به ثبت برساند 5/6قتصاد کسب کند وبطور متوسط در هر سال ا

رسیده است همچنین متوسط رشد ساالنه  1389میلیارد تومان در سال  488به  1370میلیارد تومان در سال  146بخش از 
و ذکر این نکته ضروریست  در صد رسید ه است5/7این بخش به حدود درصد ورشد ارزش افزوده  5/ 7در این بخش به  تولید

که کشور هاي مختلف دنیا فعا لیت خودرا در سایه توجه به حوزه معدن شکل داده اند بنا بر این بقاي صنایع در فضاي 
 ).هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش(رقابتی، وابسته به توجه به بخش معدن است 

میلیارد ریال  169هزارو  79نفر در بخش معادن در حال بهره برداري وارزش افزوده  922هزارو  84بیش از  باتوجه به فعالیت
( میلیون تومان ارزش افرینی در این بخش دارد  93در این بخش میتوان تخمین زد که هر معدنکار ایرانی ساالنه بیش از 

کلی نظام جمهوري اسالمی ایران ابال غی توسط مقام معظم  الزم به ذکر است که سیاستهاي)  93سال  مرکز امار ایران
تقویت  -اطالع رسانی جامع وهماهنگ در علوم زمین: در بخش معدن که شا مل عناوینی از قبیل  1379رهبري در سال 

دنی افزایش سهم معدن وصنایع مع -ارتقاء سطح اموزش وتربیت نیروي انسانی -خالقیت ودست یابی به فن اوري هاي نوین
وایجاد واحد  گسترش همکاریهاي بین المللی علمی وفنی و اقتصادي در زمینه اکتشافات معدنی –در تو لید ناخالص ملی 

-هاي فراوري والویت گذاري در مناطق داراي پتانسیل هاي معدنی وایجاد زمینه هاي مناسب رشد براي صنایع معدنی می
 .باشد

 :معدن اشاره به موارد زیر حائز اهمیت است در ضرورت تربیت نیروي انسانی در رشته 

 3582فقط تعداد  1385میباشد که در سال  1391معدن در سال  5316تعداد معادن موجود در کلیه استانهاي کشور بالغ بر 
 60063درصد میباشد وتعداد شاغلین در همین دوره زمانی از  48که در صد افزایش معادن در این دوره بیش از  معدن بوده

در صد افزایش یافته است شایان ذکر است این آمار تنها مربوط به شاغلین مستقیم در معدن  4/41 نفر یعنی 84922به 
واحد  30اجراي طرح هاي توسعه اي در  در همین راستا سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنایع معدنی ایران جهت. است

را در برنامه اشتغال زائی  29347نفر به  9874از  1396لغا یت  1392معدنی خود افزایش نیروي انسانی مورد نیاز از سال
وصنایع معدنی وبهره وري  وامار شاغلین بخش معدن با عنایت به روند توسعه اي تعداد معادن کشور.خود قرار داده است

وادامه ان  1404افق وصنایع معدنی در  معدن مناسب ان که در فوق مورد اشاره قرار گرفت وبا توجه به ستد چشم انداز
 .معدنی وصنایع معدنی بایستی بطور جدي در دستو کار قرار بگیرد واحد هاي تربیت نیروي انسانی مورد نیاز



۱۲ 

 آموزشینیازسنجی 
 

 



۱۳ 

 )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

  :88کد  :گروه فرعی حرفه 
  :08کد 

 8111 :88کد کارگر ماهر معدن :واحد حرفه
 81110191 :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

 باالخیلی  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
     

 گذاري درمیزان تاثیر  -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

اي اموزش نیروي میزان نیاز بازار کشور با عنایت به میزان ذخائر معدنی وسرمایه گذار ي وچشم انداز اتی بسیار زیاد است وهزینه تامین تجهیزات وفضا بر
هم در تربیت وهم در جذب این افراد میباشد لذا نقش دولت در  باشد و نیاز به همکاري واحد هاي معدنی همجوارنیاز این رشته بسیار زیاد میانسانی مورد 

وصنایع معدنی بسیار زیاد واساسی است از طرفی امادگی اموزش وپر ورش در تربیت نیروي انسانی بخش معدن  تربیت نیروي انسانی وتامین امکانات اموزشی
نیروي انسانی مذکور در خود کفائی کشور برکسی پوشیده  تاثیر تربیت در حال حاضر قابل توجه نبوده ونیاز است که توجه جدي به این امر مبذول گردد

این حرفه در کشور در نیست وخود یکی از عوامل پیش رفت وتوسعه بخش معدن وصنایع معدنی میباشد در ارتباط با مزیت اقتصادي بخشهاي مرتبط با 
..... صنایع الومینیوم و –صنایع مس –که کشو ر از این نظر داراي پتا نسیل هاي بسیار زیادي از جمله صنایع فوالد  ومواد معدنی پر واضح است خصوص معدن

میرسد در اثر عدم توجه به این بخش مهم از میزان جذب دانش اموختگان دوره هاي قبل در واحد هاي معدنی اطالع دقیقی در دست نیست وبنظر . میباشد
زش وجذب در کشور میزان جذب کم باشد و انتظار میرود که در مقطع فعلی که مسوالن کشور جهت گیري قابل توجه اي به این شاخه از اقتصاد دارند امو

 .هی داشته باشدافزایش قابل توج با آموزش و پرورش دانش اموختگان رشته معدن در سایه همکاري واحد هاي معدنی



