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 :مقدمه
باشد، نظام تعلیم و تربیت  مبتنی و استوار نمی از آنجا که نظام آموزشی ما، نظام وارداتی است و بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

هاي سندرا اصالت فرهنگ و تربیت، اسالم و معارف آن، اجتهاد ژرف و جامع،  اصول و سیاست کشور بازسازي شد ومهم ترین رویکردها و
گفتمان انقالب اسالمی، نگاه تمدنی، تربیت جامع و متوازن و یکپارچه، تجربه و دانش بشري، نگاه آسیب شناسانه، ناظر به زمانه و 

 .شود راهبردي، شامل می

ترین روش ساخت و تولید قطعات صنعتی است و نقش  مهمي، متالورژ. است اي فنی و حرفه شاخه هاي ازرشته یکی متالورژي رشته
را در زمره  متالورژي و علم مواد حوالت سریع و وسعت تحقیقات و بازدهی باال، دانشت. در صنعتی شدن و خود کفایی کشور دارد مهمی

فتگی جوامع بر اساس رشد و پیشرفت تکنولوژیک در این علم هاي توسعه یا مهمترین علوم استراتژیک قرار داده و یکی از مالك
، تولید ایران در صنایع اصلی مانند فوالد، خودرو، آلومینیوم و سیمان افزایش چشمگیري 1404براساس چشم انداز . شود محسوب می

ترین  ام شده، در حال حاضر مهمبا توجه به تحقیقات انج. خواهد داشت و طبیعی است افراد متخصص در این زمینه باید تربیت شوند
امید است با تحول بنیادین در . مشکل جامعه و صنایع کشور در این رشته، نبود کارگر ماهر و کمک تکنسین متخصص و متعهد است

دي هاي اسالم ناب محم نظام آموزش و پرورش به عنوان سازمانی مؤثر در تعلیم و تربیت نیروي جوان، نیرویی متخصص مطابق با ارزش
 . هاي فرهنگی و اجتماعی کشور، تربیت شود و هماهنگ با ویژگی

نظیر (استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه، بر پایه اسناد دنیاي کار، اسناد قدیم درسی رشته، منابع داخلی 
براساس استاندارد بین الملل مشاغل بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، فرهنگ ملی مشاغل، طبقه بندي مشاغل ایران 

ISCO1988منابع خارجی )اي کشور و استعالم مشاغل از صنایع داخلی ، استانداردهاي مهارت و آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ،
، ASCO، استاندارد طبقه بندي شغلی استرالیا O*net، شبکه اطالعات شغلی ISCO 2008نظیر استاندارد بین المللی مشاغل (

تدوین شد و با کمک اسناد باالدستی مانند ) NOSSو استاندارد طبقه بندي شغلی مالزي  NOCاستاندارد طبقه بندي شغلی کانادا 
سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست هاي نظام آموزش هاي فنی و حرفه اي کشور، سند برنامه درسی ملی، ارزشیابی هاي انجام 

 .راهنماي برنامه درسی متالورژي تدوین شد ،...حرفه اي و کاردانش و شده در دفتر تالیف کتب فنی و

ترین عامل در موفقیت و دستیابی به اهداف یک برنامه، اجراي آن است؛ به همین منظور، امید است مخاطبین این  بدیهی است مهم
اي و محلی در اجراي صحیح این  هاي ستادي، منطقه حوزهها، هنرآموزان، مؤلفین و برنامه ریزان درسی  برنامه اعم از کارشناسان استان

 .برنامه از هیچ تالشی دریغ نکنند
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 :شاخه تحصیلی اهداف دوره و 
 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 
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 
 .آمیخته است که در عمل زندگی بدون استفاده از آنها تصور ناپذیر است

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) میک، نساجیفناوري فرایندهاي شیمایی و متالورژي ، معدن، سرا(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 

 

 لی گروه جدول رشته هاي تحصی

گروه بزرگ 
 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

 



۸ 

 فرآوري و تولیدمشترك گروه  ل دروسجدو
 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

  0601و  0502و  0501و  0303و  0301و  0403و  0401 180 120 دهم مشترك در گروه 0715200110 تولید قطعات فلزي 1

، تفکر )N13(، حل مسأله )N12(، تصمیم گیري )N11(استدالل 
، داشتن درك درست از سیستم سازمانی )N14(انتقادي

)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35( توسعه شایستگی و،
،انتخاب و )N31(،جمع آوري و گردآوري اطالعات )N36(دانش 

هاي  ،به کارگیري فناوري)N41(هاي مناسب به کارگیري فناوري
،اجتماعی بودن )N92(،محاسبه و ریاضی )N42(مناسب 

)N51( مهارت گوش کردن،)N52( نقش در تیم،)N53( شرکت،
،نمایش قدرت رهبري )N54(ها  در اجتماعات وفعالیت

،آموزش )N56(هاي دیگران  ،احترام گذاشتن برارزش)N55(افراد
،مسئولیت )N71(،تعالی فردي )N58(،مذاکره)N57(دیگران 

،مستند سازي )N73(،درستکاري )N72(پذیري
)N37( خودمدیریتی،)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد

 )N66(وتجهیزات 

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

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

4         

5         
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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 

ملی به عنوان یکی از زیر نظام هاي موثر در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار هاي اجراي برنامه درسی 
 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

 :از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از برخی. 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  بکارگیري روش هاي موثر در تامین، نگهداشت و ارتقاي نیروي انسانی متخصص اعم از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمـی بـه من   .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   بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده ا .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

 گروه فرآوري و تولیدفرایند 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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 متالورژياهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 
 چون آالتی، ماشین و تجهیزات و فلزي هاي پوسته زمین به ابزارتبدیل سنگهاي . پوسته زمین غنی از مواد معدنی و فلزي است

سلولهاي خورشیدي، تجهیزات الکترونیکی و سایر محصوالت غیر قابل شمارش، همگی سبب شده تا سطح زندگی  موتوري، نقلیه وسایل
 .و سبک آن نسبت به گذشتگان ما بسیار متفاوت باشد

هاي استخراج فلز از سنگ معدن، تصفیه،  ندسی مواد است که در آن به روشهاي مه متالورژي یکی از مهمترین زیرشاخه
ترین هنرها و از جدیدترین  این تعریف که متالورژي از قدیمی. شود آلیاژسازي و در نهایت ساخت قطعات سودمند از فلزات پرداخته می

 .ندک علوم است، بخوبی تاریخچه طوالنی و آینده روشن رشته متالورژي را بیان می

براي روشن شدن بیشتر اهمیت . حساس شده است بسیار فلزات تولید سر بر توسعه درحال و یافته  هاي توسعه رقابت بین کشور
% 61 دهند،اما جمعیت جهان را تشکیل می% 15هاي آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و اروپاي غربی  فلزات باید اشاره کرد که کشور

 هاي همچنین کشور چین در آینده براي تغذیه بخش. کنند مصرف می را جهان در تولیدي فوالد% 49 و مس% 59 روي،% 60آلومینیوم،
مصارف داخلی و صادرات، به یکی از بزرگترین  براي هواپیماها و ها وسایل نقلیه، کشتی وتولید جاده و آهن راه ونقل، حمل مختلف
هاي برزیل، روسیه، هند و چین با توسعه  کشور، درمقیاس بزرگتر. شد در جهان تبدیل خواهد فلزات ومتقاضیان کنندگان مصرف

همچنین این گسترش روز افزون موجب تغییر . آتی رو به افزایش است هاي هادردهه اند، درصدمصرففلزاتآن اقتصادي که در پیش گرفته
 .شود هاي فلزات در آینده نزدیک می قیمت

