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 مقدمه

 توسط بار نیاول يبرا یکی از رشته هاي شاخه فنی و حرفه اي است که که در گذشته به عنوان صنایع فلزي شناخته شده بود، فناوري فلزي رشته
 يشاخه در ساخت و تولید گروه هاي مجموعه زیر از یکی فلزي فناوري .شد سیتاس 1337 سال در یبهبهان یعال يهنرسرا در ها يفرانسو
  .باشد می فلزي مصنوعات ساخت و طراحیکاري، جوش کاري و  برش ،ورق کاري مهارتهاي شامل رشته نیا که است صنعت
است که در این بین  مورد نیازقطعات بیش از پیش  اتصالو  مصنوعات فلزيساخت نوین روش هاي  به ازین يتکنولوژ عیسر رشد با امروزه،
یکی از پرکاربردترین صنایع در راستاي  فناوري فلزيبر اساس گزارش ها، . ایفا می کندتحقق این امر  در نقش بسزایی فناوري فلزيصنعت 

ري آن می باشد، واتومبیل که یکی از بخش هاي ضرمی باشد، به طور مثال در صنایع خودرو سازي در جهت ساخت بدنه  مصنوعات فلزي تولید
هر روز شاهد شکوفائی و . نیز کاربرد زیادي دارد و سازه هاي ساختمانی پلنقش بسزایی دارد و در سازه هاي دیگر همچون نفت و گاز، 

  .باز می باشد هستیم و میدان رقابت همچنان به روي طراحان و مهندسان صنایع فوق فناوري فلزينوآوري روز افزون در 
 ،ISCO2008 ،O’Net ،Canada  ،ASCO ،Nossشاغلین رشته صنایع فلزي بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندي حرفه و مشاغل 

با . در حرفه هاي جوشکاران و برشکاران و ورقکاران در چهار سطح مهارتی شناسایی و تعریف شده است بخش خصوصی و مرکز آمار ایران
سند محتواي . توجه به واحدهاي حرفه شناسایی شده، تقریباً بخش قابل مالحظه اي از آمار شاغلین کشور در حوزه فناوري فلزي اشتغال دارند

 . اندارد شایستگی و ارزشیابی و چهارچوب مفهومی دنیاي آموزش تنظیم شده استمطابق با اسناد دنیاي کار شامل است اضر،ح
و حرف حوزه هاي گوناگون فناوري فلزي از سازمان ها و ارگان هاي مرتبط داخل کشور تا  فرآیند نیازسنجی مشاغل با مطالعه و بررسی مشاغل

نین مقایسه آن ها با اسناد مربوط به نظام هاي طبقه بندي مشاغل ملی و مشاغل و حرف در حوزه فناوري فلزي در کشورهاي توسعه یافته و همچ
با تعیین حرف و مشاغل زیرمجموعه آن، مسیر توسعه حرف در چهار . بین الملی توسط شواراي برنامه ریزي گروه شغلی صنایع فلزي آغاز شد

دامه مراحل تحلیل شغل ، تحلیل کارها و وظایف ، تعیین ویژگی در ا. سطح کارگر ماهر ، کمک تکنیسین ، تکنیسین و تکنیسین ارشد ترسیم شد
 . ها و توانایی هاي شاغلین حرفه در سه سطح تهیه شده و بدین ترتیب سند استاندارد شایستگی تدوین گردید
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سپس براي تدوین سند استاندارد ارزشیابی مراحل تدوین استاندارد عملکرد ، گروه بندي کارها ، تعیین رویکرد ارزشیابی کارها و صدور 
در فرآیند برنامه ریزي درسی دنیاي آموزش و تولید سند راهنماي برنامه درسی فناوري فلزي، اسناد . گواهینامه صالحیت براي کارها انجام گرفت

 . د شده دردنیاي کار مورد بهره برداري قرار گرفتتولی

ضرورت واهمیت ایجاد رشته فناوري فلزي، فرایند نیازسنجی آموزشی، اهداف کالن گروه و شاخه فنی و  :بخش شامل 21این مجموعه در 
یادگیري، شیوه هاي ارزشیابی دروس رشته فناوري  –مهارتی، اهداف تفضیلی رشته فناوري فلزي، جدول دروس و پیمانه ها، راهبردهاي یاددهی 

هاي دانش آموزان ورودي، صالحیت هاي مربیان رشته فناوري فلزي، مسیرهاي هدایت تحصیلی، مشاغل و حرفه هاي قابل احراز  فلزي، ویژگی
لزامات کلی اجزاي برنامه آموزشی و ادر رشته فناوري فلزي، توزیع جدول مجموع جلسات کالسی و غیرکالسی سالیانه، اجزاي بسته آموزشی، 

 . تدوین شده استتنظیم و فناوري فلزي و رشته ساخت و تولید شیوه هاي، فرایند ارزشیابی، بهبود و اصالح برنامه درسی در گروه
در طراحی ساختار آموزشی، مدیران اي کشور  حرفهو هاي فنی ریزان آموزشبرنامه  است محتواي سند راهنماي برنامه درسی بتواند برايامید  

آموزشی در اجراي موفق برنامه درسی، ارزشیابان در ارزشیابی محتواي برنامه درسی، پژوهشگران در بررسی کیفیت بر اساس شایستگی، 
دایت تحصیلی دانش کارشناسان فنی و حرفه اي در اجراي مولفه هاي برنامه درسی، مولفان در تهیه بسته هاي آموزشی، مشاوران تحصیلی در ه

آموزان، مدیران مدارس در اجراي برنامه درسی و هنرآموزان در انتخاب اصول راهبردهاي یاددهی و یادگیري مفید واقع شده و گامی در جهت 
 .کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود مهارتیاصالح ساختار آموزش فنی و 

کشور، مدیران آموزشی، مشاوران تحصیلی، مدیران مدارس،  مهارتیبتواند براي برنامه ریزان آموزش فنی و امید است محتواي سند برنامه درسی 
کشور و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور  مهارتیهنرآموزان و دانش آموزان مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و

 .برداشته شود
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 گروه ساخت و تولید
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 اهداف دوره و شاخه تحصیلی 

 شاخه فنی و حرفه اي

 یکپارچه 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

  کشور در و کارآفرینی نوآوري تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج -
 بر مبتنی 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

  تحصیلی هنرجویان – شغلی منظور هدایت و راهنمایی به بسترسازي -
 

 اهمیت و ضرورت گروه ساخت و تولید

به . تجهیزات و ابزارهاي مخصوص استهاي بشر در هر زمینه علمی و در هر شاخه و رشته نیاز به براي اجرایی نمودن تفکرات، خالقیت