۱٤ 

 )وزشامکان سنجی آم(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

  :گروه فرعی حرفه 
  :88کد
  :08کد 

 کمک تکنسین معدن :واحد حرفه
 8113 :88کد
 8113039 :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
     

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
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
  آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

 

 



۱٥ 

 و استخراج معدنفناوري اهداف تفصیلی رشته 
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )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

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

درك، ،کشف،تدبر، نقد،توجه،تحلیل

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکروتدبر در قوانین ومقررات مربوط به وظایف  -3

 .محوله
تفکر وتامل در فناوري هاي بکار رفته درماشین  -4

 .االت وتجهیزات معدن
فرایند کار هاي مربوط به وظایف تجزیه وتحلیل  -5

  .محوله کارکر ماهر
کارهاي مربوط به وظایف  فرایند تجزیه وتحلیل -6

 .تکنسین معدن محوله کمک

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
سفارشات وفرموده ه انبیاء واولیاء الهی  تفکر واستنباط از -3

 .کارهادر مورد داشتن همت بلند در 
تدبر وتامل در نحوه مدیریت در کارها وامرار معاش در -4

 .جهت کسب روزي حالل
تدبر وتفکر در حرفه معدن به عنوان حرفه اي که  -5

ثروتهاي خداوندي را که در دل زمین نهفته است را در 
کارکر (جهت رفع نیازهاي بشري در اختیار انان قرار میدهد

 )کمک تکنسین معدن –ماهر معدن 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر وتامل در نحوه رعایت اخالق اسالمی و درك حقوق  -3

 .اجتماعی افراد در محیط کار واجتماع

کار افرینی در عملیات  پژوهش و تحقیق به منظور -4
 .معدنکاري

تجزیه وتحلیل استاندارد هاي ایمنی در معدنکاري واعتقاد  -5
 وکمک تکنسین معدن توسط کارگر ماهر رعایت انهابه 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تدبر و تفکر در قوانین ومقررات زیست محیطی ورعایت انها در  -3

 .هاي اینده جهت خفظ منابع براي نسل

ومدیریت منابع در عملیات  تدبر وتفکر در نحوه تصمیم گیري -4
 .معدنکاري

ایمنی ومحیط زیست  تجزیه وتحلیل فرایند کنترل بهداشت -5
 .توسط کارگر ماهر معدن

توسط کمک تکنسین  تجزیه وتحلیل فرایند کنترل محیط کار -6
 .)انجام عملیات ایمنی در معدن(معدن 

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
در انجام هرچه بهتر لیت پذیري  ؤباور به امر مس -3

محوله واهمیت دادن به قوانین ومقررات در  امور
 .محیط کار

 .اعتقاد به رعایت اخالق حرفه اي در کار ها -4

از ماشیناال ت  اعتقاد به امر سرویس ونگهداري -5
 .وتجهیزات توسط کارگر ماهر معدن

 برنامه سرویس ونگهدارياعتقاد به امر تهیه  -6
  .ماشین االت وتجهیزات توسط کمک تکنسین معدن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
التزام قلبی به رعایت اصول دین و پرهیز گاري در  -3 

 .امورات زندگی ومحیط کار

 .اعتقاد به مدیریت خداوند در نظام افرینش وتفکر در ان -4

حرفه هاي کارکر  واعتقاد به کسب روزي حالل درایمان  -5
  .وکمک تکنسین معدن ماهر

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
اعتقاد به داشتن روحیه ایثار گري ونوع دوستی در محیط  -3

 .کار

التزام قلبی به کار تیمی وارتباط مؤثر با سایر افراد در  -4
 .محیط کار

وکمک تکنسین معدن به امر مهم  کارگر ماهر  قلبی التزام -5
در عملیات معدنکاري به کارگران ) اعالم خطر وکنترل محیط(

 .وسایر افراد در محیط معدن ودر جهت حفظ جان انها

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
منافع خالقانه از  ارزش گذاري به محیط زیست واستفاده بهینه -3

 .موجود در ان در جهت انجام عملیات معدنکاري

ري در کاهش اسیب هاي زیست داشتن باور به نقش فناو -4
 محیطی 

قوانین واستانداردهاي مربوط به حفاظت  التزام قلبی به رعایت -5
وکمک  توسط کار ماهر به هنگام عملیات معدنکاري محیط زیست

 .تکنسین معدن

 علم
بصیرت و کسب معرفت شناخت، (

 )آگاهی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
وبهداشت فردي در  تشریح قوانین ومقررات ایمنی -3

  .محیط کار

را در مواد و  مدیریت در عملیات معدنکاري -4
 .توضیح میدهد تجهیزات

ط رویه هاي عملیاتی در معد نکاري توس تشریح -5
 .معدنکارگر ماهر و کمک تکنسین 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
اهمیت نقش ایمان به خداوند را در انجام هرچه بهتر کار  -3

 .هارا توصیف میکند

در مورد کارو فعالیت )ع(توصیف احکام الهی وسیره ائمه  -4
 .اقتصادي

نقش خداوند در خلق ذخائر معدنی به عنوان ثروتهاي  -5
 )کارگر ماهر وکمک تکنسین معدن(تشریح میکند الهی را 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
داشتن اخالق اسال می ورعایت ان در محیط کار را شرح  -3 