با وجود این مزیت نسبی، . رود که داراي معادن متنوع و غنی از فلزات است شمار می هکشور ایران جزء معدود کشورهاي جهان ب
فقط فلزاتی  ،در حال حاضر ،در ایران. فلزات در جهان برسیم و فرآوري ایم به جایگاه واقعی خود در تولید متأسفانه هنوز ما نتوانسته

هنوز ما وارد کننده فلزاتی نظیر تیتانیم، . شود میطور خام صادر  و بهنظیر آهن، مس، سرب، روي و آلومینیوم بصورت انبوه تولید 
ایران در رابطه با غنی سازي اورانیم، با وجود معادن حاوي مهم باید اشاره کرد که بحث  حتی. غیرههستیمو  ، زیرکونیوممنیزیم، کبالت

دیگر فلزات مهم  و فرآوري ایران باید تولید ،دیر یا زود بنابراین. اورانیم اخیراً مورد توجه قرار گرفته، که یک بحث متالورژیکی است
 .این مسئله جز با کمک نیروهاي متخصص امکان پذیر نیست. صنعتی و استراتژیک را آغاز کند

تر و  هاي روز افزون تکنولوژي، نقش آن مهم صنعت متالورژي در جهان از دیرباز به عنوان صنعت مادر شناخته شده و با پیشرفت
هاي کار و تحقیقات بسیار  با توجه به گسترش روزافزون تحقیقات و توسعه فناوري، زمینه. گردد تر می اي کاربردي آن متنوعه جنبه

هاي متالورژي پدید آمده است که کار و تحقیق در این رشته را بسیار جذاب و زمینه رشد و توسعه پایدار را  متنوعی در کلیه گرایش
 . مهیا نموده است

 . هاي نو و رو به آینده است ن، بدون متالورژي قابل تصور و پایدار نبوده و این علم جزء الینفک تکنولوژيجهان مدر
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 آموزشینیازسنجی 
چهار کشور اروپایی و سه کشور آسیایی، ها، مطالعه تطبیقی با  از تحلیل آماري شرایط موجود رشته در کشور، تحلیل پژوهش

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

 متالورژي در کشور در حال کاهش است  متخصص و متعهد متالورژي، جمعیت هنرجویان فعلی نیروي به کشور صنعت نیاز علیرغم
 . توان به هدایت تحصیلی نادرست و کاهش جمعیت دانش آموزي اشاره کرد که از دالیل عمده آن می

 هاي رشته متالورژي،  یابیم که متاسفانه تراکم هنرستان ها و مقایسه آن با مناطق مستعد رشته در می با تحلیل تعداد هنرستان
 .ظرفیت این رشته را دارند، مطابقت ندارد خوبی با مناطقی که به
  هاي کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است هنرستان% 95نسبت تعداد هنرآموز به هنرجو در . 

  در زمینه تجهیزات و  ،%26از نظر وجود ابزار و تجهیزات مورد نیاز براي آموزش رشته، در زمینه تجهیزات و ابزار ریخته گري، تنها
البته باید خاطر . ها مجهز هستند هنرستان% 53 و تجهیزات و ابزار کارگاه عمومی% 19در زمینه آزمایشگاهی  ،%52ابزار مدلسازي، 

همچنین موضوع کمبود بودجه و کامل نبودن تجهیزات . و مستهلک هستند ها قدیمی نشان کرد که تجهیزات موجود در هنرستان
 . هایی که این رشته را تازه تاسیس کردند، بیشتر مشهود است در هنرستان

  هزینه سرانه فعلی واحد آموزشی در نظر گرفته شده به ازاي هر نفر هنرجو، جوابگوي نیاز واحد آموزشی نبوده و به همین دلیل
علت قدمت زیاد و به روز نبودن  ها و واحدهاي آموزشی رو به کاهش باشد و بعضی از تجهیزات به طبیعی است، کیفیت اکثر کارگاه

 .آنها، قابل استفاده نباشد
 تجهیزات به علت قدمت زیاد و به روز نبودن آنها، قابل استفاده نباشد. 
 همچنین، موضوع ایمنی تجهیزات، نقش . ترین مسئله در جلوگیري از استهالك تجهیزات، وجود تکنسین یا استادکار است مهم

 .رشته دارد بسیاري در جذب افراد به این

 باشد، نداشته شغلی رضایت و بوده تنگنا در معیشتی نظر از انسانی نیروي درشرایطیکه اي هنرآموزان، حرفه صالحیت ازنظر 
 آن نداشته براي شدن آماده بهتر و تدریس به اندیشیدن براي کافی فرصت معلمان و ارایه نشود ومفید موقع به و هاي الزم آموزش
 و فنی هاي که آموزش داشت انتظار میتوان باشند، نداشته بهتر و بیشتر کار براي اي  انگیزه و نکنند مطالعه کافی قدر به باشند؛
 رنج انسانی نیروي بودن ونامناسب از ناکافی و باشد مواجه زمینه دراین گوناگون مشکالت با مقاطع و ها دوره سایر همچون اي حرفه
 دوچندان اي فنی و حرفه هاي آموزش در پرورش، و آموزش بیرون از در دیگر شغلی يها فرصت وجود به توجه با معضل این. ببرد

با گذاشتن (آنان  علمی تقویت هنرآموزان، هاي آموزش نمودن روز به). دانند هنرآموزان، تدریس را شغل دوم خود می(است 
با فراهم (تر و متمرکزتر بر آموزش  صالحیت با گزینش نیروهاي و کارشان بر بیشتر نظارت و )هاي آموزشی و کار در صنعت دوره

 .ضروري ست) نمودن وضعیت معیشتی بهتر
 هاي دانش آموختگان را  این است که کمبود اعتبارات، تبعات مختلفی دارد که در نهایت کیفیت آموزشی و کیفیت مهارت واقعیت

کارکنان، تهیه تجهیزات و تامین فضاي استاندارد و غیره تا چرا که آموزش نیروي انسانی، تامین معاش . دهد تحت تاثیر قرار می
اي بدون توجه به امکان و یا عدم امکان تامین  هاي فنی و حرفه توسعه آموزش. حدود زیادي منوط به وجود اعتبارات کافی است

 .شود اعتبارات مورد نیاز آن، به تضعیف روز افزون آموزش منجر می
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 هاي مرتبط دایر کرده اند و مراکزي به عنوان  ها و کارخانه هاي خود را در نزدیکی کارگاه نرستانکشورهاي موفق در این رشته، ه
ها و صنعت دارند تا ارتباط آموزش هنرجو و بازار کار پیوسته وجود داشته باشد و فارغ التحصیالن نسبت به  واسطه بین هنرستان

اي مربوطه را گذرانده،  هاي فنی و حرفه هنرآموزان، باید دوره. ل کنندامنیت شغل و ارتباط آن با رشته متالورژي اطمینان حاص
 .اي، نگرش و انگیزه تدریس فنی باشند داراي تجربه کاري، صالحیت تدریس در مدارس فنی و حرفه

 يازکشورها در بسیاري که همانگونه رشد، درحال ازکشورهاي برخی در فنی آموزش گسترش راه در مانع ترین بنیادي شاید 
 کاري مثابه به ازقدیم وفنی کار دستی. است آموزش این به نسبت افراد از بسیاري منفی نگرش وجود است، چنین نیز پیشرفته

 آن اثر در که است موجود وضعی کشورها از بسیاري درنتیجه، در. است شده گرفته نظر در بیسواد درخورافراد فقط و پست و خوار
 که دلیل این به صرفا هستند، ها دانشگاه التحصیل فارغ حتی یا برند می پایان رابه دبیرستان دوره ازکسانیکه بزرگی درصد
 با اما کرد، دگرگون شبه رایک ها نگرش توان نمی که است روشن. مانند می ندارد، بیکار وجود آنان براي کافی اداري هاي شغل