بایست به وسیله گروهی از صنعت تبدیل به تجهیزات و وسایل جهت نیـل بـه   عبارتی حاصل تفکري خالقانه و ابداعات علمی و فنی می

تولیـد  از طرف دیگر این تولیدات بایستی از هر جهت داراي کیفیت حـداکثري باشـند کـه تنهـا راه رسـیدن بـه آن نگـرش        . اهداف گردد

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

 

 ساخت و تولیدجدول رشته هاي تحصیلی گروه 

گروه بزرگ 
 ايحرفه-تحصیلی

 ايحرفه -رشته هاي تحصیلی

 تولید و ساخت

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

 -071610فناوري خودرو  -071410الکترونیک-071310الکتروتکنیک-068810شبکه و نرم افزار رایانه اي
 0715 40هاي صنعتیناوري ماشینف -071620ماشین هاي کشاورزيفناوري 
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 ساخت و تولید مسیرهاي هدایت تحصیلی در گروه
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 جدول دروس مشترك گروه ساخت و تولید
 

 
 

 
 1 :کد  گروه تحصیلی ساخت تولید :گروه تحصیلی

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

1 
ساخت مصنوعات 

  فلزي سبک
مشترك 
 در گروه

10 120 180 )0701( ،)0702( ،)0801( ،)0501( ،)0803 ( ،)0107 (  
، 1سطح ) N66(مدیریت مواد و تجهیزات 

، کارآفرینی 1سطح ) N72(مسئولیت پذیري 
)N81 ( 1سطح 

2 
 2درس انتخابی 

  )انتخاب از گروه(
مشترك 
 در گروه

10     

3 
 2درس انتخابی 

  )انتخاب از گروه(
مشترك 
 در گروه

10     

4         
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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 متلورژي و ماشینی  دستی فرم تغییر روش به تولید افزار هاي ماشینفناوري 

 و گرمایشی فناوري تاسیسات سرمایشی
نصب و راه اندازي سیستم هاي انتقال 

 آب گرم
 یمکاترونیک خانگی تعمیرلوازم مکاترونیک

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

 سنتی سازي ساختمان ساختمان يکشاورز ينهایوکاربردماش ينگهدار فناوري ماشینهاي کشاورزي

 --- عمران --- فناوري ماشین هاي صنعتی

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

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

 :برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از. و زیر ساخت هاي فنی و تخصصی می باشد
مل بر کلیه اقدامات و فعالیت هاي مـورد نیـاز بخـش هـاي مختلـف درون آمـوزش و       تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشت .1

 پرورش و 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  .2
 تمرکز؛ مختلف با تاکید بر کاهش 

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

 ر حسن اجراي برنامه هاي مصوب؛ اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت هاي حقوقی و اداري براي اجرا و نظارت ب .4

بکارگیري روش هاي اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ، فرهنگ سازي و نهادینه کردن آن با استفاده از ظرفیت هـاي درون و   .5
 بیرون آموزش و پرورش؛ 

ن وانجـام مطالعـات و   فراهم آوردن استلزامات اداري و ساختار سازمانی مناسب براي پایش مستمر برنامه درسـی ملـی و بهبـود آ    .6
 پژوهش هاي مورد نیاز؛

ایجاد فرصت هاي متنوع و بکارگیري راهکارهاي اثر بخش براي ارتقاي توانمندي هاي ذینفعان بـویژه معلمـان و مـدیران جهـت      .7
 ارتقاي سطح عملکرد مدارس در اجراي برنامه درسی ملی؛

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

 گروه ساخت و تولیدفرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی 

 .سال برنامه درسی گروه ساخت و تولید  مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد 5بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 
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 رشته تحصیلی فناوري فلزي
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 فناوري فلزياهمیت و ضرورت رشته تحصیلی 

 دي،قتصاا توسعه يها برنامه تحقیق يهااربزو ا توسعه يها شاخهاز  یکی انعنو بهاي  حرفهو  فنی يها زشموآ توسعه ورتضرو  همیتا

 که ستا ناپذیر نمکاا تیورضر ،برنامه هر ايجرا ايبر ماهرو  متخصص وينیر تامین. تـنیس هیدـپوش یـبرکس رکشودر  فرهنگیو  جتماعیا

 افهدا قعیوا تحقق نعمات ـه سالهاسـک ملیاعواز  لیلد همین به .فتر هداخو رهد به نسانیو ا ديما يها اريگذ سرمایهآن  به توجه ونبد

 میانی بخشدر  صخصو به ها برنامه ییاجرا يهازنیا با متناسب ماهرو صـمتخص  ويرـنی دکمبو یا انفقد ه،شد جتماعیو ا ديقتصاا يها برنامه

 .دارد هعهد به دهگستر رطو بهآن را  تامینو  تربیت ورشپرو  زشموآ وزارته ـلبتا هـک ستا دهبوآن 

را به روشنی  1404در افق .... سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران ، جایگاه شایسته کشور در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و

 صنایع بخش هاي صنعتی مرتبط همانندبه دلیل سرعت بخشیدن به رشد و توسعه سایر  ها رشتهدر بین فناوري فلزي . ترسیم کرده است

 مرتبط با 150ماده  5توسعه کشور ، فصل  پنجمدر برنامه . برخوردار استاهمیت زیادي  از خودرو و ساختمانصنایع ، و نفت و گاز پیروشیمی

از آنجایی که فناوري فلزي ، استکشور  ها  مرتبط با توسعه نیروگاه 133مرتبط با توسعه تولیدات خودرو و  160توسعه صنایع پتروشیمی، ماده 

یکی از رشته هاي تاثیر گذار در توسعه سازه هاي صنایع مذکور می باشد، لذا تربیت نیروي ماهر و متخصص در این رشته از اهمیت باالیی 

بر مبناي رویکرد نیمه مهارتی تدوین گردیده و پاسخگوي نیاز  يجوشکار و پیشین رشته فناوري فلزي محتواي برنامه درسی .برخوردار می باشد

فارغ التحصیالن این رشته مهارتهاي الزم جهت احراز مشاغل را در دنیاي کار نداشته و براي فعالیت در این بخش نیازمند . بازار کار نبوده است

 .  بروز بوده که این کار مستلزم صرف زمان و هزینه آموزش هاي مجدد بود سپري نمودن دوره هاي آموزشی تکمیلی و

بر مبناي نیاز دنیاي کار تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز، محتواي آموزشی به  فناوري فلزيبا توجه به تدوین سند برنامه درسی جدید رشته 

بازار کار شده و با ایجاد کسب و کار، ضمن درآمد زایی براي خویش، توان گونه اي تنظیم گردیده که فارغ التحصیالن این رشته بتوانند وارد 

