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 مقدمه
به عبارت دیگر، از . نظر به نیازهاي انسانی و برآورده کردن آنها، برخی ادوات و لوازم براي یک حیات طوالنی ضروري است

برآورده نماید؛ کرده است که درست لوازم و تجهیزاتی با خود را تواند نیازهاي  میاین بشر است که  ،تمام موجودات زندهمیان 
از آن جمله نیازمندي انسان به شهرها، ساختمانها، وسایل حمل و نقل،  .کند را ناممکن میزندگی  ،که عدم دسترسی به آنها

 .توان نام برد را می... امکانات بهداشتی و 

دار این بخش از این  که عهده هاي تخصصی جدید از طرف دیگر بشر نیازمند ارتباطات گسترده است، و هر روز رشته
ها و  با رشته ساخت و تولیددر هر حال گروه  .ي تازه را پایانی نیستها گویا ایجاد رشته .آورد نیازهاست، را به وجود می

 .هاي متعدد از جمله آنهاست گرایش

در زمینه را  صنعتنیازهاي  تا استاست، بر آن  ساخت و تولیدهاي گروه  که یکی از زیرمجموعه ماشین افزاررشته 
م رسیدن به این اهداف نیازمند افرادي است که توانایی انجاپس براي . نمایدبرآورده آالت صنعتی  سازي و ساخت ماشین قطعه

هستند که وظیفه آنها ایجاد تغییر شکل در مواد  یآالت ماشین، تجهیزات و زارهاي کاراب. وظایف محوله را داشته باشند
پرده شود که ایجاد ارزش قیمت و ارزنده باید به دستان افرادي س بدین ترتیب مواد اولیه گران. است ...، بدون شکل ،ساخته نیم

هاي هدفمند  ریزي بر آن است که با برنامه ماشین افزاررشته . و بخشی از مایحتاج امروزي بشر را برآورده سازند نمودهافزوده 
هاي تکنولوژیکی مدرن و روز دنیا با نگرشی  پیشرفت گرفتنضمن در نظر  دها بای این برنامهالبته . به این نیازها پاسخ دهد

هاي غیرفنی  دقیق و ظریف به فرهنگ اسالمی و ایرانی و منطبق بر موازین انسانی و اخالقی و با در نظر گرفتن شایستگی
  .تدوین شود

هاي  ها، ویژگی  ، شرح وظایف، گرایشفنی و حرفه اياین سند از سویی مشتمل بر اهداف و رویکردهاي دوره تحصیلی 
سعی بر پیاده کردن اصول موضوعه در » برنامه درسی ملی«مربوطه بوده و از سوي دیگر با اتکاء بر هاي  ییاب و ارزش ها ورودي

 . آن دارد

ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور در طراحی ساختار  برنامه: امید است محتواي سند راهنماي برنامه درسی بتواند براي
یران آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی آموزشی، مد

هاي آموزشی،  هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته اي در اجراي مولفه کیفیت بر اساس شایستگی، کارشناسان فنی و حرفه
دیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول آموزان، م مشاوران تحصیلی در هدایت تحصیلی دانش

راهبردهاي یاددهی و یادگیري مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی 
 .هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود

  



 

 

 

 

 گروه ساخت و تولید
 

  



 هداف دوره و شاخه تحصیلی 
 فنی و حرفه ايشاخه 

 تربیت و و اجتماعی سیاسی بینش و 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

 تحصیلی هنرجویان براي سطوح باالتر صالحیت حرفه اي  –فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلی •
 

 اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید
. هاي بشر در هر زمینه علمی و در هر شاخه و رشته نیاز به تجهیزات و ابزارهاي مخصوص استبراي اجرایی نمودن تفکرات، خالقیت

بایست به وسیله گروهی از صنعت تبدیل به تجهیزات و وسایل جهت نیـل  به عبارتی حاصل تفکري خالقانه و ابداعات علمی و فنی می
ر این تولیدات بایستی از هر جهت داراي کیفیت حداکثري باشند که تنها راه رسیدن به آن نگرش تولیـد  از طرف دیگ. به اهداف گردد

 . لذا گروه ساخت و تولید به منظور نیل به چنین اهدافی تشکیل شده است. افزارمند درست و مبتنی بر اصول است

 جدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -حصیلیرشته هاي ت

 تولید و ساخت

فناوري تاسیسات  -072220و کاغذ چوب فناوري -071530فناوري فلزي -071520 متالورژي-071510 افزار هاي ماشینفناوري 
-068810شبکه و نرم افزار رایانه اي -073220عمران- -073210 ساختمان-078810مکاترونیک-071320سرمایشی و گرمایشی

هاي فناوري ماشین -071620ماشین هاي کشاورزيفناوري  -071610فناوري خودرو  -071410الکترونیک-071310الکتروتکنیک
 0715 40صنعتی



 ساخت و تولید مسیرهاي هدایت تحصیلی در گروه
 



 ساخت و تولید جدول دروس مشترك گروه

 

 1                         : کد گروه تحصیلی  ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
 هاي غیرفنی شایستگی فنی يها شایستگی ساعت عملی ساعت تئوري ترم / سال نوع درس کد درس نام درس شماره

 180 120 دهم مشترك در گروه 0715100110 وماشینی تولید به روش تغییر فرم دستی 1

، سوراخ کاري سوراخ هاي   0101اره کاري 

، حدیده  0102 ،  سوهان کاري0401استوانه اي

 ، روتراشی 0104 ، قالویز کاري 0103 کاري

 0501،   پیشانی تراشی  0502

  N11L1استدالل 

  N72L1پذیري  مسئولیت

  N66L1مدیریت مواد و تجهیزات 

  N64L1مدیریت زمان 

 N12L1گیري  تصمیم

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

     دهم مشترك در گروه  )انتخاب از گروه( 2انتخابی  درس 3
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 ساخت و تولیدجدول دروس شغلی پایه دهم در گروه 
 نام درس پایه دهم نام رشته نام درس پایه دهم نام رشته

 اي رایانه افزار نرم و شبکه ساخت مصنوعات فلزي سبک فناوري فلزي
 سیستم نگهداري و اندازي راه نصب،

 کاربردي افزارهاي نرم و عامل

 الکترونیک يسوار يخودروها ينگهدار و سیسرو فناوري خودرو
عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و 

 الکترونیکی

 فلزي قطعات تولید لورژيامت وماشینی دستی فرم تغییر روش به تولید افزار هاي ماشینفناوري 

فناوري تاسیسات سرمایشی و 
 گرمایشی

اندازي سیستم هاي انتقال نصب و راه 
 آب گرم

 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم مکاترونیک

 ساختمان برق کشی وسیم کشی نقشه الکتروتکنیک خانه آشپز نتیکاب ساخت و یطراح و کاغذ فناوري چوب

 سنتی سازي ساختمان ساختمان يکشاورز ينهایوکاربردماش ينگهدار فناوري ماشینهاي کشاورزي