 در اي حرفه و فنی آموزش که امکاناتی به نسبت مردم سازي آگاه با و آموزشی نظام مکمل عنوان عنصر به اي، فنی و حرفه آموزش
 .گرفت خواهد انجام سریع خیلی ها تغییرنگرش دهد، قرار می افراد اختیار

  800 مس دربخش باید 1404 سال تا ،ایمیدرو،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایرانبراساس سخنان سرپرست 
میلیون و  3تن، خودرو  میلیون 150 معدنی محصوالت تن، 7 طال تن، میلیون 1,5 آلومینیوم تن، میلیون 55 فوالد تن، هزار

به فلزات .. .توان گفت که تمام صنایع مانند حمل و نقل، الکترونیکی، پزشکی و تقریبا می. باشیم داشته تولید میلیون 140سیمان 
داشته  کشور، پیشرفت عظیمی ساله20 انداز  چشم سند والت معدنی، مطابقاند و با افزایش میزان تولید فلزات و محص وابسته
 این که است درحالی این باشیم، داشته کشور در ریلی جایی جابه تن میلیون 350 باید معادل 1404به عنوان مثال،در سال . باشیم
میلیون 105میلیون تن برسد که 350حجم بار خطوط ریلی کشور به  1404افق  در .است تن میلیون 35 حاضر حال در میزان

هاي مرتبط به  در حرفه 1404بر همین اساس، پیش بینی شاغلین رشته متالورژي در سال  .تن از آن متعلق به صنعت فوالد است
 . خواهد داشت 1390رسد که افزایش زیادي را نسبت به سال  نفر می 409900

 در سطوح آموزشی ISCED2011  ش ابتدایی، دومین مرحله آموزش پایه، سطح باالتر زسطح آموزش پیش دبستانی، آمو 9به
آموزش متوسطه، آموزش پس از متوسطه، آموزش عالی کوتاه مدت، دوره کارشناسی، دوره ارشد، دوره دکترا طبقه بندي شده 

ها درون سطح  رشته. رشته تحصیلی است 90حدود زیر گروه تحصیلی و  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

 .جهیزات هستندها و ابزار و ت ها و تکنیک ها به ترتیب، محتواي موضوعی و فنی، اهداف مورد نظر، روش ها، اولویت بندي رشته
 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(، دانش آموز، معلم در این رویکرد. است

هاي درسی و تربیتی، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات طیبه، جامعیت، یکپارچگی و توجه  هدف گذاري برنامه
 .گرفته استهاي شش گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار  متوازن به ساخت
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 721 :گروه فرعی حرفه 

 721 :88کد
 721 :08کد 

 :واحد حرفه
قالبگیرها و ماهیچه گیر هاي 

 7211فلزي 
 7211 :88کد
 7211 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف
 باالخیلی  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
  ■   

تربیت نقش بخش دولتی در -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          ■شاخه فنی و حرفه اي  خیر     ■بلی   :دوم آموزش داده شوددر دوره متوسطه 

براي تامین نیاز رو به رشد قطعات حاصل از فرایند ریخته گري و شکل  1404با توجه به افزایش جمعیت و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
، ...بهبود وضع اقتصادي کشور همگام با پیشرفت تکنولوژي تولید قطعات روز دنیا و ،...دادن در صنایع خودرو، آب و فاضالب، نفت، ساختمان و

 .آموزش نیروي کاري ماهر در سطح کمک تکنسین ضروري است
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 ):امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 

 812 :گروه فرعی حرفه 
 812 :88کد
 812 :08کد 

 :واحد حرفه
کارگر ماهر عمومی متالورژي 

8121 
 8123 :88کد

 8121 :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
   ■  

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

 ،در کشور وجود دارد...) .شکل دادن، آبکاري و ،هااي استخراج فلزات، ریخته گري در حوزه(از آنجا که کارخانجات بسیاري مرتبط با متالورژي 
زش کارآمد و موثر براي تربیت بنابراین، آمو. وجود کارگر مااهر عمومی متالورژي نقشی سازنده در پیشرفت و خودکفایی کشور در این زمینه دارد

 .نیروي کارگر ماهر عمومی متالورژي متخصص و متعهد، امري ضروري و واجب است
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 متالورژياهداف تفصیلی رشته 
 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

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

 )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
استدالل، استنباط، تجزیه و تامل، (

درك، ،کشف،تدبر، نقد،توجه،تحلیل

 )حکمت،خالقیت و پژوهش

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
تفکر در نقش خالقیت و نوآوري در بهبود فرآیند کار  -3
تفکر (نقد و بررسی عملکرد خود در حرفه ، )تفکر خالق(

نیازها، ظرفیت ها و نقاط  ،توانمندیهاتامل در ، )انتقادي
 )مدیریت کار و کیفیت(ضعف و قوت خود در محیط کار

تفکر در بکارگیري منطق و عقل در انتخاب روشهاي  -4
 )خردورز(انجام کار 

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

 ه شایستگی پای -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 تفکر در آیات الهی مرتبط با عمل صالح و کسب روزي حالل -3
تفکر در احادیث جهت ارزش گذاري بر کسب و کار حالل  -
 )تفکر منطقی(
 )بلند همت(تفکر در منش کاري و سخت کوشی انبیا  -4
 داوند تامل در اصل افرینش انسان و جهان بر اساس قدرت خ -5

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
تفکر در رشد ، )کار تیمی(تحلیل وظایف و کارها در کار تیمی  -3

و توسعه بینش بومی سازي فناوري متناسب با چشم انداز آینده 
توجه به اصول برقراري ارتباط موثر با ، )مدیریت منابع(کشور 

 )ارتباط مؤثر(دیگران 
با (توجه به تاثیر مثبت نشاط و شادابی در محیط کار و جامعه  -4

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

درك تاثیر رعایت استانداردها در توسعه ، رعایت حقوق دیگران
 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  -
 )خالق( تفکر در طبیعت و تالش براي ایده گرفتن از آن  -4
 )حقیقت جویی(اندیشیدن در رابطه انسان با عالم هستی  -
 تامل در استفاده بهینه از منابع و مواهب طبیعی -5
 ر رعایت موارد ایمنی و بهداشت محیطی کارتفکر در تاثی -
 کشف قابلیت هاي طبیعت -

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

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

 باور به استفاده از، )یادگیري مادام العمر( کاري خود
کاربرد (فناوري هاي روز در بهبود کیفیت کسب و کار 

باور به نقش تفکر منطقی در حل مسائل مربوط ، )فناوري
 )تفکر منطقی(به حرفه 

ایمان به اشرف ، )خودباوري( ایمان به کرامت انسانی  -4
باور به بهبود معیشت با ، )مؤمن(مخلوقات دانستن آدمی 

 )اريامیدو(تالش و پشتکار مداوم در کار 
ایمان و باور آگاهانه به توانمندیهاي فردي براي  -5

اعتقاد به رعایت قوانین ایمنی و ، پیشرفت حرفه اي
 اعتقاد به رعایت استانداردها، بهداشت

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
ایمان به نظام مند بودن فعل خداوند در جهان آفرینش  -3
 )سیستمیتفکر (
مدیریت کار (باور به وجود مدیریت واالي کیفیت در آفرینش  -

 )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
 قدرت خدا به عنوان خالق هستیایمان به  -

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 )کارتیمی(اي و کارتیمی در کار  باور به نقش اخالق حرفه -3
 )کارتیمی(برخورداري از روحیه تعاون و همکاري در محیط کار  -
 )ارتباط موثر(داشتن روحیه مساعدت و دستگیري دیگران  -
 )عدالت خواهی(به نقش عدالت خواهی در بهبود انجام کار  باور -4
 )ایثار گر(باور به فداکاري در راه آرمانهاي دینی، اسالمی و ملی -
باور به توانایی هاي ملی در زمینه هاي علمی، اقتصادي، هنري و  -