 .کارآفرینی و تولید شغل براي کشور عزیزمان داشته باشد

از مفاد و محتواي اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست  يجوشکار و فناوري فلزيدر تدوین سند برنامه درسی رشته 

وزش هاي فنی و حرفه اي کشور، سند برنامه درسی ملی، ارزشیابی هاي انجام شده در دفتر تالیف کتب فنی و حرفه اي و کاردانش هاي نظام آم

 .استفاده شده است... و 

ن امید است محتواي سند برنامه درسی بتواند براي برنامه ریزان آموزش فنی و حرفه اي کشور، مدیران آموزشی، مشاوران تحصیلی، مدیرا

مدارس، هنرآموزان و دانش آموزان مفید واقع شده و گامی در جهت اصالح ساختار آموزش فنی و حرفه اي کشور و شکوفایی هرچه بیشتر 

 .اقتصاد کشور برداشته شود
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 آموزشینیازسنجی 
در کشور ایران . کشور ایران جز جوامع در حال پیشرفت محسوب می شود که یکی از نمودهاي پیشرفت در چنین جوامعی صنایع آن کشور است

 . فلزي یکی از بزرگترین صنایع به حساب آمده و سیل عظیمی از نیروي کار کشور به حوزه هاي مختلف این صنعت اختصاص دارد صنایع

غلین با مدرك دیپلم و فوق در رشته صنایع فلزي که زیر مجموعه گروه مکانیک ، میزان شا1390ر اساس تحقیقات انجام شده مرکز آمار در سال ب
همچنین طبق گزارش هاي مرکز . می باشند براي دیپلم 53707و 271171براي  فوق دیپلم و  11319و  76079به ترتیب و فلز کاري بوده است، 

و فارغ التحصیل بی کار در مقطع  17307و  45008و در مقطع فوق دیپلم  10434و  46873داد فارغ التحصیالن غیر فعال در مقطع دیپلم آمار تع
 .بوده است 15879و در مقطع فوق دیپلم  13663و  54349دیپلم 

با . بوده است 3431و170 به ترتیب  92-93یلی با توجه به تحقیقات انجام شده تعداد هنرستان و هنرجویان رشته صنایع فلزي در سال تحص
توجه به پیشرفت سریع تکنولوژي در فناوري فلزي، وجود کارگران و تکنسین هاي ماهر و تحصیل کرده به خوبی احساس می شود که سهم 

 2022عات بین المللی تا سال بر اساس مطال. زیادي از تربیت چنین نیروهایی بر عهده نظام آموزش فنی و حرفه اي آموزش و پرورش می باشد
فلزي، بر اساس  صنایعطبق نظر کارشناسان و خبرگان . درصد رشد خواهند داشت 6فلزي به طور متوسط حدود  صنایعمیالدي مشاغل مربوط به 

فلزي، رشد قابل مالحظه اي  صنایعپیشرفت صنایع مرتبط از جمله پتروشیمی و خودروسازي طی سال هاي آینده در کشور، مشاغل مرتبط با 
نیروي کار ماهر  10000صنعت جوش کاري ورق کاري و صنایع مرتبط با ، به طور سالیانه به  1404پیش بینی می شود که تا سال  .خواهد داشت

 . در رشته صنایع فلزي خواهد داشت

طبق نظر کارشناسان با رشد سریع . این صنعت استباشد توجه به بخش اقتصاد  از موارد دیگري که مورد توجه کارشناسان این رشته می
، نیاز به نیروي متخصص و ماهر در زمینه جوشکاري، ...تکنولوژي و نیاز به ساخت سازه هاي مختلف همچون سازه هاي نفت و گاز، ساختمان و

فلزي خواهد شد که نتیجه آن  صنایع برشکاري و ورقکاري بیش از پیش به چشم می خورد و همین عامل باعث افزایش متقاضیان ورود به بخش
 .می باشد 1405درصدي تعداد فعاالن این رشته تا سال  10رشد 

با توجه به موارد عنوان شده می توان چشم انداز وسیعی پیش روي رشته فناوري فلزي متصور شد که توجه به گسترش این رشته در آموزش فنی 
 .و حرفه اي کشور را بیش از پیش متذکر می گردد
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 )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 

 انتخاب حرفه جهت آموزش  -آموزش دنیاي دوم مرحله 1-3نمون برگ 
 در دوره متوسطه دوم

 
گروه فرعی 

 :حرفه
 ورق کاران فلزي

 721 :88کد
 721 :08کد 

 فناوري فلزيکارگر ماهر  :واحد حرفه
 7218 :88کد
 7213 :08کد 

 سنجی آموزش واحد حرفه امکان: الف

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1
     

نقش آموزش و پرورش در  2
 تربیت نیروي کار ماهر 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 دنیاي کاردر 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 نیروي کار ماهر

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان تاثیر گذاري در   -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
   آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

با توجه به . باشد هاي نگهداري و آموزش می ها و هم معطوف به هزینه اي محسوب گردیده که این هزینه، هم معطوف به هزینه هاي نصب و تجهیز کارگاه یکی از رشته هاي پرهزینه حوزه فنی و حرفه فناوري فلزيرشته 
دهد  هاي اخیر نشان می در سال فناوري فلزيمطالعه رشته . رش را به عنوان یک نهاد دولتی در این خصوص بسیار باال دانستتوان نقش آموزش و پرو هاي دولتی در تربیت نیروهاي ماهر فنی در ایران می نقش زیاد بخش

که اگرچه نقش آموزش و پرورش در تربیت  لذا توجه به این نکته ضروري است. باشد که آموزش و پرورش در ایفاي نقش خود در این زمینه ضعیف عمل کرده و نتیجه آن تربیت نیروهاي غیرماهر در این رشته می
 .در کشور بسیار زیاد است ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر است فناوري فلزينیروهاي ماهر 
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 )امکان سنجی آموزش(انتخاب واحد حرفه آموزشی 
 

 انتخاب حرفه جهت آموزش  -آموزش دنیاي دوم مرحله 1-3نمون برگ 
 در دوره متوسطه دوم

 
گروه فرعی 

 :حرفه
 جوشکاران و برشکاران

 721 :88کد
 721 :08کد 

 فناوري فلزي کمک تکنسین :واحد حرفه
 7212 :88کد
 7212 :08کد 

 امکان سنجی آموزش واحد حرفه: الف

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  1
     

نقش آموزش و پرورش در  2
 تربیت نیروي کار ماهر 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

سرعت بروز تغییرات در حرفه -4
 در دنیاي کار

 خیلی باال باال متوسط کم
     

نقش بخش دولتی در تربیت -5
 کار ماهرنیروي 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

آمادگی آموزش و پرورش در -6
 تربیت در وضع موجود

 خیلی باال باال متوسط کم
     

هزینه تامین بروز رسانی مربی -7
 داراي صالحیت

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان تاثیر گذاري در   -8
 خودکفایی کشور 