 .میدهد

 .بیان اهمیت کار گروهی وارتباط مؤثر در پیشرفت کار ها -4

کارگر ماهر و کمک (اصول ایمنی در محیط کار توسط   -5
 .شرح داده میشود)تکنسین معدن 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
زه اب وپساب هاي معدنی را  روشهاي دفع وا محاء وبازیافت -3

 شرح میدهد

شرح اهمیت نگرش سیستمی در حفظ محیط زیست ومنابع  -4
 .طبیعی

ریح نحوه استفاده بهینه از طبیعت در کارهاي معدنی تش -5
 .توسط کمک تکنسین معدن

در فعالیت هاي  بیان روشهاي کنترل اسیبهاي زیست محیطی -6
 .توسط کارکر ماهر معدن معدنی



۱٦ 

 و استخراج معدنفناوري اهداف تفصیلی رشته 
    عرصه            

     عناصر 

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

 رابطه با خدا
 )تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیاي الهیصفات خدا،آیات (

 )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

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)و مجاهدت،کارآفرینی،مهارت

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
مسؤلیت در انجام وظایف  عمل به قوانین وپذیرش -3

 .محوله

در استفاده از ابزار بکار گیري فناوري هاي جدید  -4
 .االت وتجهیزات وماشین االت در معدن

عمل به وظا یف حرفه اي در عملیات معدنی  -5
 .توسط کمک تکنسین معدن

وتجهیزات توسط نگهداري صحیح ماشین االت  -6
 ماهر معدکار گر 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 .عمل به وظایف محوله در سایه ایمان و توکل بر خداوند -3

اعمال مدیریت صحیح روي منابع مادي ومعنوي در  -4
 .جهت کسب رضاي خداوند

انجام در ست وظایف محوله با در نظر گرفتن احکام  -5
حالل توسط کارگر ماهر وکمک الهی در جهت کسب روزي 

 .تکنسین معدن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
 .تعامل با همکاران وسعی در ایجاد محیطی سالم و با نشاط -3

بکار گیري تجارب وبه اشتراك گذاشتن اموزه هاي خود در  -4
 .خصوص فناوري هاي جدید با سایر همکاران

 

قوانین ومقررات ایمنی  محوله در چارچوب عمل به وظایف -5
در محیط کار ودر ارتباط با همکاران توسط کار گر ماهر 

 .وکمک تکنسین معدن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مسؤلیت پذیري در انجام عملیات باز سازي محیط زیست در  -3

 .سیستم منطقهپایان عملیات معدنکاري ودر جهت حفظ اکو 

هعمال مدیریت صحیح در نحوه جمع اوري و انتقال باطله ها  -4
به مکان هاي مناسب در جهت به حد اقل رساندن تخریب در 

 .محیط زیست

به  دسترسیبکار گیري تجارب اجرائی در ایجاد راه هاي  -5
جهت کاهش تخریب در محیط زیست توسط کارگر ماهر معدن 
 .معدن

توسط کمک تکنسین معدن در ایجاد راه هاي اعمال مدیریت  -6
 .دسترسی به معدن در جهت کاهش تخریب در محیط زیست

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ترویج وگسترش روحیه نشاط ومهر ورزي در  -3

 .محیط کار

العمر وکسب  التزام عملی به یاد گیري مادام -4
  .اطالعا ت

سعی واهتمام در انجام هرچه بهتر وظایف محوله  -5
 .توسط کار گر ماهر معدن

احساس مسؤ لیت و اهتمام در انجام وظایف محوله -6
 توسط کمک تکنسین معدن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ه در التزام عملی در تالش در ر سیدن به حیاط طیب -3

 .در زندگی ومحیط کار سایه عمل به احکام الهی

وپایبندي به اخالق حرفه اي در  اخالقی رعایت فضا ئل -4
  .محیط کار

التزام قلبی به داشتن توکل بر حدا وند در جهت انجام  -5
هر چه بهتر کار ها توسط کار گر ماهر وکمک تکنسین 

 .معدن

 شایستگی پایه -1
 حوزه هاي یادگیريشایستگی خاص دیگر  -2
توجه به داشتن روحیه خیر خواهی وجمع گرائی در محیط  -3

 .کار

 سیستمی در محیط کار پایبندي به کار تیمی ونگرش  -4

داشتن حضور فعال در تیم کاري در راستاي انجام هرچه  -5
 .حرفه اي توسط کارگر ماهر معدن بهتر وظایف

در محیط کار گسترش فرهنگ کار وتال ش در بین افراد  -6
 .توسط کمک تکنسین معدن

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
احساس مسؤ لیت در حفظ محیط زیست به عنوان امانتی که  -3

 .متعلق به کلیه نسل ها میباشد

توجه به فناوري هاي نوین در کاهش اسیب هاي زیست  -4
 .محیطی

در انجام ومحیط زیست  طبیعیسعی واهتمام در حفظ منابع  -5
 .عملیات معدنکاري توسط کار گر ماهر معدن

سعی واهتمام کمک تکسین معدن در اعمال مدیریت در حفظ  -6
  .محیط زیست ومنابع طبیعی در معدنکاري