 )وطن دوستی(فن آوري 
ایمان به ، ایمان به نقش شغل خود در توسعه صنعتی کشور -5

ایمان به تاثیر رعایت استانداردهاي عملکرد  ،حقوق دیگران رعایت
 کارها و وظایف

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
باور به حق داشتن نسل هاي آینده براي استفاده از منابع طبیعی  -3
 )مدیریت منابع(
 )امانت داري(ایمان به امانت دانستن طبیعت در دستان ما  -4
مسئولیت (ایمان به داشتن مسئولیت در برابر طبیعت و منابع _

 )پذیري
باور به جستجوي حقیقت در مورد جهان غیب و عالم آخرت  -
 ) حقیقت جویی(
ایمان به استفاده صحیح از مواد و منابع طبیعی و حفظ محیط  -5

باور به پاسخگو بودن در برابر نحوه ، زیست به عنوان امانت الهی
 در جهان آخرت... .از اموال، منابع طبیعی واستفاده 



۱۷ 

 متالورژياهداف تفصیلی رشته 
 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن
 )روان وجسم،روح(

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

 )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
دانش ، آگاهی از نقش و تاثیر یادگیري در حرفه -3

شناخت واگاهی ، )یادگیري مادام العمر(اي  اخالق حرفه
محاسبه و (مربوط به حرفه  از فرمول ها در روابط ریاضی

 )کاربست ریاضی
شناخت و آگاهی از مسئولیت هاي فرد در برابر خود  -4
 )قانونگرایی(آگاهی از مفاد قانون کار ، )مسئولیت پذیري(
اصول به کار رفته در  قوانین و و شناخت آگاهی -5

آگاهی از قوانین  ،تشریح فرایند انجام کار درحرفه ،حرفه
 گاهی از استانداردهاآ ،ایمنی و بهداشت

 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(
از احکام اسالم در زمینه کار و فعالیت هاي  شناخت و آگاهی -

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

شناخت حقوق مالکیت فکري و معنوي و ، ...).مشتریان و
 ین گروه و کارهاي تیمیشناخت قوان، )اخالق حرفه اي(شغلی

و نظرات دیگران  به کار بستن تجربه آگاهی از اهمیت -4
 ساالري دینی آشنایی با ویژگیهاي مردم، ...).همکاران، دوستان و(
ش آنان در حرفه و اهمیت نق آگاهی و شناخت حقوق دیگران -5

آگاهی از نقش حرفه و کارافرینی در کارگر ماهر و کمک تکنسین، 
آگاهی از اهمیت استانداردهاي بین ، توسعه اجتماعی و اقتصادي

 المللی در کاال و نقش آن در تولید قطعات در حرفه

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

شناسایی پدیده ها و الگوهاي طبیعت و ایده گرفتن از آنها ، ..).زمان و
شناخت نحوه عملکرد سیستم هاي موجود در طبیعت ، )تفکر خالق(
 )تفکر منطقی(
ت و ارتباط آن با حیات بعد از آگاهی از قوانین حاکم بر طبیع -4

 آگاهی از وضعیت و ویژگی هاي پدیده ها و تاثیر آن، )قانونگرا(مرگ 
 )حقیقت جو(در زندگی اجتماعی 

، حرفه آگاهی از اصول بهره برداري بهینه از مواد طبیعی در -5 
 ري از ورود مواد آالینده به محیطشناخت روش هاي بازیافت و جلوگی

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)مجاهدت،کارآفرینی،مهارتو

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

، توانایی آموزش دیگران در شغل و )مستند سازي(روزانه 
، تالش براي جمع آوري و )آموزش دیگران(حرفه 

 )سواد اطالعاتی(اطالعات گردآوري 
رعایت قوانین و مقررات در محیط کارمربوط به حرفه  -4
، اهتمام به برطرف کردن نقاط ضعف خود در )قانونگرایی(

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

اساس استاندارد عملکرد، کسب تجربه عملی در محیط 
 ایمنی و بهداشت فرديکار در حرفه، رعایت 

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

، عمل به دستورات و احکام )مومن(براي کسب روزي حالل 
 )متخلق به اخالق اسالمی(مبین اسالم در مورد کار 

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

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

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

ه ، اهتمام ب)ارجح دادن هدف جمع یا سازمان برهدف خود(دیگران 
، تالش )خیرخواهی(حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط کار 

 )وطن دوستی (جهادي در راه پیشرفت علمی و فن آوري کشور 
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

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

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

 در حفاظت و نگهداري از محیط زیست و منابع طبیعی
رعایت ، مسئوالنه از منابع و مواهب طبیعی بهره برداري عاقالنه و -5

مشارکت در بازیافت و جلوگیري از ورود ، ایمنی و بهداشت محیطی
 مواد آالینده به محیط زیست

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

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

یادگیري مادام (اطالعاتی جدید  روحیه یادگیري در منابع
، ارزش گذاري به استدالل و تصمیم گیري درست )العمر

 )تفکر منطقی(
سخت (ارزش دهی تالش و کوشش مستمر در محیط کار  -4

اخالقی به نفس، دوري از رذایل  ، داشتن اعتماد)کوشی
 )متخلق به اخالق اسالمی و پرهیزگاري(
ارزش ، ارزش دهی انجام کارها و وظایف به صورت کامل -5

 استانداردهاو  بهداشت ،گذاري به رعایت قوانین ایمنی

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

اخالق حرفه (به خاطر نعمات  شکر گذاري از خداوند ،عبادت
 )اي

، الگو گرفتن )پرهیزکاري(رعایت تقواي الهی در انجام امور  -4 
از رفتار و زندگی پیامبران و ائمه در تمام شئونات زندگی و کار 

 )آزاد منشی(
ارزش دادن  به موازین اسالمی در انجام کارها،ارزش دادن  -5

 به جنبه عبادي کار 

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
ارزش نهادن به کار گروهی، داشتن روحیه کارآفرینی  -3 
( ، ارزش قائل شدن براي کمک داوطلبانه به دیگران )کارآفرینی(

 )ارتباط مؤثر
ارزشمند دانستن منافع ملی برگروهی و منافع جمعی بر فردي  -4 
ارزش ، )ظلم ستیزي(وحیه احقاق حق ، داشتن ر)جمع گرایی(

 )با نشاط(دادن به نقش نشاط و تندرستی در زندگی 
ارزش قائل ، حقوق دیگران وارزش گذاري به نظرات و تجربیات  -5

 شدن به توسعه صنعتی کشور از طریق تولید ملی

 شایستگی پایه  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري  -2
 دیریت منابعارزش نهادن به اصول م -3
ارزش گذاشتن به مسئولیت پذیري در برابر محیط زیست و  -4

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

 ارزش گذاري به نگرش محیط کار سالم ، موجودات



۱۸ 

 متالورژي آموزان ورودي به رشتهدانش هاي ویژگی

 دانش

 عالقه به تحصیل در رشته متالورژي -
 آشنایی با اهداف رشته تحصیلی متالورژي -
 ...انواع توانایی از قبیل فیزیکی، ادراکی، روانی حرکتی و -
داشتن شرایط الزم از قبیل نمرات درسی و معدل مورد قبول، آگاهی از محتواي گروه تحصیلی  -

نمره پودمان تخصصی رشته مورد % 70کسب (و تولید  فراوريپودمان هاي مشترك تخصصی گروه 
 ، مهارت هاي اجتماعی و ارتباطی)نظر

 مهارت
 به عنوان رشته مورد عالقه  متالورژيانتخابرشته  -
 متالورژين توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی دارابود -
 متالورژي تحصیل در رشته شرایط الزمدارا بودن  -



۱۹ 

 در دوره کاردانی و گرایش در رشتهمسیرهاي هدایت تحصیلی 

 
 