 خیلی باال باال متوسط کم
     

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

 خیلی باال باال متوسط کم
     

میزان جذب دانش  -10
   آموختگان دوره هاي قبلی

 خیلی باال باال متوسط کم
     

  انتخاب واحد حرفه جهت آموزش: ب

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

با توجه به . باشد هاي نگهداري و آموزش می ها و هم معطوف به هزینه اي محسوب گردیده که این هزینه، هم معطوف به هزینه هاي نصب و تجهیز کارگاه یکی از رشته هاي پرهزینه حوزه فنی و حرفه فناوري فلزيرشته 
دهد  هاي اخیر نشان می در سال فناوري فلزيمطالعه رشته . رش را به عنوان یک نهاد دولتی در این خصوص بسیار باال دانستتوان نقش آموزش و پرو هاي دولتی در تربیت نیروهاي ماهر فنی در ایران می نقش زیاد بخش

لذا توجه به این نکته ضروري است که اگرچه نقش آموزش و پرورش در تربیت . باشد که آموزش و پرورش در ایفاي نقش خود در این زمینه ضعیف عمل کرده و نتیجه آن تربیت نیروهاي غیرماهر در این رشته می
 .ست ولی رسیدن به این مهم نیازمند صرف هزینه و تربیت هنرآموزان ماهر استدر کشور بسیار زیاد ا فناوري فلزينیروهاي ماهر 

 



۱٦ 

 

 فناوري فلزياهداف تفصیلی رشته 
 عرصه

 عناصر

 رابطه با خویشتن

 )روح ،روان وجسم(

 رابطه با خدا
 

 )سایر انسان ها(رابطه با خلق خدا
 

 رابطه با خلقت
 

 

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزي

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه و تفکر نسبت به عالیق شخصی  -3

 دررابطه با رشته صنایع فلزي
نگرش خود باورانه در بکارگیري ابزارآالت  -4

 مناسب در هنگام انجام فرآیند ساخت
تحلیل مسائل موجود در حرفه کارگر ماهر و  -5

 کمک تکنسین صنایع فلزي
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر و نگرش سیستمی حاکم برجهان هستی و  -3

مقایسه نظم آن با عملکرد دستگاه هاي مورد 
 استفاده در صنایع فلزي

کشف تجلی قدرت خداوند در تجمیع اضداد در  -4
 )شکل پذیري ساده با وجود سختی باال(ذات فلزات 

ه در ذات تامل و درك حکمت خواص نهاده شد -5
نظر به آیه شریفه (فلزات جهت تسهیل زندگی بشر 

 )سوره حدید 25

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
توجه به میزان اثربخشی فعالیتهاي تیمی جهت افزایش  -3

 بهره وري
توجه به میزان اثربخشی فعالیت ها در راستاي ایجاد  -4

 مشکالت امیدواري در افراد براي حل
تجزیه و تحلیل مسائل فنی درحرفه کارگر ماهر و کمک  -5

 تکنسین صنایع فلزي دریک کارگروه تیمی

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تامل و یادگیري مادام العمر و کسب اطالعات جهت  -3

ارتقاء فرآیندهاي صنایع فلزي به منظور حفظ محیط 
 زیست

تفکر در مخلوقات جهان در راستاي خالقیت و  تامل و -4
 ایجاد ایده هاي نو و جدید

توجه به ایمنی و بهداشت محیطی درانجام فعالیت هاي  -5
حرفه اي در حرفه کارگرماهر و کمک تکنسین صنایع 

 فلزي

 

 ایمان و باور
 )پذیرش، تعبد،التزام قلبی(

 

 شایستگی پایه -1
 یادگیريشایستگی خاص دیگر حوزه هاي  -2
 باور به اخالق حرفه اي دربازرسی فنی -3

لتزام قلبی به اجراي مسئوالنه مراحل اجرایی  -4
 کار

ایمان و باور به توانمندي هاي خود درحرفه  -5
 کارگر ماهر و کمک تکنسین صنایع فلز

 
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
درانجام صحیح ایمان به تضمین کسب موفقیت  -3

 کارها درسایه اتکال  به خداوند و کار تیمی

باور داشتن به کسب روزي حالل درقبال انجام  -4
 مسئوالنه فعالیت هاي شغلی

التزام قلبی به حمایت الهی در فعالیتهاي صنایع  -5
 فلزي مشروط به رعایت  انصاف

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
باورداشتن به نقش کاربرد فناوري دربهبود وضعیت  -3

 فردي و اجتماعی

نگرش مطلوب به جمع گرایی و ایجاد فضاي شاداب و با  -4
 نشاط در محیط کاري

 بهتر هرچه درانجام ترتیب و نظم تاثیر به قلبی التزام -5
 فلزي صنایع تکنسین کمک و کارگرماهر حرفه در فعالیتها

 شایستگی پایه -1
 ستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیريشای -2
عالقه به استفاده و کاربرد فناوري هاي نوین درراستاي  -3

 کاهش آسیب محیط زیست

التزام به قانون گرایی براي اجراي قوانین حفاظت از  -4
 محیط زیست

نگرش مطلوب به محدود بودن منابع معدنی فلزي و  -5
 فرهنگ سازي اصل صرفه جویی و بازیافت درتولید

 مصنوعات فلزي

 

 

 علم
کسب معرفت شناخت، بصیرت (

 )و آگاهی

 

 
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
بصیرت و آگاهی از نگرش سیستمی درصنایع  -3

 فلزي

روحیه حقیقت جویی به منظور شناخت  -4
 دقیق اصول و فرآیندهاي فلز کاري

بصیرت و شناخت رفتار فلزات تحت  -5
فرآیندهاي ساخت درحرفه کارگرماهر و کمک 

 تکنسین صنایع فلزي

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
کسب بصیرت کافی به منظور یادگیري مادام  -3

 .العمر و کسب اطالعات طبق احادیث

کسب آگاهی نسبت به صفت خالقیت خداوند  -4
 درخلق نظم دررفتار فلزات

شناخت نسبت به استفاده ظریف و تمثیل کسب  -5
وار خداوند از بحث خواص فلزات و فرآیندهاي 

فلزکاري درقرآن کریم براي تسهیل در فهم مسائل 
ریختگري ، لحیم کاري ، نفوذ ناپذیري (معرفتی

 )فلزات ، رسانایی فلزات ، سختی فلزات

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
ب آگاهی و نگرش سیستمی جهت افزایش دقت و کس -3