۱۷ 

 فناوري معدن و استخراج آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی
 )درك نوشتاري -بیان نوشتاري -بیان شفاهی -درك شفاهی(هاي شناختی توانایی -
 )تعیین موقعیت در محیط و درك وضعیت(توانایی ادراکی  -
 )آمادگی دست و بازو -هماهنگی اعضاي حرکتی(توانایی رون حرکتی  -
 )ادل جسمیتع -انعطاف پذیري اعضاي بدن -قوت جسمانی(توانایی فیزیکی  -
 )حساسیت شنوایی -توانایی تشخیص رنگ -توانایی دیدن اشیاء در نزدیک و دور(توانایی حسی  -
 )درك مطلب -گوش دادن فعال -نوشتن -صحبت کردن(هاي پایه مهارت -



۱۸ 

 در دوره کاردانی و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 

 
 



۱۹ 

 فناوري معدن واستخراجمشاغل قابل احراز در رشته 

 معدنکارگر ماهر 

 81110191: کد حرفه
 معدنکمک تکنسین 

 81130392: کد حرفه

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 مامور نجات ایمنی 1

 وفعالیتهاي معدنیاپراتور دستگاه هاي معدنی  2

 کارگر تعمیرات وخدمات 3

 مکانیک سرویس ونگهداري  4

 متصدي مکانیک  5

 کارگر حفاري معدن 6

 گمانه زن  7

 ل یاپراتور واگن در 8

 کارگر آزمایشگاه  9

 کارگر سنگجوري وشستشوي مواد معدنی 10

 اپراتور انواع سنگ شکن  11

 اپراتور انواع اسیا 12

13  

14  

15  
 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 کمک اپراتو نقشه برداري معدن 1

 متصدي انفجار در معدن 2

 متصدي امور ناریه 3

 آتش کار معدن  4

 آتش نشان معدن  5

 استاد کار معدن  6

 ماهر استخراج کارگر 7

 سرپر ست ماشین هاي معدنی 8

 کار مند دفتري نگهداري وتعمیرات  9

 آزمایشگاه اپراتور 10

 کار گر فنی دستگاه جدایش مواد معدنی 11

 ......)جیگ و(اپراتور میزهاي لرزان  12

13  

14  

15  
 

 



۲۰ 

 فناوري معدن و استخراج اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه



۲۱ 



۲۲ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته فناوري معدن و استخراجهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر معدن :نام حرفه 

  81130392 :کد 2 :سطح کمک تکنسین معدن :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین معدن :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 انجام عملیات ایمنی
کنترل سیستم هاي آتش 

 نشانی
کنترل تجهیزات حفاظت 

 فردي
 کنترل برق معدن کنترل محیط کار کنترل هواي معدن

کنترل سیستم هاي 
 اضطراري

کنترل سیستم هاي 
 مخابرات

01  198 132 0101 L2 18 12 0102 L1 18 12 0103 L3 54 36 0104 L2 18 12 0105 L3 
3
6 

24 0106 L2 18 12 0107 L1 18 12 

 

 
کنترل هوشمند سیستم 

 ایمنی
      

    0108 L3 18 12                         
 

انجام عملیات 
 اکتشافی

 مطالعات میدانی
عملیات صحرائی 

 اکتشاف
تهیه نمونه اولیه جهت 

 آنالیز
 تهیه نمونه اکتشافی اکتشافیعملیات حفاري 

تعیین مختصات محدوده 
 نهائی اکتشاف در محل

تهیه گزارش فنی 
 اکتشاف

02  306 204 0201 L3 54 36 0202 L3 54 36 0203 L1 18 12 0204 L3 54 36 0205 L3 54 36 0206 L3 36 24 0207 L3 18 12 
 

پیاده کردن نقشه هاي 
 اجرائی معدن

انطباق محدوده برروي 
 نقشه

 تعیین مختصات محدوده تهیه نقشه توپوگرافی
پیاده سازي الگوي 

 حفاري

 نقشه برداري معدن

 
  تهیه نقشه هاي معدنی

03  198 132 0301 L2 18 12 302 L3 54 36 0303 L2 18 12 0304 L1 18 12 0305 L3 54 36 0306 L3 54 36     



۲۳ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته فناوري معدن و استخراجهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :شغلیکد گروه      
 

  81110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر معدن :نام حرفه 

  81130392 :کد 2 :سطح کمک تکنسین معدن :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین معدن :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 انجام عملیات حفاري
انطباق محل حفاري طبق 

 نقشه

آماده سازي محل گمانه 
و استقرار ماشین آالت 

 حفّاري
 نمونه گیري انجام حفاري آزمایشی انتخاب روش حفاري تجهیز کارگاه حفّاري

الگ نویسی و انتقال 
 نمونه ها به انبار

04  216 144 0401 L
2 36 24 0402 L1 18 12 0403 L

3 36 24 0404 L
3 54 36 0405 L1 36 24 0406 L1 18 12 0407 L

3 18 12 

 

 انجام عملیات آتشکاري
پیاده کردن نقاط 

 آتشکاري
 چالزنی

کنترل ابعاد و تعداد 
 چالها طبق نقشه

 گذاري خرج حمل مواد ناریه
اعالم خطر و کنترل 

 محیط
 آتشکاري

05  216 144 0501 L
2 18 12 0502 L1 36 24 0503 L

2 18 12 0504 L
2 18 12 0505 L

2 36 24 0506 L1 18 12 0507 L
2 18 12 

 

       بازرسی محل انفجار 

    0508 L
3 54 36                         

 