 --- عمران --- هاي صنعتی فناوري ماشین

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

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

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. زیر ساخت هاي فنی و تخصصی می باشد
تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مورد نیاز بخش هاي مختلف درون آموزش و پـرورش   .1

 و تایید و ابالغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش؛ 

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

بکارگیري روش هاي موثر در تامین ، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و نـاظران علمـی بـه     .3
 منظور 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 ظرفیـت هـاي درون و    .5
 بیرون آموزش و پرورش؛ 

ي پایش مسـتمر برنامـه درسـی ملـی و بهبـود آن وانجـام مطالعـات و        فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب برا .6
 پژوهش هاي مورد نیاز؛

ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بویژه معلمان و مدیران جهت ارتقاي  .7
 سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

 .فناوري هاي نوین، کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه هاي فنی و حرفه ايتجهیز مدارس به  .8

 :گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 
.مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد درسی گروه ساخت و تولید سال برنامه 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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  افزار هاي ماشینفناوري رشته تحصیلی 
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 افزار هاي ماشینفناوري رشته اهمیت و ضرورت 
آالت، ابزارهاي زیربنایی است و توسعه و گسترش  از آنجا که رکن اصلی صنعت هر کشور در ساخت تجهیزات و ماشین

. از دیرباز مورد توجه بوده است ماشین افزاررشته ها و تجهیزات نو و مدرن دارد، لذا در ایران  صنعتی نیز، نیاز مبرم به دستگاه
اي در مناطق مختلف کشور  هاي فنی و حرفه هاي صنعتی و هنرستان در ایجاد هنرستانتوان  دالیل و شواهد این موضوع را می

 .اي بوده است جزء ارکان اصلی هر مرکز آموزشی فنی و حرفه ماشین افزاررشته دانست و نکته دیگر این که 

نیروي کار متناسب با نیازهاي کننده  هاي گروه ، ساخت و تولید رشتۀ ساخت و تولید است که تامین ترین رشته یکی از مهم
 . به صورت کالسیک و کارآزموده بر عهده دارد... زنی و  بازار کار در فنون تراشکاري، فرزکاري، سنگ

هاي  گیري از امکانات و ماشین در این راستا براي رسیدن به اهداف مورد نظر باید با بازنگري در روشهاي آموزش و نیز با بهره
 .وزش در بهترین شرایط ممکن انجام شود و بتوان با تکیه به آنها، موجبات پیشرفت صنعتی را فراهم نمودروز تالش نمود تا آم

در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط  ماشین افزاررشته بنابراین الزمه رشد و توسعه صنعتی کشور تقویت و ایجاد 
 .باشد اقلیمی و صنعتی آن می
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 نیازسنجی آموزشی
درصد از فارغ التحصیالن رشته در مناطقی از کشور هستندکه فعالیت هاي  20بیش از  ،با توجه به مطالعات صورت گرفته

باید در مناطقی از کشور ایجاد گردد که  صنعتیاي در زمینه تولید هاي فنی و حرفه لذا هنرستان. مرتبط با رشته وجود ندارد 
چنین تربیت این نیروهاي فنی  هم. ها جلوگیري گردد اي آن منطقه را صددرصد پوشش داده تا از مهاجرت نیازهاي فنی و حرفه

 . هاي نیروهاي فنی مناطق و شهرهاي همجوار را مرتفع نماید بتواند، نیازمندي

 :بر خواهد داشت مزایاي زیر را درکه انجام شود  هاي تعریف شده شاخصبطور صحیح و براساس باید نیازسنجی آموزش 

 جلوگیري از هدر دادن منابع مالی و انسانی .1
 هدفمند نمودن تربیت نیروي انسانی .2
 زایی صحیح ایجاد اشتغال .3
 ها تفاده بهینه از آنایجاد بازار رقابتی در نیروهاي متخصص کشور جهت ارتقاء سطح کیفی علمی و تخصصی و اس .4
 ارتقاء دانش فنی و علمی منطقه .5
 ايجلوگیري از هدر رفت منابع مالی جهت ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه .6
 جلوگیري از ایجاد مشاغل کاذب .7
 .باشد ها بیکاري می پیشگیري از فسادهایی که عامل آن .8

در هاي موجود  با توجه به پتانسیل و ضرفیت ماشین افزاررشته اي در  هاي فنی و حرفه هنرستان ذکر شدهبا توجه به موارد 
 :گیرد ها و نواحی به شرح زیر انجام می استان

ها و تجهیزات جانبی مورد نیاز، قطعات یدکی، ساخت ماشین آالت و تجهیزات  هاي نساجی جهت ساخت دستگاه قطب .1
 ... زیر مجموعه این رشته، تعمیرات و 

تأمین قطعات یدکی، انجام ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز، وشیمی به منظور مناطق صنایع نفت و گاز و پتر .2
 تعمیرات، اشتغال در مشاغل مرتبط

مونتاژ، تعمیرات،  ،ها ساخت تجهیزات و لوازم، قطعات و مجموعه ،هاي خودروسازي به منظور انجام خدمات قطب .3
 ...سازي و  قطعه

 ها و تجهیزات، مونتاژ، ساخت قطعات یدکی، تعمیراتدستگاهمناطق سازنده لوازم خانگی با هدف ساخت  .4
 هاي صنایع دریایی به منظور ساخت تجهیزات، قطعات یدکی، انجام تعمیراتقطب .5
 سازي، ساختمانی، موادغذایی، تجهیزات پزشکیهاي راهسازي مانند ساخت ماشین هاي ماشینقطب .6
 تأمین نیروي فنی صنایع نظامی .7

 . هاي مشاغل تعیین نمودتوان با توجه به انتظارات و نیازمنديها را میگفتنی است مدت دوره

.به صورت جدول ارائه شده است ماشین افزاررشته در ادامه وضعیت مشاغل مرتبط با 
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 ابزارسازان 722 :حرفهگروه فرعی  

  :88کد
  :08کد 

 ابزار کارگر ماهر ماشین 7222 :واحد حرفه
  :88کد
  :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 
 باال خیلی 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
  ■   

در آمادگی آموزش و پرورش -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
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  افزار هاي ماشینفناوري رشته اهداف تفصیلی 
 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 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، (