۲۰ 

 متالورژيمشاغل قابل احراز در رشته 

 کارگر ماهر عمومی متالورژي

 81210191: کد حرفه

 قالبگیرها و ماهیچه گیرهاي فلزي

 72110192: کد حرفه
 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 ماسه مخلوط ساخت متصدي 1

 قالبگیر ماسه تر 2

 کمک ماهیچه گیر 3

 کمک متصدي کوره ذوب فلزات 4

 ریز ذوب کمک 5

 مدلسازچوبی کمک 6

 چوبی مدلساز 7

 2درجه  گیر ماهیچه 8

 فلزي هايقالب متصدي 9

 گري ریخته درجه کارگرتخلیه 10

 مدلساز فومی 11

 فلزي برشکار محصوالت 12

 فلزي جوشکار محصوالت 13

 گري ریخته قطعات تعمیر متصدي 14

 گري ریخته قطعات کاري تکمیل متصدي 15

 
 

 

 شغل/نام گروه کاري ردیف

 متصدي خط تجزیه الکتریکی مواد معدنی  1

 متصدي فرآیند تبدیل فلزات غیرآهنی  2

 فلزات ذوب کوره متصدي 3

 ریز ذوب 4

 فلزي مدلساز 5

 اي ماسه قالبگیر 6

 1 درجه گیر ماهیچه 7

 قالبگیرسرامیک 8

 ساز آلیاژ 9

 ساز چدن 10

 متالورژي آزمایشگاه متصدي 11

 حرارتی عملیات کوره متصدي 12

 فلزات آبکار 13

 فلز کاري روکش ماشین اپراتور 14

 خوردگی و کاتدي حفاظت استادکار 15

 
 



۲۱ 

 متالورژي اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه



۲۲ 

 

متالوژي اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی  

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی متالورژي :نام حرفه 

     72110192 :کد 2 :سطح    قالبگیرها و ماهیچه گیرهاي فلزي :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین متالورژي :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

فلزات تولید  
ذوب مواداولیه 
 پیرومتالورژي

حل سازي مواداولیه 
 هیدرومتالورژي

تهیه الکترولیت 
 هیدرومتالورژي

 شمش ریزي
تخلیص مذاب 
 پیرومتالورژي

هیدرو  الکترولیز
 متالورژي

کنترل تولید 
 پیرومتالورژي فلز

01  123 184 0101 L2 12 18 0102 L2 8 12 0103 L2 8 12 0104 L2 10 15 0105 L2 12 18 0106 L2 8 12 0107 L3 34 50 
 

 
کنترل تولید 

 هیدرومتالورژي
      

    0108 L
3 31 47                         

 

 مدلسازي
تبدیل نقشه مکانیکی به 

 مدلسازي
جعبه  ساخت مدل چوبی و

 ماهیچه
  کنترل نهایی مدل ساخت مدل آرالدیت فلزي ساخت مدل ساخت مدل فومی

02  165 249 0201 L1 24 36 0202 L1 24 36 0203 L1 24 36 0204 L2 24 36 0205 L3 29 43 0206 L3 40 62     
 

 ماهیچه سازي
ساخت مخلوط ماسه 

 ماهیچه
 co2 ماهیچه گیري

 گیري ماهیچه

 هات باکس
  کنترل ماهیچه سازي ايگیري پوستهماهیچه ماهیچه گیري کلدباکس

03  112 168 0301 L1 12 18 0302 L1 24 36 0303 L1 12 18 0304 L2 12 18 0305 L2 12 18 0306 L3 40 60     



۲۳ 

 

متالوژي انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی  

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی متالورژي :نام حرفه 

     72110192 :کد 2 :سطح    قالبگیرها و ماهیچه گیرهاي فلزي :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین متالورژي :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 قالبگیري
ساخت مخلوط ماسه 

 قالبگیري
هاي  آماده سازي قالب

 فلزي
 قالبگیري سرامیکی قالبگیري ماشینی قالبگیري چسب سرد co2قالبگیري  قالبگیري ماسه تر

04  182 268 0401 L1 24 36 0402 L1 24 36 0403 L1 24 36 0404 L2 24 36 0405 L2 12 18 0406 L2 12 18 0407 L2 12 18 
 

       کنترل نهایی قالب 

    0408 L3 50 70                         
 

 آلیاژسازي فوالد آلیاژسازي مس آلومینیمآلیاژسازي  آلیاژسازي چدن نسوزکوبی کوره ذوب سرباره گیري ذوب کوره راه اندازي کوره ذوب سازي

05  152 226 0501 L1 12 18 0502 L1 12 18 0503 L2 24 36 0504 L2 12 18 0505 L2 12 18 0506 L2 12 18 0507 L3 34 50 
 

       کنترل پارامترهاي ذوب 

    0508 L3 34 50                         



۲٤ 

 

متالوژي ر جهت دستیابی رشتهسطوح مورد انتظااي و هاي حرفهشایستگی  

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی متالورژي :نام حرفه 

     72110192 :کد 2 :سطح    قالبگیرها و ماهیچه گیرهاي فلزي :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین متالورژي :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 ریخته گري
ذوب گیري از کوره و 

 شالکه گیري ذوب پاتیل

خارج کردن قطعه از قالب 
وجدا کردن سیستم 

 راهگاهی از آن

تعمیر قطعات معیوب 
 ریختگی

تکمیل کاري قطعه 
 ریختگی

 کنترل نهایی ذوب ریزي ذوب ریزي
کنترل کیفی قطعه 

 ریختگی

06  154 229 0601 L1 24 36 0602 L1 24 36 0603 L1 12 18 0604 L1 24 36 0605 L2 14 21 0606 L3 20 28 0607 L3 36 54 
 

 انجام آزمایش ماسه انجام آزمایش متالوگرافی آزمایشات متالورژي
انجام آزمایش سختی 

 سنجی
 انجام آزمایش مایع نافذ آزمایش ضربهانجام  انجام آزمایش کشش

کنترل نهایی آزمایشات 
 متالورژي

07  132 198 0701 L2 12 18 0702 L2 8 12 0703 L2 4 6 0704 L3 24 36 0705 L3 24 36 0706 L3 24 36 0707 L3 36 54 
 

 عملیات حرارتی
انجام عملیات حرارتی 

 تنش گیري
انجام عملیات حرارتی 

 آنیل
انجام عملیات حرارتی 

 نرماله
انجام عملیات حرارتی 

 تمپر
انجام عملیات حرارتی 

 سخت کاري
کنترل نهایی عملیات 

 حرارتی
 

08  99 146 0801 L2 6 9 0802 L2 6 9 0803 L2 6 9 0804 L2 6 9 0805 L3 30 45 0806 L3 45 65     

 

 انجام عملیات فورج عملیات اکستروژنانجام  انجام عملیات نورد انجام عملیات کشش انجام عملیات جوشکاري انجام عملیات برشکاري تولید متالورژیکی قطعات
انجام عملیات متالورژي 

 پودر

09  169 255 0901 L1 24 36 0902 L1 24 36 0903 L3 20 30 0904 L3 25 40 0905 L3 20 30 0906 L3 29 43 0907 L3 27 40 



۲٥ 

 

 متالوژي جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار هاي حرفهشایستگی

   از  صفحه 

:عنوان گروه شغلی :کد گروه شغلی     
 

  81210191 :کد 1 :سطح کارگر ماهر عمومی متالورژي :نام حرفه 

     72110192 :کد 2 :سطح    قالبگیرها و ماهیچه گیرهاي فلزي :نام حرفه 

  31170293 :کد 3 :سطح تکنسین متالورژي :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