 انجام عملیات استخراج
تجهیزات کارگاه 

 استخراج
پیاده کردن نقشه 

 استخراج
احداث راه هاي 

 دسترسی به معدن
 استقرار ماشین آالت

 معدن
 پیشروي در جبهه کار ایجاد خدمات فنی

تفکیک و حمل مواد 
 معدنی

06  270 180 0601 L36 24 0602 L54 36 0603 L1 36 24 0604 L1 18 12 0605 L54 36 0606 L2 54 36 0607 L1 18 12 



۲٤ 

2 3 3 



۲٥ 

 

 فناوري معدن و استخراجاي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته هاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر معدن :نام حرفه 

  81130392 :کد 2 :سطح کمک تکنسین معدن :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین معدن :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

انجام عملیات فرآوري 
 مواد معدنی

 نرمایش مواد معدنی خردایش مواد معدنی سنگجوري
جدایش فیزیکی مواد 

 معدنی
 فلوتاسیون جدایش در جریانها

عملیات انحالل 
 )لیچینگ(شیمیائی

07  324 216 0701 L1 36 24 0702 L1 36 24 0703 L1 36 24 0704 L2 54 36 0705 L2 36 24 0706 L3 54 36 0707 L3 54 36 

 

       بسته بندي محصول 

    0708 L1 18 12                         
 

اجراي عملیات 
 آزمایشگاهی

آماده سازي نمونه هاي 
 مواد معدنی

 توزین نمونه ها
تعیین خواص فیزیکی 

 ماده معدنی
تعیین خواص شیمیائی 

 ماده معدنی

انجام آزمایشهاي 
میکروسکوپی و 

 ماکروسکوپی

 انجام
 XRDآزمایشهاي 

 انجام
 (XRF)آزمایشهاي

08  234 162 0801 L1 18 12 0802 L1 18 12 0803 L2 36 24 0804 L3 36 24 0805 L3 54 36 0806 L3 18 12 0807 L3 18 12 
 

 ICPانجام آزمایش هاي  
تنظیم و ارائه گزارش 

 آزمایشگاه
     

    0808 L3 18 12 0809 L3 18 12                     



۲٦ 

 

 اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته فناوري معدن و استخراجهاي حرفهشایستگی

از صفحه    

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی )ي کشاورزيها ماشین(و صنایع وابسته کشاورزي    25 
 

  81110191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر معدن :نام حرفه 

  81130392 :کد 2 :سطح کمک تکنسین معدن :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین معدن :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

سرویس و نگهداري 
 ماشین آالت و تجهیزات

تهیه شناسنامه فنی 
 تجهیزات و ماشین آالت

تهیه برنامه سرویس و 
 نگهداري

سفارش خرید مواد و 
 لوازم یدکی

انجام سرویس طبق 
 برنامه

انجام بازدیدهاي دوره 
 اي

تهیه پرونده 
 سرویسکاري و تعمیرات

 

09  198 132 0901 L2 36 24 0902 L2 36 24 0903 L2 18 12 0904 L1 36 24 0905 L1 36 24 0906 L1 36 24     
 

        

                                
 

        

                                
 

        

                                



۲۷ 

 فناوري معدن و استخراج رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 

 انتخاب فناوري هاي مناسب  -1

 هداري فناوري هاي بکارگرفته شده نگ -2

 مسئولیت پذیري  -3

 درستکاري و کسب حالل  -4

 مدیریت زمان  -5

 تصمیم گیري  -6

 تعالی فردي -7

 مدیریت کارها و پروژه ها  -8

 تفکر خالق  -9

 نقش در تیم  -10

 تفکر انتقادي  -11

 آموزش دیگران  -12

 جمع آوري و گرد آوري اطالعات  -13

 کارآفرینی  -14



۲۸ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

   از  صفحه 

 L1 :سطح 81110191 :کد کارگر ماهر معدن :نام حرفه
 

  :نام شغل

 

 مکانیک سرویس ونگهداري: نام شغل

 

 کار تعمیرات وخدمات فنی :نام شغل

 

اپراتور دستگاه هاي  :نام شغل
 معدنی وفعالیتهاي معدنی

 

 مامور نجات ایمنی :نام شغل*

 
  نوبت اول

جاده سازي ایمنی، 
 و خدمات در معدن

  811336 :کد شغل 811152 :کد شغل 811139 :کد شغل 811150: کد شغل :کد شغل

 :کد کارها
 

 T0102-T0506-T0107 :کد کارها T0603-T0604: کد کارها T0904:کد کارها T0905:کد کارها

 90: زمان 3: واحد 90: زمان 3: واحد 60: زمان 2 :واحد 60: زمان 2: واحد :زمان :واحد

           

  :نام شغل

 

 واگن دریلاپراتور : نام شغل

 

 گمانه زن: نام شغل

 

  کارگر حفاري معدن: نام شغل

 

 متصدي مکانیک: نام شغل

 
 نوبت دوم

حفاري اکتشافی 
 واستخراجی معادن

 811151: کد شغل 811147:کد شغل 811155:کد شغل 811156:کد شغل :کد شغل

 T0906: کد کارها T0304-T0402:کد کارها  T0405-T0406:کد کارها  T0502:کد کارها :کد کارها

 60: زمان 2: واحد 60: زمان 2: واحد : 90زمان 3: واحد 60: زمان 2:واحد : زمان : واحد

           

کارگر سنگجوري : نام شغل  اپراتور انواع سنگ شکن: نام شغل  اپراتور انواع اسیا: نام شغل  : نام شغل
 وشستشوي مواد معدنی

 

 کارگر ازمایشگاه: نام شغل

 