نقد تجزیه و تحلیل ،توجه ،تدبر، 

،کشف ،درك، حکمت،خالقیت و 

 )پژوهش

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

هاي  ورزي و تفکر منطقی در کارآیی روش اندیشه •

 تولید

درك و استنباط رابطه افزایش کیفیت قطعات  •

 تولیدي با تقویت اعتماد به نفس

هاي ساخت قطعات و  محاسبات مربوط به روش •

 برداري براده

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

درك و تحلیل قدرت خداوندي در اعطاي خالقیت و  •

گیري از آن در ساخت  کارآیی به انسان و بهره

 قطعات

درك و تحلیل قدرت خداوند در آفرینش مواد با  •

 خواص مختلف

درك و تحلیل نقش خداوندي در اعطاي توانایی  •

 دهی مواد به انسان شکل

بر در آیات قرآنی مرتبط با موضوع مواد اولیه و تد •

 )وانزلنا الحدید فیه باس شدید(هاي تولید  روش

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

 تامل در تاثیر خرد جمعی در اداره بهتر کارگاه •

درك حکمت به کارگیري تفکر انتقادي در روابط  •

 بین افراد در کارگاه

انتقادي پژوهشی در بهبود  درك تاثیر تفکر •

 کیفیت محصول

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

هاي  تامل در استفاده بهینه از ابزار و دستگاه •

 برداري و تاثیر آن در افزایش عمر آنها براده

درك و تحلیل تاثیر پیامدهاي ضایعات مواد اولیه  •

 بر محیط زیست

زارها و تجهیزات درك عملکرد صحیح هر یک از اب •

 در تولید قطعات صنعتی

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

اعتقاد و ایمان به کار به عنوان جوهر وجودي  •

 انسان

خودباوري و اعتقاد به این که خواستن توانستن  •

 است

 باور به امرار معاش سالم •

یک رشته پایه و  ماشین افزاررشته باور به این که  •

 مفید است

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

اعتقاد به انجام وظایف در جهت خوشنودي و  •

 )رضا برضائک(رضایت خداوند 

 هاي شخص اعتقاد به نظارت دائمی خدا بر فعالیت •

 اعتقاد و ایمان به انجام کار درست در محضر خدا •

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

گذاري و تفاوت قائل شدن میان رفتارهاي  ارزش •

 هاي اسالمی افراد بر مبناي ارزش

 باور داشتن به انظباط کاري در محیط کارگاه •

داوري افراد بر مبناي  باور به عدم قضاوت و پیش •

 ظاهر و حس شخصی

 نها در تولیدهاي افراد و نقش آ باور به توانمندي •

هاي  داشت دریافتی التزام به انجام کار بدون چشم •

 غیرمجاز

 شایستگی پایه •

 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •

النظافه من (محیطی  باور به مالحظات زیست •

 )االیمان

 ایمان به پرهیز از اسراف و اتالف مواد و انرژي •
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 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روح ،روان وجسم(

 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

 علم
کسب معرفت شناخت، (

 )بصیرت و آگاهی

 پایهشایستگی  •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
هاي  هاي خود براي ایجاد فرصت آگاهی از توانمندي •

 شغلی جدید
هاي متنوع ساخت  آگاهی و کسب دانش روش •

 قطعات صنعتی
برداري در  هاي براده شناخت نقش ابزار و دستگاه •

 تولید قطعات صنعتی

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
 آگاهی از احکام اسالمی در ارتباط با مسائل شغلی •
 هاي اقتصادي بدون ربا آگاهی از تاثیر فعالیت •
 آگاهی از نظم آفرینش در ساخت قطعات •

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
 شناخت حقوق افراد در حیطه انجام وظایف •
آگاهی از تاثیر ارتباط متقابل افراد بر ارتقاء  •

 کیفیت قطعات تولید شده
 تبیین استفاده از مشاوره در تولید قطعات •

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
آگاهی نسبت به نگرش سیستمی در ساخت  •

 قطعات تولیدي
آگاهی نسبت به تاثیر اسراف در مصرف مواد اولیه  •

 )کُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ(بر اقتصاد ملی 
 الهام گرفتن از طبیعت در ساخت قطعات)  •

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 مجاهدت،کارآفرینی،مهارت
 ...)و

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
کارگیري اصول و نکات ایمنی در هنگام استفاده  به •

 از دستگاه
براي تولید  CAD/CAMافزارهاي  کارگیري نرم به •

 قطعات
برداري براي تولید  هاي براده کارگیري دستگاه به •

 قطعات صنعتی
هاي  کاري دستگاه نگهداري و سرویس روغن •

 برداري براده
برداري  ها و ابزارهاي براده کارگیري روش به •

 متناسب با نوع قطعه

 شایستگی پایه •
 یادگیري شایستگی خاص دیگر حوزه هاي •
عمل در جهت کسب روزي حالل و انجام صداقت در  •

 )الصدق النجاه فی(کار 
 تقدم اعمال شرعی و دینی بر انجام کارهاي روزمره •
شروع کردن کار با نام خدا و توکل بر خالق هستی  •

 )توکلت علی اهللا(

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
 دیگران رعایت کردن حقوق مالکیت معنوي •
تعالی دادن همکاران در محیط کار با آموزش و  •

 ارائه اطالعات شخصی
هاي نوین و تجربیات جدید  آوري گیري از فن بهره •

 هاي خود و دیگران در ارتقاء توانایی

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
 ترین دورریز برداري بهینه از مواد با کم بهره •
اي مناسب براي دفع ضایعات ه کارگیري روش به •

 در محیط کار
برداري از مواد مصرف شده و ضایعات در  بهره •

 صورت امکان

 اخالق
تزکیه،عاطفه و ملکات (

 )نفسانی

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
 آفرین در محیط کار پرهیز از رفتارهاي تنش •
هاي اولیه ضروري در  التزام عملی به انجام کمک •

 هنگام بروز حوادث در محیط کار
موقع و موثر در محل کار و  التزام به حضور به •

 ) و نَظمِ اَمرِکُم  اوصیکُم بِتَقْوي اللّه(انظباط کاري 

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
خدامحوري در انجام التزام به گسترش فرهنگ  •

 کارها
 کاري در محیط کار ترویج فرهنگ درست •
پرهیز از توجیه تولیدات با کیفیت پائین با دالیل  •

 نادرست
 هاي مالی بدون ربا تالش براي اشاعه فعالیت •

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
داري اسناد فنی و  سعی و اهتمام در حفظ و امانت •

 تریانقراردادي مش
کارگیري وسایل و تجهیزات کارگاه  پرهیز از به •

 براي منافع شخصی
هاي قومی در  ارزش قائل شدن و پاسداشت ارزش •

 محیط کار

 شایستگی پایه •
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري •
پایبندي به حفظ و حراست از اموال و ابزارهاي  •

 دراختیار
اي  هاي دوره موقع سرویس تعهد به انجام به •

 هیزاتتج
التزام به رعایت سالمت محیط زیست ناشی از  •

 اثرات عملکردي کار

 

http://eslahmasraf.mihanblog.com/
http://khabarnema.ir/archive/7648.html
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  افزار هاي ماشینفناوري  رشتهآموزان ورودي به  ویژگی دانش
 .بایستی داراي شرایط زیر باشند) که شامل پسران خواهد بود(آموزان ورودي  دانش

 .داراي صالحیت اخالقی باشد .1
 .داراي ایمان و تعهد باشد .2
 .مند باشد عالقه .3
 .فردي باانضباط باشد .4
 .از سالمت جسمانی برخوردار باشد .5
 بدون نقص حرکتی باشد .6
 .از نظر علمی در حد مورد نیاز باشد .7