حفاظت از فلزات در برابر 
 خوردگی

انجام عملیات آماده 
 سازي سطح

هاي فلزي  اعمال پوشش
 سرد

هاي فلزي  اعمال پوشش
 گرم

 هاي غیر اعمال پوشش
 فلزي سرد

هاي غیر  اعمال پوشش
 فلزي گرم

هاي  اجراي سیستم
 حفاظت کاتدي

 تزریق مواد بازدارندگی

10  159 236 1001 L1 12 18 1002 L2 12 18 1003 L2 12 18 1004 L2 12 18 1005 L2 12 18 1006 L2 12 18 1007 L2 12 18 
 

 
هاي  کنترل کیفی پوشش

 فلزي
هاي  کنترل کیفی پوشش

 غیر فلزي
کنترل کیفی سیستم 

 حفاظت کاتدي
    

    1008 L3 25 35 1009 L3 25 35 1010 L3 25 40                 
 

        

                                
 

        

                                



۲٦ 

 متالورژي رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 

 کار تیمی -1

 اخالق حرفه اي -2

 تفکر منطقی -3

 ارتباط موثر -4

 مدیریت منابع -5

 بکار بردن فناوري مناسب -6

 ها و اطالعات کار با داده -7

 یادگیري مادام العمر -8

 مدیریت کار و کیفیت -9

 تفکر و نگرش سیستمی -10

 مستند سازي -11

 آموزش دیگران  -12

 محاسبه و کاربست ریاضی -13

 آموزش دیگران -14

 تفکر انتقادي -15

 تفکر خالق -16

 کارآفرینی -17



۲۷ 

 

  گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی
   از  صفحه 

 L1 :سطح 81210191 :کد متالورژي عمومی ماهر کارگر :نام حرفه
 

 قطعات کاري تکمیل متصدي:نام شغل

 گري ریخته

 

 قطعات تعمیر متصدي:نام شغل

 گري ریخته

 

 جوشکار محصوالت:نام شغل
 فلزي

 

 برشکار محصوالت: شغل نام
 فلزي

 

 
 مدلساز فومی:نام شغل*

 812144:کد شغل 812147: کدشغل 812140:کد شغل 812146:کد شغل :کد شغل نوبت سوم 

 0203T:کد کارها 0901T: کدکارها 0902T:کد کارها 0603T-1001T:کد کارها 0604T:کد کارها

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

 درجه تخلیه کارگر: شغل نام
 گري ریخته

 

 

 هايقالب متصدي: شغل نام
 فلزي

 

 
 2درجه  گیر ماهیچه:نام شغل

 

 چوبی مدلساز:نام شغل

 

 چوبی مدلساز کمک:نام شغل

 :کد شغل 812138:کد شغل 812145:کد شغل 812149: کدشغل 812148: کدشغل نوبت دوم 

 0201T:کد کارها 0202T:کد کارها 0302T:کد کارها 0402T: کدکارها 0602T:کدکارها

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

 ریز ذوب کمک:نام شغل

 
 

کمک متصدي کوره : شغل نام

 ذوب فلزات

 

 
 کمک ماهیچه گیر:نام شغل

 

 قالبگیر ماسه تر:نام شغل

 

  ماسه مخلوط ساخت متصدي:شغل نام

 

 812142: کدشغل :کد شغل :کد شغل 812143: کدشغل 812137:کد شغل نوبت اول

 0401T: کدکارها 0403T:کد کارها 0301T– 0303T:کد کارها 0501T -0502T :کارها کد 0601T: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 *



۲۸ 

 

 گروه بندي شایستگی هاي و کارها براي ارزشیابی
   از  صفحه 

 2L :سطح 72110192 :کد فلزي گیرهاي ماهیچه و قالبگیرها :نام حرفه
 

 حفاظت کار استاد :نام شغل

 خوردگی و کاتدي

 

 روکش ماشین اپراتور :نام شغل
 فلز کاري

 

 آبکارفلزات :نام شغل

 

 کوره متصدي :نام شغل
 حرارتی عملیات

 

 آزمایشگاه متصدي :نام شغل*
 متالورژي

 نوبت سوم 
 721144:کد شغل 721141:کد شغل 721138:کد شغل 721139:کد شغل 721140:کد شغل

 T1002T-1003:کد کارها T1004T-1005:کد کارها T1006T-1007:کد کارها
 :کد کارها

0804-T0803-T0802-
T0801T 

-T0702-0703کد کارها
T0701T 

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

           

 ساز چدن :نام شغل

 

 آلیاژساز :نام شغل

 

 سرامیک قالبگیر :نام شغل

 

 1 درجه گیر ماهیچه :نام شغل

 

 اي ماسه قالبگیر :نام شغل

 نوبت دوم 
 721131:کد شغل 721142:کد شغل 721143:کد شغل 721137:کد شغل 721136:کد شغل

 0404T:کد کارها T0304T-0305 :کد کارها T0406T-0407:کد کارها T0505T-0506:کد کارها T0405T-0504:کد کارها

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

           

 فلزي مدلساز :نام شغل

 

 ریز ذوب :نام شغل

 

 ذوب کوره متصدي :نام شغل
 فلزات

 

 فرآیند متصدي :نام شغل
 آهنی غیر فلزات تبدیل

 

 تجزیه خط متصدي :نام شغل
 معدنی مواد الکتریکی

 نوبت اول 
 721133:کد شغل 721134:کد شغل 721146:کد شغل 721145:کد شغل 721135:کد شغل

 T0101T-0105:کد کارها 0503T:کد کارها 0605T-0104T:کد کارها 0204T:کد کارها
-T0103-0106:کد کارها

T0102T 

 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 

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

 
 

   
 2 :کد گروه و تولید فراوري: گروه تحصیلی

 
 

 

  
  071520:کد رشته تحصیلی متالورژي: 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 متالورژي   6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 8,0 8,0 عملیات ذوب و ریخته گري 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8

 8,0 8,0 قالبگیري و آلیاژسازي 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 تولید قطعات فلزي 9

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
 عملیات تغییر خواص متالورژیکی

 فلزات
8,0 8,0 

       8,0 8,0 ها مدل سازي و ماهیچه  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3انتخابی  درس 11

       8,0 8,0 تکمیل کاري قطعات فلزي       12

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

 

  یک استاندارد حرفه اي آموزش زمان به براساس نیاز منطقه اي و آمایش سرزمینی این  حرفهاي و استاندارد شایستگی در شاخه کاردانش با توجه به توسعه حرفه پس از تصویب در شوراي عالی آموزش و پرورش
 .درسهاي ارائه شده در این جدول براي پایه دوازدهم مربوط به شاخه فنی و حرفه اي می باشد. اختصاص می یابد در محیط واقعی کاردستگاه متولی یا بنگاه اقتصادي 



۳۰ 

 

 
 1Lنقشه آموزش کارگر ماهر عمومی متالورژي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  

10درس اول سال   

)تولید قطعات فلزي(  

)ساعت 300(  
 

 

11درس اول سال   

)ها مدل سازي و ماهیچه(  

)ساعت 300(  
 

 

11درس دوم سال   

)تکمیل کاري قطعات فلزي(  

)ساعت 300(  
 

 



۳۱ 

 

 

     

   

 L2  سطح دوم صالحیت حرفه اي ملی يفلز يرهایگ چهیماه و رهایقالبگنقشه آموزش 

 12درس اول سال 

 )گري عملیات ذوب و ریخته(

 )ساعت 300(
 

 12درس دوم سال 

 )قالبگبري و آلیاژسازي(

 )ساعت 300(

 12درس سوم سال 
عملیات تغییر خواص متالورژیکی (

 )فلزات

 )ساعت 300(



۳۲ 

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

 071520: کد رشته تحصیلی متالورژي: رشته تحصیلی

 پیمانه ها و شایستگی ها /وس تخصیص در
            

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

 تئوري

ساعت 

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

 0715200110 تولید قطعات فلزي 1
مشترك در 

 گروه
 180 120 دهم

و  0301و  0403و  0401

و  0502و  0501و  0303

و  0601  

، داشتن درك درست از سیستم سازمانی )N14(، تفکر انتقادي)N12(، تصمیم گیري )N11(استدالل 
)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35(هاي مناسب ،انتخاب و به کارگیري فناوري)N41( اجتماعی،