 سرعت در جهت رفع مشکالت

کسب آگاهی و خودباوري در راستاي ایجاد توان حل  -4
 کلیه مشکالت کاري

کسب معرفت در راستاي افزایش آگاهی درحرفه  -5
کارگرماهر و کمکک تکنسین صنایع فلزي جهت تولید 

 .محصوالت با باالترین کیفیت 

 
 

 پایهشایستگی  -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر در شناخت مواد تجزیه پذیر مورد استفاده در  -3

 صنایع فلزي

کسب معرفت و بصیرت خیرخواهانه درکاهش آالینده  -4
 هاي محیط زیست

شناخت و کسب اطالعات استاندارد هاي حفظ محیط  -5
 زیست مربوط به حرفه کارگرماهر و کمک تکنسین صنایع

 فلزي

 

 

 

 عمل
 کار،تالش،اطاعت،عبادت،(

 ...)مجاهدت،کارآفرینی،مهارتو
 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
بصیرت و آگاهی از نگرش سیستمی درصنایع  -3

 فلزي

روحیه حقیقت جویی به منظور شناخت  -4
 دقیق اصول و فرآیندهاي فلز کاري

فلزات تحت بصیرت و شناخت رفتار  -5
فرآیندهاي ساخت درحرفه کارگرماهر و کمک 

 تکنسین صنایع فلزي

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
کسب بصیرت کافی به منظور یادگیري مادام  -3

 .العمر و کسب اطالعات طبق احادیث

کسب آگاهی نسبت به صفت خالقیت خداوند  -4
 درخلق نظم دررفتار فلزات

کسب شناخت نسبت به استفاده ظریف و تمثیل  -5
وار خداوند از بحث خواص فلزات و فرآیندهاي 

فلزکاري درقرآن کریم براي تسهیل در فهم مسائل 
ریختگري ، لحیم کاري ، نفوذ ناپذیري (معرفتی

 )فلزات ، رسانایی فلزات ، سختی فلزات

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
کسب آگاهی و نگرش سیستمی جهت افزایش دقت و  -3

 سرعت در جهت رفع مشکالت

کسب آگاهی و خودباوري در راستاي ایجاد توان حل  -4
 کلیه مشکالت کاري

کسب معرفت در راستاي افزایش آگاهی درحرفه  -5
کارگرماهر و کمکک تکنسین صنایع فلزي جهت تولید 

 .محصوالت با باالترین کیفیت 

 تگی پایهشایس -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تفکر در شناخت مواد تجزیه پذیر مورد استفاده در  -3

 صنایع فلزي
کسب معرفت و بصیرت خیرخواهانه درکاهش آالینده  -4

 هاي محیط زیست

شناخت و کسب اطالعات استاندارد هاي حفظ محیط  -5
نایع زیست مربوط به حرفه کارگرماهر و کمک تکنسین ص

 فلزي

 

 

 

 

 اخالق
 )تزکیه،عاطفه و ملکات نفسانی(

 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مهارت و توانایی کاربرد فناوري در اجراي  -3

 فرآیند ساخت

کارو تالش خالقانه به منظور افزایش بهره  -4
 وري

کسب مهارت هاي تخصصی موجود درحرفه  -5
 تکنسین صنایع فلزکارگرماهر و کمک 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
کارآفرینی و تالش با درنظر گرفتن احکام  -3

 اقتصاد اسالمی

قانون گرایی و انجام کارها با اتکال  به خداوند و  -4
 با اعتقاد به او

رعایت انصاف دربکارگیري آموزه هاي فنی در  -5
 تکنسین صنایع فلزحرفه کارگرماهر و کمک 

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
تالش براي پیاده سازي اخالق حرفه اي درانجام  -3

 فعالیتهاي شغلی

 مجاهدت و بلندهمتی درراستاي مدیریت منابع انسانی -4

تالش براي کسب شایستگی هاي غیررسمی شغلی و  -5
 تکنسین صنایع فلزي حرفه اي در حرفه کارگرماهر و کمک

 شایستگی پایه -1
 شایستگی خاص دیگر حوزه هاي یادگیري -2
مجاهدت و نگرش سیستمی در راستاي کنترل و پایش  -3

 ضایعات حاصل از تولید

تالش درراستاي حفظ منابع ملی و تقویت روحیه  -4
میهن پرستی به منظور حصول موفقیت در زمینه اقتصاد 

 مقاومتی

ي افزایش مهارت هاي فنی به منظور به تالش درراستا -5
 حداقل رساندن ضایعات



۱۷ 

 

 فناوري فلزي آموزان ورودي به رشتهدانشهاي  ویژگی
 

 دانش
 

 فناوري فلزيعالقه به تحصیل در رشته  -

 فناوري فلزيآشنایی با اهداف رشته تحصیلی  -
 ...توانایی از قبیل فیزیکی، ادراکی، روانی حرکتی و انواع  -

داشتن شرایط الزم از قبیل نمرات درسی و معدل مورد قبول، آگاهی از محتواي گروه تحصیلی پودمان  -
، )نمره پودمان تخصصی رشته مورد نظر% 70کسب (هاي مشترك تخصصی گروه ساخت و تولید 

 مهارت هاي اجتماعی و ارتباطی

 مهارت
 

 رشته مورد عالقه به عنوان فناوري فلزياب رشته انتخ -
 فناوري فلزيدارابودن توانایی هاي اصلی مورد نیاز رشته تحصیلی  -

 فناوري فلزيتحصیل در رشته شرایط الزم دارا بودن  -



۱۸ 

 

 در دوره کاردانی ساخت و تولیدو گرایش  فناروي فلزي مسیرهاي هدایت تحصیلی در رشته



۱۹ 

 

  فلزيمشاغل قابل احراز در رشته فناوري 

 

 فناوري فلزي کارگر ماهر
 

 

 

 

 

 

 

 شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف

 721331 برشکار فلز با قیچی 1

 721332 خمکاري ورق 2

 721333 مشعل با کار لحیم 3

 721334 جوشکار نقطه جوش 4

 721335 کانال ساز 5

 721336 مکانیکی برشکار 6

 721337 لوله خمکار 7

 721338 خمکار پروفیل 8

 721339 جوشکار تعمیري 9

 721340 جوشکار اسکلت 10

 721341 برشکار محصوالت فلزي 11

 721342 نورد کار فلزات 12

 721343 جوشکار اکسی استیلن 13

 721344 زرد جوشکار 14

 721345 برشکار فلز با شعله 15



۲۰ 

 