 .دهد هاي استاندارد افراد شاغل در این حرفه را نشان می در جدول صفحه بعد کلیات ویژگی
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 مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی
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 افزار هاي ماشینفناوري رشته مشاغل قابل احراز در 

 افزار ماشینکارگر ماهر 

 72230191: کد حرفه

 افزار ماشینکمک تکنسین 

 72230192: کد حرفه

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 اره کار 1
 سوهان کار 2
 حدیده کار -کار  قالویز 3
 مونتاژکار ساده 4
 سوراخکار 5
 پرچکار 6
 برشکار 7
 ورقکار 8
 تراشکار روتراش 9

 تراشکار کف تراش 10
 تراشکار قطعات بلند 11
 آج زنتراشکار  12
 تراشکار شیارتراش 13
 هاي ابزار کار ماشین سرویس 14
 تراشکار مته مرغک زن 15

 
 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 مکانیزمهامونتاژکار  1
 داخل تراشکار  دریل 2
 مخروط تراشتراشکار  3
 CNCتراشکار  4
 ابزار تیزکن 5
 برقوکار ماشینی 6
 جوشکار قطعات دوار 7
 داخل تراشتراشکار  8
 تعمیر کار دستگاه تراش 9

 CNCبرنامه نویس  10
 سطوح تختفرزکار  11
 فرزکار سطوح شیب دار 12
 زن  سنگ 13
 فرزکار سطوح فرم دار 14
 فرزکار چند ضلعی تراش 15
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 افزار هاي ماشینفناوري رشته اي  مسیرهاي توسعه حرفه
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22 

 

  افزار هاي ماشینفناوري اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی تولید   6 
 

  72230191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ماشین ابزار :نام حرفه 

  72230192 :کد 2 :سطح کمک تکنیسین ماشین ابزار     :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنیسین ماشین ابزار        :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تولید به روش تغییر فرم 
 دستی

 برقو کاري قلم کاري ورق کاري قالویزکاري حدیده کاري سوهان کاري وشابرکاري اره کاري

01  209 136 0101 L1 28 12 102 L1 36 24 0103 L1 24 16 0104 L1 24 16 0105 L1 27 18 0106 L1 24 16 0107 L1 28 17 
 

       تیزکنی ابزار 

    0108 L2 28 17                         
 

 مونتاژ قطعات ساده مونتاژ کاري
اتصال قطعات با پرچ 

 کاري
اتصال قطعات با نقطه 

 جوش
  مونتاژ مکانیزم ها اتصال قطعات باجوش برق گاز اتصال قطعات باجوش

02  165 110 0201 L1 30 20 0202 L1 30 20 0203 L1 27 18 0204 L2 24 16 0205 L2 24 16 0206 L2 30 20     
 

تعمیر و نصب و نگهداري 
 ماشین هاي ابزار

نگهداري ماشین هاي 
 ابزار

 تعمیر ماشین هاي ابزار
ماشین طراحی چیدمان  
 هاي ابزار

 نصب ماشین هاي ابزار
تعمیر ونصب ونگهداري 

 سیستم هاي هیدرولیکی 
تعمیر ونصب ونگهداري 
 سیستم هاي پنوماتیکی

 

03  208 138 0301 L1 30 20 0302 L2 30 20 0303 L3 37 25 0304 L3 35 23 0305 L3 38 25 0306 L3 38 25     
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 افزار هاي ماشینفناوري اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی تولید   6 
 

  72230191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ماشین ابزار :نام حرفه 

  72230192 :کد 2 :سطح کمک تکنیسین ماشین ابزار     :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنیسین ماشین ابزار        :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

تولید قطعات به روش 
 دریل کاري 

سوراخکاري سوراخ هاي 
 اياستوانه

 خزینه کاري
سوراخکاري سوراخ هاي 

 مخروطی
داخل تراشی با مته هاي 

 قابل تنظیم
  قالویز کاري ماشینی برقو کاري ماشینی

04  124 86 0401 L
۱ 18 12 0402 L۱ 20 15 0403 L۲ 20 15 0404 L۲ 30 20 0405 L۲ 18 12 0406 L۲ 18 12     

 

تولید قطعات به روش 
 تراشکاري

 داخل تراشی آج زنی شیار تراشی بلندتراشکاري قطعات    مته مرغک زنی وسوراخکاري روتراشی پیشانی تراشی     

05  322 216 0501 L
۱ 30 20 0502 L۱ 30 20 0503 L۱ 28 17 0504 L۱ 36 24 0505 L

۱ 36 24 0506 L۲ 24 16 0507 L۲ 30 20 

 

 فرم تراشی وکپی تراشی لنگ تراشی تراشی مخروط پیچ بري 
انجام عملیات خاص 

سنگ زنی و تراش (
 )قطعات نامنظم

  

    0508 L
۲ 24 16 0509 L۲ 24 16 0510 L۳ 15 11 0511 L۳ 25 18 0512 L

۳ 20 14         
 

تولید قطعات به روش 
 کاريفرز

 تراشیدن چرخ دنده هاي خاص تراشیدن چند ضلعی تراشیدن چرخ دنده ساده دارفرز کاري سطوح فرم  فرز کاري شیار ها فرز کاري سطوح شیب دار فرز کاري سطوح تخت

06  266 178 0601 L۲ 36 24 0602 L
۲ 36 24 0603 L۲ 18 12 0604 L

۲ 18 12 0605 L۳ 28 19 0606 L۲ 36 24 0607 L
۳ 35 23 
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 افزار هاي ماشینفناوري اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی تولید   6 
 

  72230191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ماشین ابزار :نام حرفه 

  72230192 :کد 2 :سطح کمک تکنیسین ماشین ابزار     :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنیسین ماشین ابزار        :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

      تراشیدن جاخار داخلی تراشیدن شیار مارپیچ 

    0608 L۳ 28 19 0609 L۳ 31 21                     
 

سنگ زنی وابزار تیز 
 کنی

 سنگ زنی سطوح گرد سنگ زنی سطوح تخت
سنگ زنی سطوح 

 مخروطی
 ماشینی ابزار تیز کنی هونن کاري کاريلپن  سنگ زنی بدون مرغک

07  198 134 0701 L2 36 24 0702 L۳ 28 19 0703 L۳ 28 19 0704 L۳ 28 19 0705 L۳ 25 17 0706 L۳ 25 17 0707 L۳ 28 19 
 

تولید قطعات به روش 
 هاي خاص

 روش وایرکات  اسپارك روش (EDM) قطعات با کارو سلتولید  چرخ دنده تراشی با هاب روش بورینگ کاري روش صفحه تراشی
تولید قطعات به کمک 