 نوبت سوم
–خرد کردن 

تفکیک واماده 
 سازي مواد معدنی

  811141:کد شغل 811149: کد شغل 811153: کد شغل 811154: کد شغل : کد شغل

 T0203-T0801-T0802:کد کارها T0607-T0701:کد کارها T0702:کد کارها T0703-T0708:کد کارها  :کد کارها

 90: زمان 3: واحد 90: زمان 3: واحد 60: زمان 2: واحد 90: زمان 3: واحد : زمان :واحد

 

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



۲۹ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی

   از  صفحه 

 L2 :سطح 81130392 :کد کمک تکنسین معدن :نام حرفه

 : نام شغل

 

 اتشکار معدن: نام شغل

 

 متصدي امور ناریه :نام شغل

 

  متصدي انفجار در معدن:نام شغل

 

کمک اپراتور نقشه  :نام شغل*
 برداري معادن

 

 نوبت اول
عملیات نقشه 

برداري واتش باري 
 در معدن

 811342 :کد شغل 811345 :کد شغل 811339:کد شغل 811346: کد شغل :کد شغل

 T0301-T0401 :کد کارها T0503-T0501:کد کارها T0504-T0505:کد کارها T0106-T0507:کد کارها :کد کارها

 90: زمان 3: واحد 60: زمان 2: واحد 90: زمان 3 :واحد 90: زمان 3: واحد :زمان :واحد

           

 : نام شغل

 

ماشینهاي سرپرست : نام شغل
 معدنی

 

 کارگر ماهر استخراج: نام شغل

 

 استاد کار معدن: نام شغل

 

 اتش نشان معدن: نام شغل

 

 نوبت دوم
-عملیات استخراج
کنترل محیط 

 وماشیناالت معدنی

 811349: کد شغل 811348: کد شغل 811353: کد شغل 811350: کد شغل : کد شغل

  T0101-T0104:کد کارها T0303-T0601:کد کارها T0606:کد کارها T0901:کد کارها :کد کارها

 60: زمان 2: واحد 90: زمان 3: واحد 90:زمان 3: واحد 60: زمان 2: واحد :زمان :واحد

           

  :نام شغل

 

اپراتور میزهاي لرزان : نام شغل
 ...)جیگ و(

 

کارگر فنی دستگاه : نام شغل
 جدایش مواد معدنی

 

 اپراتور ازمایشگاه: نام شغل

 

 کارمند دفتري نگهداري: نام شغل
 و تعمیرات

 

 نوبت سوم
عملیات خواص 
سنجی وپر عیار 
 سازي مواد معدنی

 811344: کد شغل 811340: کد شغل 811341: کد شغل 811347 :کد شغل : کد شغل

 T0902-T0903:کد کارها T0803:کد کارها T0704:کد کارها T0705:کد کارها :کد کارها

 90: زمان 3: واحد 60: زمان 2: واحد 90: زمان 3: واحد 60: زمان 2: واحد : زمان :واحد

 

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



۳۰ 

 استخراج فناوري معدن وحرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

   
  2: کد گروه فرآوري و تولید: گروه تحصیلی

 

 

 

  
  072410  :کد رشته تحصیلی فناوري معدن و استخراج: 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 
 8 8 خاص دیگر حوزه هاي یادگیري

2 

3 

4 

5 

 دانش فنی فناوري معدن و استخراج  6

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0 کارگاه نوآوري و کار آفرینی  7

* 

 8,0 8,0 .عملیات نقشه برداري وآتش باري در معدن 4,0 4,0 فناوري و تولید 8

 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 .خدمات در معدن جاده سازي و -ایمنی 9
کنترل محیط و ماشین  –عملیات استخراج 

 .االت معدنی
8,0 8,0 

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس  10
مواد  عملیات خواص سنجی و پر عیار سازي

 .معدنی
8,0 8,0 

       8,0 8,0 .استخراجی در معدن حفاري اکتشا فی و 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3انتخابی  درس  11

12       
تفکیک و اماده سازي مواد  _خرد کردن

 معدنی
8,0 8,0       

 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع 40,0 40,0 جمع  

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي دستگاه متولی یا بنگاه 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. اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد



۳۱ 

 

 
 L1سطح اول صالحیت حرفه اي ملی معدن نقشه آموزش کارگر ماهر 



۳۲ 

 

 
 

 L2سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی  معدننقشه آموزش کمک تکنسین 



۳۳ 

 فناوري مواد و استخراج هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی
   

 2: کد گروه فرآوري و تولید: گروه تحصیلی

 072410: کد رشته تحصیلی استخراج فناوري معدن و:: رشته تحصیلی

 وس و شایستگی ها تخصیص در
            

شمار

 ه
 ترم/سال نوع درس کد درس پیمانه/نام درس

ساعت 

 تئوري

ساعت 

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

 0724100110 .جاده سازي وخدمات در معدن -نیایم 1
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

0102-0506-0107-

0601-0603-0604-

0904-0905  

، مدیریت مواد و )N41(انتخاب فناوري هاي مناسب 
، مدیریت زمان )N53(، نقش در تیم )N66( تجهیزات

)N64( تصمیم گیري،)N12( ،مسئولیت پذیري)N72( ،
 )N14(، تفکر انتقادي )N73(و کسب حالل  درستکاري