فناوري فلزيکمک تکنسین 

 شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف

جوشکار سازه هاي فوالدي با فرایند  1
SMAW 

721231 

 721232 جوشکار خطوط لوله 2

 721233 تعمیرکار لوله 3

 VT( 721234( چشمی بازرسی 4

 721235 )نافذ مایع آزمون( NDT بازرسی 5

 721236 نصب کار اسکلت فلزي 6

 721237 لحیم کار سخت 7

 721238 جوشکار گل میخ 8

 721239 جوشکار ترمیت 9

 721240 پالستیک جوشکار 10

 721241 جوشکار ترمیمی 11

 MIG 721242جوشکار با گاز محافظ  12

 TIG 721243جوشکار با گاز محافظ  13

 721244 سازنده بدنه هواپیما و هلیکوپتر 14

 TIG 721245لوله  خطوط جوشکاري 15



۲۱ 

 

 فناوري فلزي اي رشتهمسیرهاي توسعه حرفه
 

 

 



۲۲ 

 

 

 

 فناوري فلزي اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی        

 721 :کد گروه شغلی فلزي صنایع :عنوان گروه شغلی
 

  72120191 :کد 1 :سطح فلزي صنایع ماهر کارگر :نام حرفه 

  72120192 :کد 2 :سطح  فلزيصنایع  تکنسین کمک :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح فلزيصنایع  تکنسین :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 گاز اکسی فرآیندهاي 
)OGW( 

 )OGW( جوش خط ایجاد
 گوشه کاري جوش
)OGW( 

 )OGW( لوله کاري جوش
فلزات غیر  سخت کاري لحیم

 آهنی
 دستی گاز اکسی برشکاري نرم کاري لحیم )جوش زرد( برنج جوش

01    0101 1L 18 12 0102 1L 18 12 0103 2L 36 24 0104 2L 18 12 0105 1L 36 24 0106 1L 36 24 0107 1L 18 12 
 

        ماشینی گاز اکسی برشکاري

0108 1L 18 12                             
 

 الکتریکی قوس کاري جوش
)SMAW( 

 )SMAW(گرده سازي 
 گوشه کاري جوش

)SMAW( 
 شیاري کاري جوش
)SMAW( 

 لوله کاري جوش
)SMAW( 

چدن  کاري جوش
)SMAW( 

فلزات غیر  کاري جوش
 )SMAW( آهنی 

 و ترمیمی کاري جوش
 )SMAW( کاري روکش

02    0201 L1 36 24 0202 L1 36 24 0203 L2 36 24 0204 L2 36 24 0205 L3 27 18 0206 L3 54 36 0207 L3 27 18 
 

 آلیاژ کم هاي فوالد جوشکاري
)SMAW( 

 فوالد هاي فوالد جوشکاري
 )SMAW( نزن زنگ

      

0208 L3 27 18 0209 L3 27 18                         



۲۳ 

 

 

 فناوري فلزي مورد انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح هاي حرفهشایستگی         

 721 :کد گروه شغلی صنایع فلزي :عنوان گروه شغلی
 

  72120191 :کد 1 :سطح فلزي صنایع ماهر کارگر :نام حرفه 

  72120192 :کد 2 :سطح  فلزيصنایع   تکنسین کمک :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح فلزيصنایع   تکنسین :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 محافظ گاز جوشکاري
)GMAW( 

 )GMAW(  سازي گرده
 گوشه جوشکاري

)GMAW( 
 شیاري جوشکاري

)GMAW( 
 )GMAW( لوله جوشکاري

  آلومینیوم جوشکاري
)GMAW( 

 نزن زنگ فوالد جوشکاري
)GMAW( 

 توپودري جوشکاري
)FCAW( 

03    0301 2L 18 12 0302 2L 36 24 0303 2L 36 24 0304 3L 27 18 0305 3L 27 18 0306 3L 27 18 0307 2L 36 24 
 

 
 MIG سخت کاري لحیم

Brazing 

 کم هاي فوالد جوشکاري
 GMAW آلیاژ

     

    0308 2L 18 12 0309 3L 27 18                     
 

 محافظ گاز جوشکاري
)GTAW( 

 )GTAW( سازي گرده
 گوشه جوشکاري

)GTAW( 
 شیاري جوشکاري

)GTAW( 
 )GTAW( لوله جوشکاري

 آلومینیوم جوشکاري
)GTAW( 

 نزن زنگ فوالد جوشکاري
)GTAW( 

 کم هاي فوالد جوشکاري
 )GTAW( آلیاژ

04    0401 2L 18 12 0402 2L 36 24 0403 2L 36 24 0404 3L 27 18 0405 3L 27 18 0406 3L 27 18 0407 3L 27 18 
 

 اي کوره کاري لحیم ترمیت جوشکاري الکترواسالگ جوشکاري لیزر پرتو جوشکاري اغتشاشی اصطکاکی جوشکاري جوش درز جوش نقطه اتصال ویژه هاي فرآیند

05    0501 1L 36 24 0502 3L 27 18 0503 3L 27 18 0504 3L 27 18 0505 3L 27 18 0506 2L 36 24 0507 3L 54 36 



۲٤ 

 

 

 فناوري فلزي انتظار جهت دستیابی رشتهاي و سطوح مورد هاي حرفهشایستگی        

 721 :کد گروه شغلی فلزيصنایع  :عنوان گروه شغلی
 

  72120191 :کد 1 :سطح L1فلزيصنایع  ماهر کارگر :نام حرفه 

  72120192 :کد 2 :سطح L2 فلزيصنایع  تکنسین کمک :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح L3فلزيصنایع  تکنسین :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 گوه با پالستیک جوشکاري
 داغ ابزار و داغ

      زیرپودري جوشکاري میخ گل جوشکاري

0508 2L 36 24 0509 2L 36 24 0510 3L 54 36                     
 

 )PT( نافذ مایع آزمون )VT( چشمی بازرسی جوش بازرسی
 مغناطیسی ذرات آزمون

)MT( 
 ماکروگرافی آزمون سنجی سختی آزمون )RT( نگاري پرتو آزمون )UT( فراصوتی آزمون

06    0601 2L 36 24 0602 2L 36 24 0603 3L 18 12 0604 3L 18 12 0605 3L 18 12 0606 3L 27 18 0607 3L 27 18 
 

     خمش آزمون کشش آزمون ضربه آزمون 

    0608 3L 18 12 0609 3L 18 12 0610 3L 18 12                 
 

 گوجینگ برشکاري واترجت برشکاري نیپلر دستگاه با برشکاري بر پروفیل اره با برشکاري گیوتین با ورق برشکاري اهرمی قیچی با شکاري بر دستی قیچی با برشکاري کاري برش

07    0701 1L 18 12 0702 1L 18 12 0703 1L 18 12 0704 1L 36 24 0705 1L 18 12 0706 3L 14 8 0707 3L 14 8 



۲٥ 

 

 