 قالب فلزي

08  219 146 0801 L3 35 22 0802 L3 28 19 0803 L3 28 19 0804 L3 25 17 0805 L3 28 19 0806 L3 28 19 0807 L3 47 31 
 

تولید قطعات با روش 
 هاي مدرن

تولید قطعات با تراش 
CNC 

تولید قطعات با فرز 
CNC 

 CAD/CAMمدل سازي  CNCبرنامه نویسی 
تولید قطعات با روش 

 هاي نوین 
  نمونه سازي سریع

09  190 127 0901 L2 35 25 0902 L3 38 24 0903 L2 36 24 0904 L3 35 22 0905 L3 21 15 0906 L3 25 17     
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 افزار هاي ماشینفناوري اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشته هاي حرفهشایستگی

:عنوان گروه شغلی   :کد گروه شغلی  
 

  72230191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر ماشین ابزار :نام حرفه 

  72230192 :کد 2 :سطح کمک تکنیسین ماشین ابزار     :نام حرفه 

  31150193 :کد 3 :سطح تکنیسین ماشین ابزار        :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

برنامه ریزي  ساخت 
 وتولید

تخمین  وبرآورد عوامل 
 تولید

طراحی وساخت مکانیزم 
 هاي ساده

طراحی وساخت تجهیزات 
 تولیدو کنترل

وتست نمونه سازي 
 محصول نمونه سازي شده

  سرپرستی خط تولید کنترل کیفیت

10  242 153 1001 L3 30 18 1002 L3 45 30 1003 L3 42 28 1004 L3 45 30 1005 L3 40 24 1006 L3 40 23     
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 افزار هاي ماشینفناوري  شایستگی هاي غیر فنی در رشته
 استدالل  .1
 پذیري  مسئولیت .2

 مدیریت مواد و تجهیزات  .3

 مدیریت زمان  .4

 گیري  تصمیم .5

 هاي مناسب  آوري انتخاب فن .6
 تعالی فردي  .7
 تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم  .8
 سازمان دهی اطالعات  .9

 نمایش قدرت رهبري افراد  .10

 جمع آوري و گردآوري  .11

 بکارگیري فن آوري هاي مناسب  .12
 آموزش و کمک به فراگیري دیگران  .13
 تفسیر اطالعات  .14

 نگهداري فن آوري هاي بکارگرفته شده  .15

 تفکر خالق  .16
 کاربرد فن آوري اطالعات  .17

 شایستگی محاسبه و ریاضی  .18

 درستکاري و کسب حالل  .19
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 زشیابی گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ار
 L1 :سطح 72230191 :کد ابزار کارگر ماهر ماشین :نام حرفه

 
 نوبت اول

 
 

 نوبت دوم

 
 

 نوبت سوم

 
 

 اره کار نام شغل

 

 سوهانکار نام شغل

 

 قالویزکار و حدیده کار نام شغل

 

 تراشکار روتراش نام شغل

 

 تراش تراشکار کف نام شغل
 722335 کد شغل 722334 کد شغل 722333 کد شغل 722332 کد شغل 722331 کد شغل
 0501 کد کارها 0502 کد کارها 0103-0104 کد کارها  0102 کد کارها 0401 - 0101 کد کارها

 50 زمان   2 واحد 50 زمان 5/1 واحد 80 زمان 5/2 واحد 60 زمان 2 واحد 60 زمان 2 واحد

 سادهقطعات مونتاژکار  نام شغل

 

 سوراخکار شغل نام

 

 کار ورق نام شغل

 

 کار پرچ نام شغل

 

 برشکار نام شغل
 722340 کد شغل 722339 کد شغل 722338 کد شغل 722337 کد شغل 722336 کد شغل
 0106 کد کارها 0202 کد کارها 0105-0203 کد کارها 0402 - 0403 کد کارها 0201 کد کارها

 40 زمان 5/1 واحد 50 زمان 5/1 واحد 90 زمان 3 واحد 70 زمان 5/2 واحد 50 زمان 5/1 واحد

 تراشکار قطعات بلند نام شغل

 

 زن آجتراشکار شغل نام

 

 شیارتراش نام شغل

 

 سرویسکار ماشینهاي ابزار نام شغل

 

 زنتراشکار مته مرغک  نام شغل
 722345 کد شغل 722344 کد شغل 722343 کد شغل 722342 کد شغل 722341 کد شغل
 0107-0503 کد کارها 0301 کد کارها 0505 کد کارها 0506 کد کارها 0504 کد کارها

 90 زمان 3 واحد 50 زمان 5/1 واحد 60 زمان 2 واحد 40 زمان 5/1 واحد 60 زمان 2 واحد
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 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی 
 L2 :سطح 72230192 :کد ابزار کمک تکنسین ماشین :نام حرفه

 
 نوبت اول

 
 

 نوبت دوم

 

 نوبت سوم

 مونتاژکار مکانیزم نام شغل

 

 جوشکار قطعات دوار نام شغل

 

 ابزارتیزکن نام شغل

 

 برقوکار ماشینی نام شغل

 

 دریلکار داخل تراش نام شغل
 722350 کد شغل 722349 کد شغل 722348 کد شغل 722347 کد شغل 722346 کد شغل
 0404 کد کارها 0405-0406 کد کارها 0108 کد کارها 0204 - 0205 کد کارها  0206 کد کارها

 50 زمان 2 واحد 60 زمان 2 واحد 60 زمان 2    واحد 80 زمان 5/2 واحد 50 زمان 5/1 واحد

 تراشکار داخل تراش نام شغل

 

 تراشکار مخروط تراش نام شغل

 

 تعمیرکار دستگاه تراش نام شغل

 

 CNCتراشکار  نام شغل

 

 CNCبرنامه نویس  نام شغل
 722355 کد شغل 722354 کد شغل 722353 کد شغل 722352 کد شغل 722351 کد شغل
 0903 کد کارها 0901 کد کارها 0302 کد کارها 0508-0509 کد کارها  0507 کد کارها

 60 زمان 2 واحد 60 زمان 2 واحد 50 زمان 2 واحد 80 زمان 5/2 واحد 50 زمان 5/1 واحد

 فرزکار سطوح تخت نام شغل

 

 فرزکار سطوح شیبدار نام شغل

 

 فرزکار سطوح فرمدار نام شغل

 

 تراشفرزکار چندضلعی  نام شغل

 

 سنگ زن نام شغل
 722360 کد شغل 722359 کد شغل 722358 کد شغل 722357 کد شغل 722356 کد شغل
 0701 کارهاکد  0606 کد کارها 0603-0604 کد کارها 0602 کد کارها  0601 کد کارها

 60 زمان 5/1 واحد 60 زمان 5/1 واحد 60 زمان 5/1 واحد 60 زمان 2 واحد 60 زمان 5/1 واحد
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 شاخه هاي فنی و حرفه اي و کاردانش  افزار هاي ماشینفناوري حرفه اي -جدول دروس رشته تحصیلی

 
 

   
               0715                                  :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
 

 

  
 071510                  :کد رشته تحصیلی افزار هاي ماشینفناوري : 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 ماشین افزار   6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 8,0 8,0 کاري  ماشینساخت پروژه  4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8