 )G1(مامور نجات ایمنی
 )G2( اپراتور دستگاه هاي معدنی وفعالیت هاي معدنی

 )G3( کار گر تعمیرات وخدمات فنی
 )G4( مکانیک سرویس ونگهداري

 0724100211 .اکتشافی واستخرا جی در معدن حفاري 2
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0905-0502-0405-

0406-0304-0402  

، نگهداري فناوري هاي بکار )N92(محاسبه و ریاضی 
،تصمیم گیري )N64(، مدیریت زمان )N43(گرفته شده 

)N12( درستکاري و کسب حالل ،)N73( 

 )(G5 متصدي مکانیک
 )G6(حفاري معدن کارگر 

 )G7( گمانه زن
 )(G8 اپراتور واگن درل

3 
ماده سازي مواد آتفکیک و –خرد کردن 

 .معدنی
0724100311 

مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0203-0801-0802-

0607-0701-0702-

0703-0708  

، مسئولیت )N42(بکارگیري فناوري هاي مناسب 
، شرکت در اجتماعات و فعالیت ها )N72(پذیري

)N54(توسعه شایستگی و دانش،)N36( آموزش ،
 )N57 ( دیگران

 )G9( کارگر آزمایشگاه
 )G10( کارگر سنگجوري وشستشوي مواد معدنی

 )G11( اپراتور انواع سنگ شکن 
 )G12( اسیااپراتور انواع 

4 
لیات نقشه برداري وآتش باري در عم

 .معدن
0724100412 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

0301-0401-0503-

0501-0504-0505-

0106-0507  

، )N43( نگهداري فناوري هاي بکارگرفته شده
، تعالی فردي )N11(استدالل ، )N72(مسئولیت پذیري

)N71(تفکر خالق ، )N15( 

 )G1( معادن کمک اپراتور نقشه برداري
 )G2( متصدي انفجار در معدن

 )G3(متصدي امور ناریه
 )G4( آتش کار معدن

5 

کنترل محیط وما  -عملیات استخراج

 شین 

 .اال ت معدنی

0724100512 
مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

0101-0104-0303-

0601-0606-0901-  

، جمع آوري و )N15(، تفکر خالق )N71(تعالی فردي 
، )N51(، اجتماعی بودن )N31(گرد آوري اطالعات 

 )N65(مدیریت منابع مالی 

 )G5( آتش نشان معدن
 )G6( استاد کار معدن

 )(G7 کارگر ماهر استخراج
 )(G8 سر پرست ماشین هاي معدنی

 

6 
لیات خواص سنجی و پر عیار سازي عم

 .مواد معدنی
0724100612 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دهمدواز

0902-0903-0803-

0704-0705-  

، )N62(، مدیریت کارها و پروژ ها )N64(مدیریت زمان 
،بکارگیري فناوري هاي مناسب )N63(مدیریت کیفیت 

)N42(مسئولیت پذیري ،)N72( 

 )(G9 وتعمیراتکار مند دفتري نگهداري 
 )(G10 اپراتور آزمایشگاه

 )(G11 جدایش مواد معدنی کارگر فنی دستگاه
 ))(G12  ...).جیگ ها (اپراتور میزهاي لرزان



۳٤ 

 فناوري مواد و استخراج اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه
نام و نام 

  :خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 معدنکارگر ماهر  :صالحیت

 81110191 :کد
L1 

 12 :شغل/تعداد گروه کاري
تعداد 
 :کارها

22 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0107-0506-0102 811136 مامور نجات ایمنی  1

2 
اپراتور دستگاه هاي معدنی 

 وفعالیت هاي معدنی
811152 0601-0603-0604   

   0904 811139 گارگر تعمیرات وخدمات فنی  3

   0905 811150 مکانیک سرویس ونگهداري 4

   0906 811151 متصدي مکانیک 5

   0502 811156 اپراتور واگن درل 6

   0406-0405 811155 گمانه زن  7

   0402-0304 811147 گارگر حفاري معدن 8

9 
کارگر سنگجوري وشستشوي 

 مواد معدنی
811149 0607-0701   

   0702 811153 اپراتور انواع سنگ شکن 10

   0708-0703 811154 اپراتور انواع اسیا 11

   0802-0801-0203 811141 کارگر آزمایشگاه 12

13      

14      

15      

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 
 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

خانوادگی نام و نام 
 :ارزشیابی نهایی

 
 امضاء و مهر

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

 



۳٥ 

 گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته فناوري مواد و استخراج
نام نام و 

  :خانوادگی
شماره 

  :تاریخ ارزشیابی   :ملی

نام حرفه در سطح 
 معدنکمک تکنسین  :صالحیت

 81130392 :کد
L2 

تعداد گروه 
 12 :شغل/کاري

تعداد 
 :کارها

19 
 :سطح

 گواهینامه ها

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

1 
کمک اپراتور نقشه برداري 

 معدن
811342 0301-0401   

   0501- 0503 811345 متصدي انفجار در معدن 2

   0505-0504 811339 متصدي امور ناریه 3

   0507-0106 811346 آتش کار معدن  4

   0601-0303 811348 استاد کار معدن 5

   0606 811353 کارگر ماهر استخراج 6

   0104-0101 811349 معدنآتش نشان  7

   0901 811350 سرپرست ماشین هاي معدنی 8

9 
و نگهداري دفتري  کار مند

 تعمیرات
811344 0902-0903   

   0803 811340 اپراتور ازمایشگاه 10

11 
گارگر فنی دستگاه جدایش 

 مواد معدنی
811341 0704   

12 
اپراتور هاي میزهاي 

 .......)جیگ ها(لرزان
811347 0705   

13      

14      

15      

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 

 فناوري مواد و استخراج در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
  .معدن وعملیات معدنیدرك و تفسیر پدیده هاي طبیعی حاکم بر  )1
فراوري مواد  و کارخانجات معدنیواحد هاي واقعی در  طراحی فرصت ها و موقعیت هاي یادگیري نسبت به محیط کار )2