 فناوري فلزي دستیابی رشتهاي و سطوح مورد انتظار جهت هاي حرفهشایستگی      

 721 :کد گروه شغلی فلزيصنایع  :عنوان گروه شغلی
 

  72120191 :کد 1 :سطح L1فلزيصنایع   ماهر کارگر :نام حرفه 

  72120192 :کد 2 :سطح L2 فلزيصنایع   تکنسین کمک :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح L3فلزيصنایع   تکنسین :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

      لیزر پرتو با برشکاري پالسما برشکاري 

    0708 3L 14 8 0709 3L 14 8                     
 

 دهی فرم کاري پانچ پروفیل کاري خم لوله کاري خم پیچ فرنگی با اتصال کاري رول ورق کاري خم کاري ورق

08    0801 1L 36 24 0802 1L 36 24 0803 1L 36 24 0804 1L 26 24 0805 1L 36 24 0806 3L 18 12 0807 3L 18 12 
 

       صافکاري 

    0808 3L 18 12                         
 

 هاي سازه کاري مونتاژ

 فلزي
  متعلقات اتصال نهایی تثبیت مونتاژ نقشه با انطباق قطعات اولیه اتصال شابلن ساخت نقشه کردن پیاده

09    0901 3L 18 12 0902 3L 18 12 0903 3L 18 12 0904 3L 18 12 0905 3L 18 12 0906 3L 18 12     



۲٦ 

 

 
 

 

 

 

 

 فناوري فلزي اي و سطوح مورد انتظار جهت دستیابی رشتههاي حرفهشایستگی         

 721 :کد گروه شغلی فلزيصنایع  :عنوان گروه شغلی
 

  72120191 :کد 1 :سطح L1فلزيصنایع   ماهر کارگر :نام حرفه 

  72120192 :کد 2 :سطح L2 فلزيصنایع   تکنسین کمک :نام حرفه 

  31150493 :کد 3 :سطح L3فلزيصنایع   تکنسین :نام حرفه 
 

 کارها وظایف
  

 قطعات ابعادي کنترل تولید بر نظارت
 فنی مشخصات کنترل

 دستگاه
 اولیه مواد مشخصات کنترل

 جوشکاري هاي روش کنترل
)WPS, PQR( 

 مستندسازي تکمیلی عملیات کنترل جوشکار صالحیت تایید

10    1001 3L 18 12 1002 3L 18 12 1003 3L 18 12 1004 3L 14 8 1005 3L 14 8 1006 3L 14 8 1007 3L 14 8 
 

        

                                
 



۲۷ 

 

 فناوري فلزي رشتهشایستگی هاي غیر فنی در 
 1: کد  گروه تحصیلی ساخت و تولید: گروه تحصیلی 

 071530: کد  رشته تحصیلی فناوري فلزي: رشته تحصیلی
 

 شایستگی محوري ردیف
فراوانی در 

 رشته
 هدف سطح درصد

 2و N31( 4 3,4 1( جمع آوري و گرد آوري اطالعات 1
 انه،یرا به هیپا اطالعات کردن وارد ها، داده لیتحل و هیتجز از،ین مورد يها داده ییشناسا کار، به مربوط اطالعات/ها داده آوردن بدست/ انتخاب

 ها داده ریتفس اطالعات، پردازش کپارچه،ی/چندگانه يافزارها نرم يریکارگ به
 2و N34( 4 3,4 1(کاربرد فناوري اطالعات  2

 يبرا يفناور با کردن کار ، کار ياجرا حیصح مراحل يریگیپ موجود، هاي يفناور شناخت ، دیجد هاي يفناور یطراح ، کار هاي يازمندین فهم 3و N41( 3 3,5 1(انتخاب فناوري مناسب  3
 عملکرد، از درست درك ، انتظار مورد جینتا آوردن بدست

 3و  N42( 7 5,5 1(به کارگیري فناوري مناسب  4
 يبرا يفناور با کردن کار ، کار ياجرا حیصح مراحل يریگیپ موجود، يها يفناور شناخت ، دیجد يها يفناور یطراح ، کار يها يازمندین فهم

 عملکرد، از درست درك ، انتظار مورد جینتا آوردن بدست

 3و2وN66( 18 30 1(مدیریت مواد و تجهیزات  5
 و زاتیتجه از ينگهدار زات،یتجه و مواد یمنیا ،یاثربخش  ت،یفیک از،ین یابیارز ، زاتیتجه و مواد منیا و حیصح يریکارگ به بر نظارت و شیپا

 زات،یتجه و مواد یمنیا ،یاثربخش تیفیک از،ین یابیارز نده،یآ يبرا ازین مورد زاتیتجه و مواد یشناسائ خاص، کار ياجرا يبرا ازین مورد منابع
 هیاول مواد حیصح يریبکارگ و شیپا ،ينگهدار ،سفارش، زاتیتجه ستیل از ينگهدار و سفارش

 2و  1 43 23 مسئولیت پذیري 6
 نظارت، حداقل با کارها حیصح انجام ،يعملکرد ياستانداردها شیپا و کنترل محوله، يکارها و فیوظا شده،انجام انجام کار تیفیک از نانیاطم

 موقع به حضور اثبات و گذاشتن شینما به کار، اتیجزئ به توجه خاص، و دیجد هاي¬تیفعال يبرا شدن داوطلب ن،یقوان از يرویپ منظم، حضور
 .يکار وجدان شده، انجام کار مربوطه، مراجع و استانداردها تیفیک از نانیاطم ،یشناس وقت و

 )N73(درستکاري و کسب حالل  7
 

 2و 1 3,4 4
 نظارت، حداقل با کارها حیصح انجام ،يعملکرد ياستانداردها شیپا و کنترل محوله، يکارها و فیوظا شده،انجام انجام کار تیفیک از نانیاطم

 موقع به حضور اثبات و گذاشتن شینما به کار، اتیجزئ به توجه خاص، و دیجد هاي¬تیفعال يبرا شدن داوطلب ن،یقوان از يرویپ منظم، حضور
 .يکار وجدان شده، انجام کار مربوطه، مراجع و استانداردها تیفیک از نانیاطم ،یشناس وقت و



۲۸ 

 

 

 و کارها براي ارزشیابی گروه بندي شایستگی ها                          
 صفحه   از    

 1L :سطح 7213 :کد فناوري فلزيکارگر ماهر  :نام حرفه
 

 شعله با فلز برشکار: نام شغل

 

 زرد جوشکار: نام شغل

 

 استلین اکسی جوشکار: نام شغل

 

 فلزات کار نورد: م شغلنا

 

 برشکار محصوالت فلزي: نام شغل

 نوبت سوم 
 721341: کد شغل 721342: کد شغل 721343: کد شغل 721344: کد شغل 721345 :کد شغل

 0705-0703:کد کارها 0802:کد کارها 0102-0101: کد کارها   0105: کد کارها 0108-0107: کد کارها