9 
و  تولید به روش تغییر فرم دستی

 ماشینی
 CNC 8,0 8,0تراشکاري  2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
تولید قطعات به روش فرزکاري و 

 سنگ زنی
8,0 8,0 

       8,0 8,0 تولید به روش مونتاژ کاري 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

       8,0 8,0 تولید قطعات به روش تراشکاري       12

 40 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 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. دستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي در محیط واقعی کار اختصاص می یابد
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 L۱سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  ابزار نیماش ماهر کارگرنقشه آموزش 
 

 

 



31 

 L۲سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی  ابزار نیماشنقشه آموزش کمک تکنسین 
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 افزار هاي ماشینفناوري  هاي رشتهجدول تطبیق دروس ـ شایستگی

 

 کد درس نام درس  شماره
 نوع درس

 سال
ساعت 
 تئوري

ساعت 
 عملی

 هاي غیرفنی شایستگی هاي فنی شایستگی

1 
تولید به روش تغییر فرم دستی 

 و ماشینی
0715100110 

مشترك 
 در گروه

10 
 

120 180 

 سوراخکاري –کاري  اره

 کاري کاري  شابر سوهان

 روتراشی -کف تراشی  – کاري قالویز –کاري  حدیده

  N11L1استدالل 
 N72L1پذیري مسئولیت

 N66L1مدیریت مواد و تجهیزات 
 N12L1گیري  تصمیم N64L1مدیریت زمان 

 تولید به روش مونتاژکاري 2
 

0715100211 
مشترك 
 در رشته

11 120 180 
 قلم کاري -جوش نقطه –کاري  پرچ -قطعات ساده مونتاژ-ورق کاري

 کاري خزینه -سوراخ هاي مخروطیکاری سوراخ–

 N41L1هاي مناسب  آوري انتخاب فن
 N21L1تعالی فردي 

 N22L1تنظیم و اصالح عملکردهاي سیستم 
 N32L1سازمان دهی اطالعات 

 N55L1نمایش قدرت رهبري افراد 
 N64L1مدیریت زمان 

 N41L1انتخاب فن آوري هاي مناسب 

3 
تولید قطعات به روش 

 تراشکاري 
 

0715100311 
مشترك 
 در رشته

11 
 

120 180 

 مته مرغک زنی و سوراخکاري -کاري  برقو

 آج زنی-شیار تراشی -تراش قطعات بلند

 نگهداري ماشین هاي ابزار

 N71L1تعالی فردي 
 N31L1جمع آوري و گردآوري 

 N42L1بکارگیري فن آوري هاي مناسب 
 N57L1آموزش و کمک به فراگیري دیگران 

 N33L1تفسیر اطالعات 
 N43L1نگهداري فن آوري هاي بکارگرفته شده 

4 
 کاري  ماشین  پروژه ساخت

 
 

0715100412 
مشترك 
 در رشته

12 
 

120 180 

 مونتاژ مکانیزم ها -جوش برق -جوش گاز

 -داخل تراشی با مته قابل تنظیم  -سوراخ کاري مخروطی  -ابزار تیز کنی دستی 
 برقو کاري وقالویز کاري ماشینی 

 

 N12L2تصمیم گیري 
 N72L2پذیري مسئولیت

 N11L2استدالل 
  N72L2پذیري مسئولیت

 N66L2مدیریت مواد و تجهیزات 
 N43L2نگهداري فن آوري هاي بکار رفته 

 N41L2انتخاب فن آوري هاي مناسب 
 N31L2جمع آوري و گردآوري 

 N15L2تفکر خالق 
 N34L2کاربرد فن آوري اطالعات 

 CNC 0715100512 تراشکاري 5
مشترك 
 در رشته

12 
 

120 180 
تعمیر  -CNCتولید قطعات با تراش پیچ بري و مخروط تراشی   -داخل تراشی 

 CNCبرنامه نویسی -ماشین هاي ابزار

 N57L2آموزش و کمک به فراگیري دیگران 
 N92L2شایستگی محاسبه و ریاضی 

 N64L3مدیریت زمان 

6 
 روش به قطعات تولید

 یزن سنگ و فرزکاري
0715100612 

مشترك 
 در رشته

12 
 

120 180 

 فرزکاري شیار ها -فرزکاري سطوح شیب دار-فرزکاریسطوح تخت 

 چند ضلعیفرزکاري  -فرزکاري سطوح فرم دار

 سنگ زنی سطوح تخت

 N71L2تعالی فردي 
 N15L2تفکر خالق 

 N12L2تصمیم گیري 
 N11L2استدالل 

 N73L2درستکاري و کسب حالل 

 1:کد گروه ساخت و تولید: گروه  تحصیلی

 هاي ماشینفناوري  : رشته تحصیلی

 افزار

 071510:کد رشته تحصیلی



 

 
 

 

 افزار هاي ماشینفناوري  گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته
:نام و نام خانوادگی :شماره ملی  :تاریخ ارزشیابی    

کارگر ماهر ماشین ابزار: نام حرفه  15: تعداد گروه کاري   L1   :سطح  72230191:کد  19: تعداد کارها   

 گواهینامه ها

رد
 یف

شغل/نام گروه کاري  
کد گروه 

شغل/کاري  
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

اراره ک 1  722331 0101-0401    

   0102 722332 سوهان کار 2

حدیده کار -کار  قالویز 3  722333 0104-0103    

سادهقطعات مونتاژکار  4  722336 0201   

0402-0403 722337 سوراخکار 5    

   0202 722339 پرچکار 6

   0106 722340 برشکار 7

   0301 722338 ورقکار 8

   0502 722334 تراشکار روتراش 9

   0501 722335 تراشکار کف تراش 10

   0504 722341 تراشکار قطعات بلند 11

   0506 722342 تراشکار آج زن 12

   0505 722343 تراشکار شیارتراش 13

هاي ابزار کار ماشین سرویس 14  722344 0301   

0503-0107 722345 تراشکار مته مرغک زن 15    

:خانوادگی ارزشیابنام و نام   
 امضاء

:نام و نام خانوادگی تائید کننده  
 امضاء

:نام و نام خانوادگی ارزشیابی نهایی  
 امضاء و مهر



 

 
 

:نام و نام خانوادگی :شماره ملی  :تاریخ ارزشیابی    

کمک تکنیسین ماشین ابزار: نام حرفه   
  72230192: کد

:  سطح L2  15: تعداد گروه کاري               :تعداد کارها 
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 گواهینامه ها

شغل/نام گروه کاري ردیف  
کد گروه 

شغل/کاري  
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0206 722346 مونتاژکار مکانیزمها 1