دیگران هاي  ،احترام گذاشتن برارزش)N53(،نقش در تیم )N52(،مهارت گوش کردن )N51(بودن 
)N56( آموزش دیگران،)N57(مذاکره،)N58( تعالی فردي،)N71(مسئولیت پذیري،)N72( درستکاري،

)N73( مستند سازي،)N37( خودمدیریتی،)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد وتجهیزات
)N66( 

 ریز ذوب کمک، 812143کمک متصدي کوره ذوب فلزات  ،
کمک  ،812142 ماسه مخلوط ساخت متصدي، 812137

 812150 قالبگیر ماسه تر ،  812151 ماهیچه گیر

 0715200211 ها مدل سازي و ماهیچه 2
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0201 ،0202 ،0302 ،0402 ،

0602 

، داشتن درك درست از سیستم سازمانی )N14(، تفکر انتقادي)N12(، تصمیم گیري )N11(استدالل 
)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35(هاي مناسب ،انتخاب و به کارگیري فناوري)N41( اجتماعی،

هاي دیگران  ،احترام گذاشتن برارزش)N53(،نقش در تیم )N52(،مهارت گوش کردن )N51(بودن 
)N56( آموزش دیگران،)N57(مذاکره،)N58( تعالی فردي،)N71(مسئولیت پذیري،)N72( درستکاري،

)N73( مستند سازي،)N37(دیریتی ،خودم)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد وتجهیزات
)N66( کارآفرینی ،)N81( 

، 812138چوبی  مدلساز ،812152ی چوب مدلساز کمک
 ریخته درجه تخلیه کارگر،812149 فلزي هايقالب متصدي

 812145 2 درجه گیر ماهیچه، 812148 گري

 0715200311 تکمیل کاري قطعات فلزي 3
مشترك در 

 رشته
 180 120 یازدهم

0901 ،0902 ،0603 ،0604، 

1001،0203  

، داشتن درك درست از سیستم سازمانی )N14(، تفکر انتقادي)N12(، تصمیم گیري )N11(استدالل 
)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35(هاي مناسب ،انتخاب و به کارگیري فناوري)N41( اجتماعی،

هاي دیگران  ،احترام گذاشتن برارزش)N53(،نقش در تیم )N52(،مهارت گوش کردن )N51(بودن 
)N56( آموزش دیگران،)N57(مذاکره،)N58( تعالی فردي،)N71(مسئولیت پذیري،)N72( درستکاري،

)N73( مستند سازي،)N37( خودمدیریتی،)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد وتجهیزات
)N66( 

 فلزي برشکار محصوالت، 812144مدلساز فومی 
 متصدي، 812140 فلزي جوشکار محصوالت، 812147

 تکمیل متصدي، 812146 گري ریخته قطعات کاري تعمیر
 812153 گري ریخته قطعات کاري

 0715200412 ري و آلیاژسازيیقالبگ 4
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0104 ،0105 ،0102 ،0103 ،

0101 ،0503 ،0106 ،0605 ،

0204 

، داشتن درك درست از سیستم سازمانی )N14(، تفکر انتقادي)N12(تصمیم گیري ، )N11(استدالل 
)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35(هاي مناسب ،انتخاب و به کارگیري فناوري)N41( اجتماعی،

هاي دیگران  ،احترام گذاشتن برارزش)N53(،نقش در تیم )N52(،مهارت گوش کردن )N51(بودن 
)N56( آموزش دیگران،)N57(مذاکره،)N58( تعالی فردي،)N71(مسئولیت پذیري،)N72( درستکاري،

)N73( مستند سازي،)N37( خودمدیریتی،)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد وتجهیزات
)N66( کارآفرینی ،)N81( 

 متصدي، 721133 معدنی مواد الکتریکی تجزیه خط متصدي
 ذوب کوره متصدي، 721134آهنی  غیر فلزات تبدیل فرآیند
 721135 فلزي مدلساز، 721145ریز  ذوب، 721146فلزات 

 0715200512 عملیات ذوب و ریخته گري 5
مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0404 ،0405 ،0406 ،

0407 ،0305 ،0304، 

0506 ،0504 ،0505  

سازمانی ، داشتن درك درست از سیستم )N14(، تفکر انتقادي)N12(، تصمیم گیري )N11(استدالل 
)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35(هاي مناسب ،انتخاب و به کارگیري فناوري)N41( اجتماعی،

هاي دیگران  ،احترام گذاشتن برارزش)N53(،نقش در تیم )N52(،مهارت گوش کردن )N51(بودن 
)N56( آموزش دیگران،)N57(مذاکره،)N58( تعالی فردي،)N71(مسئولیت پذیري،)N72( درستکاري،

)N73( مستند سازي،)N37( خودمدیریتی،)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد وتجهیزات
)N66( 

، 721142 1 درجه گیر ماهیچه، 721131اي  ماسه قالبگیر
ساز  چدن، 721137آلیاژساز ، 721143 سرامیک قالبگیر

721136 

6 
عملیات تغییر خواص 

 متالورژیکی فلزات
0715200612 

مشترك در 

 رشته
 180 120 دوازدهم

0701 ،0702 ،0703 ،

0802 ،0803 ،0804 ،

0801 ،1002 ،1003 ،1004 ،

1005 ،1006 ،1007  

، داشتن درك درست از سیستم سازمانی )N14(، تفکر انتقادي)N12(، تصمیم گیري )N11(استدالل 
)N21(تفکر خالق،)N15( یادگیري،)N35(هاي مناسب ،انتخاب و به کارگیري فناوري)N41( اجتماعی،

هاي دیگران  ،احترام گذاشتن برارزش)N53(،نقش در تیم )N52(،مهارت گوش کردن )N51(بودن 
)N56( آموزش دیگران،)N57(مذاکره،)N58( تعالی فردي،)N71(مسئولیت پذیري،)N72( درستکاري،

)N73( مستند سازي،)N37( خودمدیریتی،)N61( مدیریت زمان،)N64(،   مدیریت مواد وتجهیزات
)N66( 

 عملیات کوره متصدي، 721144متالورژي  آزمایشگاه متصدي
 ماشین اپراتور، 721138فلزات  آبکار، 721141حرارتی 
 و کاتدي حفاظت استادکار، 721139فلز  کاري روکش

 721140خوردگی 



۳۳ 

 متالوژي اعطایی رشته و مدارك گواهی نامه

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 کارگر ماهر عمومی متالورژي :صالحیت

 81210191 :کد
L1 

تعداد  15 :شغل/تعداد گروه کاري
 :کارها

23 
 :سطح

 ها گواهینامه

 شغل/نام گروه کاري ردیف
کد گروه 

 شغل/کاري
 کد کارها

شماره 
 گواهینامه

تاریخ اعطاي 
 گواهینامه

   0401T 812142 ماسه مخلوط ساخت متصدي 1

   0403T 812150 قالبگیر ماسه تر 2

   0301T– 0303T 812151 کمک ماهیچه گیر 3

   0501T -0502T 812143 کمک متصدي کوره ذوب فلزات 4

   0601T 812137 ریز ذوب کمک 5

   0201T 812152 چوبی مدلساز کمک 6

   0202T 812138 چوبی مدلساز 7

   0302T 812145 2درجه  گیر ماهیچه 8

   0402T 812149 فلزي هايقالب متصدي 9

   0602T 812148 گري ریخته درجه تخلیه کارگر 10

   0203T 812144 مدلساز فومی 11

   0901T 812147 فلزي برشکار محصوالت 12

   0902T 812140 فلزي جوشکار محصوالت 13

   0603T 812146 گري ریخته قطعات تعمیر متصدي 14

   0604T-1001T 812153 گري ریخته قطعات کاري تکمیل متصدي 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/هاي گروههاي کاري پس از کسب تمام گواهینامه: طاي مدركمعیار اع