 .معدنی
 تقویت انگیزه دانش آموزان با برگزاري بازدید هاي کالسی و برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي هنرجویان )3
 .امکان درك روابط علت ومعلولی وقوانین کلی براي درك علل ایجاد مسائل ومشگالت در معدن )4
 .معدن هنگام انجام کار عملی درایجاد تفکر نقادانه به  )5
 .به صورت پروژه جهت شناسائی پتانسیل هاي بالقوه وبالفعل معدنی منطقهایجاد فرصت به منظور بروز خالقیت  )6
 ایجاد شرایط الزم براي انجام کار گروهی )7
 تعامل هنرجویان با هنرآموز و مشارکت در فرایند آموزش )8
 .به عملیات معدنیفرایند هاي مربوط استفاده از فن آوري هاي نوین در فرایند آموزش  )9

 فناوري مواد و استخراج اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته
 در کار واقعیاستفاده از انواع روش هاي ارزشیابی جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی هاي حرفه اي و عمومی  )1
استفاده از مدارك صالحیت حرفه اي به عنوان مالك گذر از دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه اي وعمومی در رشته  )2

 .فناوري معدن واستخراج
 .فناوري معدن واستخراجارزشیابی متنوع و مستمر براي سنجش میزان یادگیري شایستگی هاي عمومی و حرفه در رشته  )3
 بی به منظور سنجش شایستگی هاي کسب شده توسط هنرجواستفاده از نمون برگ هاي ارزیا )4
 ارزشیابی منصفانه و بر مبناي اندوخته هاي هنرجویان )5
 فراهم نمودن شرایط مناسب کارگاهی قبل از انجام ارزشیابی )6
 اجراي بخشی از فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و با همکاري اعضاي گروه  )7
 لی حین انجام کار به عنوان بخشی از فرایند یادگیريارزشیابی مداوم و مستمر پیشرفت تحصی )8

 فناوري مواد و استخراج رشته هاي حرفه اي هنر آموزانصالحیت

 مدرك تحصیلی -1

 فن اوري معدن واستخراجمرتبط با رشته  سال سابقه کار 4ویا کار دانی با  هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی - 
 )شناسی متالوژیو نقشه برداريزمین –گرایش هاي معدن (  باشد

 مدارك حرفه اي -2

 .عملی وتخصصی در واحد هاي معدنیگذراندن دوره هاي  - 
 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي - 

 تجربه کاري -3

.معدنفارغ التحصیل رشته هاي یا سال سابقه کار مرتبط  2داشتن حداقل  - 



۳۷ 

 فناوري مواد و استخراج الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 آموزش مدیران و هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی )1

 تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات )2

 .رشته معدنبر اساس استاندارد کارگاه آموزشی  معدنایجاد کارگاه  )3

 .معدنمتناسب با استاندارد کارگاه آموزشی  معدنتجهیز کارگاه  )4

 .معدنجهت تحقق اهداف رشته با وزارت صنعت ومعدن مشارکت دیگر بخش هاي وزارت آموزش و پرورش  )5

 .رش خوردهاز معادن روباز ودر صورت امکان زیر زمینی به شکل بوجود ماکت هاي آموزشی  )6

 .هنرجو 16حضور یک هنرآموز و یک استادکار به ازاي هر  )7

 .همجوار بودن رشته معدن در کنار واحدهاي معدنی )8

 فناوري مواد و استخراج فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته 

مورد ارزشیابی و  فناوري معدن واستخراجسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .اصالح کامل قرار می گیرد

 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد فناوري معدن واستخراجبرنامه درسی رشته  -
 



۳۸ 

 فناوري مواد و استخراج دروس رشته بسته آموزشی اجزاي

 :اجزاي زیر می باشدبسته آموزشی شامل 
 سایت -8  کتاب مرجع -7 و ماکت معدن پوستر- -3   نرم افزار دانش آموز-2  کتاب درسی-1

 مطالب ارائه شده جزء بسته

به صورت تصاویر واضح و اینفـوگرافی آورده  ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی  کتاب درسی
به طـور متعـادل آورده    کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. اصلی کار نیز آورده شودشود، نکات ایمنی و اصول 

 .شود
خداونـد را بـه   . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشـد . محتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه کند

 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. عنوان خالق و صانع تلقی نماید
 .بوط به هر بخش در اینجا آورده نشودمطالب دانشی مر: توجه

نرم افزار دانش 

 آموز

این نرم افزار می تواند شـامل  . در این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده شود
. نرم افزار تعـاملی باشـد  . در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(فیلم هاي کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. نمونه شیوه ارزشیابی معرفی گردد
و ماکت پوستر  

 معدن

-همچنـین مـی  . در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شـود 
 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکس

 .مرجع براي رشته آورده شود در این بخش کتاب هاي کتاب مرجع
 در این بخش سایت هاي معتبر بین المللی و ملی آورده شود سایت
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