کار داخل تراش دریل 2  722350 0404   

0508-0509 722352 تراشکار مخروط تراش 3    

   CNC 722354 0901تراشکار  4

   0108 722348 ابزار تیزکن 5

0405-0406 722349 برقوکار ماشینی 6    

0205-0204 722347 جوشکار قطعات دوار 7    

   0507 722351 تراشکار داخل تراش 8

   0302 722353 تعمیر کار دستگاه تراش 9

   CNC 722355 0902برنامه نویس  10

سطوح تختفرزکار  11  722356 0601   

   0602 722357 فرزکار سطوح شیب دار 12

زن سنگ 13  722360 0701   

0603-0604 722358 فرزکار سطوح فرم دار 14    

15 
چند ضلعی فرزکار 

 تراش
722359 0606   

:نام و نام خانوادگی ارزشیاب   
 امضاء

:نام و نام خانوادگی تائید کننده  
 امضاء

:نام و نام خانوادگی ارزشیابی نهایی  
 

 امضاء و مهر
 



 

 
 

 هاي ماشینفناوري رشته اصول انتخاب راهبردهاي کلی یاددهی یادگیري در 

 افزار
 .در فراگیران این شیوه را تقویت نمود .1
 .روش این نوع آموزش را به هنرآموزان و هنرجویان آموزش داد .2
 .هاي آموزش پودمانی استفاده نموداز روش .3
 .هاي کار گروهی بهره گرفتاز روش .4
 .کیفی دادها را ارتقاء کمی و ها و کارگاههاي آموزشی آزمایشگاهدر برنامه .5
 انجام بازدیدهاي متنوع و جذاب در ارتباط با رشته تحصیلی بصورت مرتب و برنامه ریزي شده در هر ترم تحصیلی .6

 ... استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت و  .7

 گیرندگان و مدیران مراکز آموزشیهاي غیرفنی بین آموزش دهندگان، آموزش اي و شایستگیتوسعه و ترویج اخالق حرفه .8

 از طریق کامپیوتر) Simulation(سازي  هاي عملی به روش شبیه انجام آموزش .9

 هاي مطلوب آموزشی ایجاد محیط .10

 افزار هاي ماشینفناوري رشته اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
 .ن و موجود بازنگري شدهاي پیشیهاي غیرفنی برنامهدر مرحله اول با پایه قرار دادن، شایستگی -1
اهمیت و ضرورت رشته  با توجه بهبا توجه به نیازهاي بازار کار براي حرفۀ ساخت و تولید، نیازسنجی مجدد صورت گرفت و  -2

 .تحصیلی مشخص شد
عرصۀ ساخت و تولید و البته سطح کاري هنرجویان این رشته، در  هاي جدیدهاي تازه و دستگاهبا در نظر گرفتن تکنولوژي -3

 .ها بازنگري می شوندبرنامه
 .هاي غیرفنی، مجدداً تنظیم شدهاي فلزکاري مقدماتی نیز باتوجه به رعایت شایستگیبرنامه -4
 .هاي پایانی نیز منطبق با این تغییرات تنظیم شده استبدیهی است ارزشیابی -5
سازماندهی ساعات باید با توجه به  اي در آموزش و پرورش، کارهاي عملی است لذا طراحی واز آنجا که نگرش فنی و حرفه -6

 .نیازهاي رشته تعیین شود
آوري جهان تغییر  بندي مشخص بر اساس تغییرات فن سرفصل مطالب درسی در زمینه علمی و عملی باید با یک برنامه زمان -7

 .یابد
 .روز شوند اي به تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی به طور دوره -8
 .هاي بازآموزي شرکت داده شوند ها و دوره آیی رکنان مراکز آموزشی به طور مرتب در گردهممربیان، هنرآموزان، مدیران و کا -9
 .هاي آموزشی جدید به هنرآموزان آموزش داده شود ریزي شده، تکنولوژي به صورت برنامه -10



 

 
 

 افزار هاي ماشینفناوري رشته  هاي حرفه اي هنر آموزان صالحیت
 مدرك تحصیلی -1

 ، باشدماشین افزار رشته هنرآموز باید حداقل داراي مدرك کارشناسی، مرتبط با  -  •

 مدارك حرفه اي -2

 گذراندن دوره هاي تخصصی ساخت و تولید -  •

 گذراندن دوره هاي ضمن خدمت روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي -  •

 تجربه کاري -3

 سال سابقه کار مرتبط یا فارغ التحصیل رشته هاي تربیت دبیر فنی 4داشتن حداقل  -  •

  افزار هاي ماشینفناوري رشته الزامات اجرایی برنامه درسی 
 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
 هنرجو 16ز و یک استادکار به ازاي هر حضور یک هنرآمو .3
 حرفه اي هنر آموزان تعیین صالحیت ها و شایستگی هاي .4
 استاد کاران از یکسال قبل جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و تخصصی آموزش هنرآموزان و .5
 تعیین الزامات اجراي دوره آموزش ضمن خدمت هنرآموزان .6
 ماشین افزار رشته متناسب با  تعیین استاندارد هاي ابزارها .7
 ماشین افزار رشته تعیین استاندارد هاي تجهیرات متناسب با  .8
 تعیین استاندارد فضاي آموزشی .9

 تعیین استاندارد هاي چیدمان کارگاهی .10
 اداري و پست هاي مورد نیاز  الزاماتتعیین  .11
 مشارکت دیگر پرسنل وزارت آموزش و پرورش الزامات تعیین  .12
 منابع مالی جهت آموزش هنرآموزان ومدیرانت الزاماتعیین  .13
 منابع مالی جهت تجهیز هنر ستانهاالزامات تعیین  .14
 منابع مالی جهت تهیه بسته آموزشیالزامات تعیین  .15
 منابع مالی جهت تهیه مواد مصرفیالزامات تهیه  .16
 تهیه سازوکار اعتبار بخشی .17
 تهیه ساز و کار اصالح برنامه درسی و بسته آموزشی .18
 ساز و کار بررسی و پایش اجراي برنامه درسیتعیین  .19
 تعیین ساز و کار پژوهش و ارزشیابی از برنامه درسی .20

  افزار هاي ماشینفناوري رشته فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی  
قرار می  مورد ارزشیابی و اصالح کامل ماشین افزاررشته سال برنامه درسی  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  •

 .گیرد



 

 
 

.هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد ماشین افزاررشته برنامه درسی  •



 

 
 

فناوري  الزامات کلی اجراي برنامه درسی در گروه ساخت و تولید و رشته

 افزار هاي ماشین
هاي باال است که براي اجرا و رسیدن به ي آموزشی شاخه صنعت است که نیازمند هزینههاگروه ساخت و تولید از جمله گروه

اهداف گروه ساخت و تولید، مانند هر برنامۀ کلی درسی دیگر بایستی مواردي از قبیل فضا، تجهیزات، نیروي رهبري، نیروي آموزشی و 

-در پی این آموزشها که اساساً بایستی مبتنی بر شایستگی. ه شودریزي درست و منسجم در نظر گرفتنیروهاي وابسته عالوه بر برنامه

 . ریزي شده، انجام خواهد شدهاي ارزشیابی است که به صورتی مدون و برنامههاي غیرفنی هم باشد، مسأله دیگر شیوه