۳٤ 

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 قالبگیرها و ماهیچه گیرهاي فلزي :صالحیت

 72110192 :کد
L2 

تعداد  15 :شغل/تعداد گروه کاري
 :کارها

33 
 :سطح

 ها گواهینامه

 کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
شماره 

 گواهینامه
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

1 
خط تجزیه الکتریکی  متصدي

 مواد معدنی 
721133 0106-T0103-T0102T   

2 
متصدي فرآیند تبدیل فلزات 

 غیرآهنی 
721134 0105-T0101T   

   0503T 721146 فلزات ذوب کوره متصدي 3

   0605T-0104T 721145 ریز ذوب 4

   0204T 721135 فلزي مدلساز 5

   0404T 721131 اي ماسه قالبگیر 6

   T0304T-0305 721142 1 درجه گیر ماهیچه 7

   T0406T-0407 721143 سرامیک قالبگیر 8

   T0505T-0506 721137 ساز آلیاژ 9

   T0405T-0504 721136 ساز چدن 10

   T0702-T0701T-0703 721144 متالورژي آزمایشگاه متصدي 11

   T0803-T0802-T0801T-0804 721141 حرارتی عملیات کوره متصدي 12

   T1002T-1003 721138 فلزات آبکار 13

   T1004T-1005 721139 فلز کاري روکش ماشین اپراتور 14

15 
 و کاتدي حفاظت استادکار
 خوردگی

721140 1007-T1006T   

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :نهاییارزشیابی 

 امضاء و مهر

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

 



۳٥ 

 متالورژي در رشته اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري
براي یاددهی در مسیر محتوا و مفاهیم درس، درك از کار، . آموزشی و کمک درسیسخنرانی و نمایش اسالید، فیلم هاي  )1

 فرایند و محیط واقعی
 طرح سوال و بحث گروهی در مسیر تفکر منطقی و خالقیت هنرجویان )2

زات کار در کارگاه و آزمایشگاه، بازدید از نمونه هاي واقعی؛ براي شناخت و درك از محیط کار رشته، مواد، ابزار و تجهی )3
 مربوطه

 یادگیري مداوم از محتوا و مفاهیم درس -مهارتی؛ یاددهی -تمرین دانشی )4
 کارآموزي؛ آشنایی با محیط واقعی رشته و مشاغل گوناگون مرتبط  )5

هاي فردي و گروهی؛ براي هدایت در جهت تفکر سیستمی و بررسی ارتباط پدیده هاي طبیعی با  ارائه و انجام پروژه )6
 شغلی در جامعه  -کار رفته؛ مشارکت در پروژه هاي مرتبط با رشته تحصیلیمکانیزم هاي مشابه ب

 نرم افزارهاي آموزشی و چند رسانه اي مرتبط با رشته )7

 بازدید از صنایع مرتبط رشته و درس؛ براي تقویت انگیزه هنرجویان جهت یادگیري )8

 عملی در رشته متالورژي -برگزاري جشنواره ها و مسابقات علمی )9
 براي هنرجویان به منظور مدیریت کارگاه و گروه هاي کاري ایجاد فرصت )10

 ارائه کنفرانس براي تقویت اعتماد به نفس هنرجویان و فهم عمیق تر موضوعات رشته )11

 استفاده از ماکت هاي آموزشی براي آموزش رشته متالورژي )12
 هاي مستمر و پایانی در طول سال تحصیلی برگزاري آزمون )13

 متالورژي رفت تحصیلی در رشتهاصول انتخاب ارزشیابی پیش
، از مفاهیم و محتواي کتب درسی پایه و تخصصی در راستاي سنجش از درك آنها بدون )آزمون شفاهی و کتبی(پرسش  )1

 استفاده از شرایط اضطراب آور

 استفاده از استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملکرد کاري رشته متالورژي )2
، توجه و نظارت مداوم به مهارت هاي تخصصی، سیستمی، کار تیمی، توانایی و ایمنی )د انجام کارفراین(مشاهده عملکرد  )3

 عمومی و هم چنین توجه به عملکرد و روند پیشرفت هنرجو در طی زمان

 آزمون مهارت، تعریف پروژه براي سنجش دانش تخصصی و فن آوري و تفکر منطقی، انتقادي و خالقیت )4

 قاتی در حد توان هنرجویان جهت بهبود آموزشاجراي پروژه هاي تحقی )5

ابی نهایی گروه کاري توسط هنرآموزاستفاده از گروه هنرجویان براي سنجش قضاوتی درفرآیندهاي انجام کار و ارزشی )6



۳٦ 

 متالورژي رشتههاي حرفه اي هنر آموزان صالحیت
 مدرك تحصیلی کارشناسی رشته متالورژي داراي حداقل )1

مرتبط با رشته در صنایع مختلف رشته متالورژي ) سال 3حداقل (پس از استخدام در آموزش و پرورش، باید تجربه کار   )2
 .داشته باشد

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

 اي فهداشتن انگیزه باال جهت تدریس فنی در مراکز آموزش فنی و حر )5

 متالورژي الزامات اجرایی برنامه درسی رشته
 و استاد کاران؛ نظارت مداوم به عملکرد هنرآموزان و استاد کاران رشته اي هنر آموزان تأیید صالحیت حرفه )1

 ابزار و تجهیزات؛ لزوم فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز براي آموزش رشته )2

 ارتقاء مدیران و هنر آموزان )3

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

 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

 براي تحقق اهداف رشته متالورژي.. .نظیر شهرداري، کارخانجات استانها و شهرستانها ومشارکت دیگر سازمانها  )6

 تهیه برنامه جامع آموزش رشته متالورژي )7

 هاي برنامه درسی رشته متالورژي در جهت هدایت تحصیلی هنرجویان معرفی شایستگی )8

 منابع مالی  )9

 رشته متالورژي و مدیران هنرستان هاتعیین منابع مالی جهت آموزش هنر آموزان و استاد کاران  -

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

 تعیین منابع مالی جهت تهیه وتوزیع بسته آموزشی مورد نیاز رشته متالورژي -

 أمین منابع مالی جهت تهیه وتوزیع مواد مصرفی رشته متالورژيت -

 پایش برنامه )10

سازوکار اعتبار بخشی، تهیه سازوکار بازدید از استانها، تهیه سازو کار ارزشیابی و اصالح برنامه درسی و مواد ورسانه  تهیه

 هاي یادگیري

 متالورژي فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی رشته
 .مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد متالورژيسال برنامه درسی رشته  5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر  -

 .هر دو سال مورد اصالحات جزیی قرار می گیرد متالورژيبرنامه درسی رشته  -



۳۷ 

 متالورژي 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 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
کتاب راهنماي 

 معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارهـا و مـواد مصـرفی مـورد نیـاز هـر       
ی به طور کامل تر همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عمل. جلسه، نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته هاي تحصیلی مـرتبط بـا   . آورده شود
پودمان، منابع علمی مرتبط با پودمان، پـروژه هـاي نیمـه تجـویزي و غیرتجـویزي، رویکـرد ارزشـیابی، روش        

مشکالتی که دبیـر در تـدریس ممکـن    . شودارزشیابی و روش نمره دهی و شرح فعالیتهاي غیر کالسی آورده 
 . است با آن روبرو باشد، آورده شود

فیلم راهنماي 

 معلم

. در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طور کامل آورده شود
 .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
-همچنـین مـی  . در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شـود  پوستر

 .هاي کتاب استفاده شودتواند براي بزرگنمایی عکس
 .براي رشته آورده شود در این بخش کتاب هاي مرجع کتاب مرجع

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