 :در این راستا به طور خالصه الزامات کلی اجراي برنامه درسی رشته در جدول زیر آورده شده است

 راهکارها، شرایط و الزامات مولفه ردیف
 تعیین صالحیت ها و شایستگی هاي حرفه اي هنر آموزان • اي هنرآموزان صالحیت حرفه 1
آموزش هنرآموزان واستاد کاران از یکسال قبل جهت دستیابی به شایستگی هاي حرفه اي و  • ارتقاء مدیران و هنرآموزان 2

 تخصصی
 آموزش ضمن خدمت هنرآموزانتعیین الزامات اجراي دوره  •

 تعیین استاندارد هاي ابزارها متناسب با رشته ماشین افزار  • ابزار و تجهیزات 3
 تعیین استاندارد هاي تجهیرات متناسب با رشته ماشین افزار  •

 تعیین استاندارد فضاي آموزشی • فضاي آموزشی 4
 تعیین استاندارد هاي چیدمان کارگاهی •

 تعیین بخش نامه ابالغی مورد نیاز توسط وزیر جهت تحقق اهداف فنی حرفه اي • ها نامه بخشها و  ابالغیه 6
 تعیین چارچوب ابالغی مورد نیاز توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی  •
 تعیین چارچوب ابالغی مورد نیاز توسط دیگر بخش هاي آموزش و پرورش •

 تهیه فرآیند اشاعه • اشاعه برنامه 6
 چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران کل و مناطقتعیین  •
 تعیین چگونگی ارائه و اشاعه به مدیران هنر ستانها و اولیاء •
 تعیین چگونگی بکار گیري گروه هاي آموزشی و کارشناس تحلیل محتواي استان •

 تعیین الزامات اداري و پست هاي مورد نیاز  • الزامات اداري 7
 وزارت آموزش و پرورش  تعیین الزامات مشارکت دیگر پرسنل •

 تعیین الزامات منابع مالی جهت آموزش هنرآموزان ومدیران • منابع مالی 8
 تعیین الزامات منابع مالی جهت تجهیز هنر ستانها •
 تعیین الزامات منابع مالی جهت تهیه بسته آموزشی •
 تهیه الزامات منابع مالی جهت تهیه مواد مصرفی •

 اعتبار بخشیتهیه سازوکار  • پایش برنامه 9
 تهیه سازوکار بازدید از استانها •
 تهیه ساز و کار اصالح برنامه درسی و بسته آموزشی •
 تعیین ساز و کار بررسی و پایش اجراي برنامه درسی •



 

 
 

 تعیین ساز و کار پژوهش و ارزشیابی از برنامه درسی •



 

 
 

 افزار هاي ماشینفناوري رشته دروس  آموزشیاجزاي بسته 
بهتر است ... کشی و  ها بویژه در کارهاي آزمایشگاهی، کارگاهی، نقشهاي و یاددهی آنهاي فنی و حرفهجهت نیل به اهداف آموزش

بایست مصور، رنگی، هاي آموزشی میمحتویات این بسته. هاي کمک آموزشی منطبق بر هدف و محتواي آموزش استفاده نموداز بسته
هاي مرتبط، استفاده از المثلاي، بکارگیري ضربهاي محاورهبیان ساده، عمقی نگر، جذاب، طرح سؤاالت کاربردي، استفاده از روش

توانند هم براي مربیان و هم براي هنرجویان تهیه هاي آموزش میاین بسته. هایی که مورد توجه مخاطبین است استفاده شودشخصیت
 .دوین شوندو ت

 راهکارها، شرایط و الزامات مولفه ردیف
 تعیین استاندارد یادگیري الکترونیکی • تعیین استاندارد ملی 1

 تعیین استانداردهاي استفاده از فضاي مجازي •
 تعیین استانداردهاي ملی نرم افزار ها •
 تعیین استانداردهاي مواد، تجهیزات، ابزارهاي آموزشی •
 از شبکه مجازي تعیین استاندارد استفاده •
 WBTو  CBTاستفاده از  •
 ارائه مواد و بسته آموزشی بر اساس یادگیري مبتنی بر مغز •
 توسعه استفاده از ظرفیت هاي مؤلفین و هنرآموزان کلیه استانها  •
 استفاده از رویکرد چند تالیفی در تولید مواد و رسانه ها •
 تنوع مراکز تولید محتوا و رسانه هاي آموزشی •
 ف توسط دانش آموزان و هنرآموزان در تولید بسته آموزشیامکان تالی •
 جهت جمع آوري تجارب و ابتکارات  WIKIاستفاده از فناوري ویکی  •
 استفاده از جشنواره ها، بازارچه ها و مسابقات •
 طراحی سایت استانی و منطقه اي و در سطح مدرسه جهت ارائه تجارب  •
 امکان دسترسی آنالین در محیط هاي آموزشی •
 رائه محتوا به شکل الکترونیکی و تعاملی ا •
 تولید مواد آموزشی با توجه به تفاوتهاي فردي و منطقه اي  •
 استفاده از منابع و امکانات هر منطقه •
 برگزاري همایش هاي مجازي •
 استفاده از واقعیت مجازي •
 تولید نرم افزارهاي دانش آموز •
 تولید نرم افزارهاي معلم •
 مجازي ارائه محتوي متنوع در فضاي •
 تولید و بارگذاري ساخت محصوالت و نمونه کارهاي متنوع و بارگذاري در سایت •
 offline/onlineامکان بهره گیري از محتواي چند رسانه اي به صورت  •
فیلم و مجالت آموزشی، اسالید، پوستر، کتاب راهنماي : استفاده از منابع گوناگون در بسته آموزشی شامل •

 کار، چند رسانه اي ها، سایتهاي آموزشیمعلم و دانش آموز و 
 تولید بسته آموزشی در راستاي برنامه مصوب •
 در دسترس بودن برنامه مصوب براي مراکز تولید کننده مواد و رسانه ها •
 تبیین بسته آموزشی براي هنرآموزان و مدیران •
 استفاده از تجهیزات آموزشی براساس استانداردهاي مربوطه  •
 نداردهاي تولید مواد و رسانه ها در دسترس بودن استا •
 در دسترس بودن مشخصات بسته هاي آموزشی تایید شده  •

 بهره گیري از فناوري هاي نوین 2
چند تالیفی و مشارکت فعال افراد  3

 و تنوع مراکز یادگیري
توسعه تجارب و ابتکارات  4

 هنرآموزان و دانش آموزان
 تقویت مواد و منابع یادگیري 5

تولید منابع و مواد متناسب با  6
 توانمندي ها و ظرفیت هاي مناطق 

 تولید محتوي الکترونیکی 7
متناسب با نیاز دانش آموزان و 

 هنرآموزان 
برنامه محوري و تولید بسته  8

 آموزشی 
تولید بسته هاي آموزشی در 

 راستاي برنامه مصوب
توانمند سازي مدرسه جهت نیل  9

در تولید و بهره به وضعیت مطلوب 
 برداري از مواد و رسانه ها
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