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

           

 جوشکار اسکلت: نام شغل

 

 ريیجوشکار تعم :نام شغل

 

 خمکار پروفیل :نام شغل

 

 خمکار لوله :نام شغل

 

 برشکار مکانیکی:نام شغل

 نوبت دوم 
 721336: کد شغل 721337: کد شغل 721338: کد شغل 721339: کد شغل 721340: کد شغل

 0704:کد کارها 0802: کد کارها 0804: کد کارها 0201: کد کارها 0202: کد کارها

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

           

 ساز کانال: نام شغل

 

 جوشکار نقطه جوش: نام شغل

 

 لحیم کار با مشعل: نام شغل

 

 خمکار ورق: نام شغل

 

 برشکار فلز با قیچی: نام شغل

 نوبت اول 
 721331: کد شغل 721332 :کد شغل 721333: کد شغل 721334: کد شغل 721335: کد شغل

 0702-0701:کد کارها 0801:کد کارها 0106:کد کارها 0501: کد کارها 0803: کد کارها

 60:زمان 2:واحد 60:زمان 2:واحد 60:زمان 1: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 

 

 

 و کارها براي ارزشیابی گروه بندي شایستگی ها                       
 صفحه   از    

 2L :سطح 7212 :کد فناوري فلزيکمک تکنسین  :نام حرفه
 

 TIGجوشکاري خطوط لوله  :نام شغل

 

 و هواپیما بدنه سازنده :نام شغل
 هلیکوپتر

 

 TIG محافظ گاز با جوشکار: نام شغل

 

 MIG محافظ گاز با جوشکار: نام شغل

 

 جوشکار ترمیمی:نام شغل

 721241: کد شغل 721242: کد شغل 721243: کد شغل 721244: کد شغل 721245: کد شغل نوبت سوم 

  0401-0301 :کد کارها 0302: کد کارها 0402 :کد کارها  0303: کد کارها 0403 :کد کارها

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

           

 جوش کاري پالستیک: نام شغل

 

 جوشکار ترمیت: نام شغل

 

 جوشکار گل میخ: نام شغل

 

 لحیم کار سخت :نام شغل

 

 نصب کار اسکلت فلزي :نام شغل

 نوبت دوم 
 721236: کد شغل 721237: کد شغل 721238کد شغل 721239: کد شغل 721240: کد شغل

 0307: کد کارها 0104-0308: کد کارها 0509: کد کارها 0506: کد کارها 0508: کد کارها

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

           

 مایع آزمون( NDT بازرسی: نام شغل

 )نافذ

 

 )VT(بازرسی چشمی  :نام شغل

 

 تعمیر کار لوله :نام شغل

 

لوله  خطوط راجوشک :نام شغل
SMAW 

 

هاي فوالدي  جوشکار سازه:نام شغل
SMAW 

 721231: کد شغل 721232: کد شغل 721233: کد شغل 721234: کد شغل 721235:کد شغل نوبت اول 

 0203:کد کارها 0204:کد کارها 0103 :کد کارها 0601 :کد کارها 0602 :کد کارها

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

 

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



۳۰ 

 

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

 

 
 

 

  

 1 :کد گروه ساخت و تولید: گروه تحصیلی

 
    

 071530 :کد رشته تحصیلی فناوري فلزي: رشته تحصیلی
   

 ردیف 
 12پایه  11پایه  10 پایه

 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  فناوري فلزيدانش فنی   6

 

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

 تجمیعی 4,0 کار آموزي  4,0 4,0

 8,0 8,0 جوش کاري لوله و بازرسی کیفی 4,0 4,0 )مشترك در سه شاخه (فناوري و تولید  8

 2,0 2,0 اخالق حرفه اي   8,0 8,0 ساخت مصنوعات فلزي سبک 9
رویه هاي استاندارد اتصال مواد 

 فلزي و غیر فلزي
8,0 8,0 

 2,0 2,0 الزامات محیط کار  8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 2درس انتخابی  10
جوش کاري و پوشش دهی با گاز 

 محافظ
8,0 8,0 

       8,0 8,0 ساخت مصنوعات فلزي سنگین 8,0 8,0 )انتخاب از گروه( 3درس انتخابی  11

12       
جوش کاري و برش کاري حرارتی 

 قطعات سنگین
8,0 8,0       

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

 

 ي و آمایش سرزمینی این زمان به آموزش یک استاندارد حرفه اي 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



۳۱ 

 

 L1نقشه آموزش کارگر ماهر عمومی فناوري فلزي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  

 
 

 

 

 

 

  



۳۲ 

 

 L1نقشه آموزش کارگر ماهر عمومی فناوري فلزي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  
 

 

 



۳۳ 

 

 L1نقشه آموزش کارگر ماهر عمومی فناوري فلزي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  
 

 



۳٤ 

 

 L2عمومی فناوري فلزي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی  کمک تکنسین نقشه آموزش 



۳٥ 

 

 L2 عمومی فناوري فلزي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی کمک تکنسین نقشه آموزش 



۳٦ 

 

 L2عمومی فناوري فلزي سطح اول صالحیت حرفه اي ملی   نقشه آموزش کمک تکنسین 

 

 

 

 

 



۳۷ 

 

 ه فناوري فلزيهاي رشتجدول تطبیق دروس ـ شایستگی  
 

   
 

 1: کد گروه ساخت تولید :تحصیلی گروه

 071530 :کد رشته تحصیلی فناوري فلزي :رشته تحصیلی

            

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

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

 0501، 0107، 0801، 0702، 0701 180 120 دهم مشترك در گروه 0715200110 ساخت مصنوعات فلزي سبک 1
مسئولیت ، 1سطح ) N66(مدیریت مواد و تجهیزات 

 1سطح ) N81(، کارآفرینی 1سطح ) N72(پذیري 

، خمکار ورق )721331(برشکار فلز با قیچی 
، جوش کار )721333(، لحیم کار با مشعل )721332(

 )721335(، کانال ساز )721334(نقطه اي 

 0202، 0201، 0805، 0802، 0704 180 120 یازدهم مشترك در رشته 0715200211 ساخت مصنوعات فلزي سنگین 2
، انتخاب فناوري 1سطح ) N72(مسئولیت پذیري 

) N42(، به کارگیري فناوري 1سطح ) N41(مناسب 
 1سطح 

، خمکار لوله )721336(برش کار مکانیکی 
، جوشکار )721338(، خمکار پروفیل )721337(

 )721340(، جوشکار اسکلت )721339(تعمیري 

 180 120 یازدهم مشترك در رشته 0715200311 جوش کاري و برش کاري حرارتی قطعات سنگین 3
0703 ،0705 ،0802 ،0101 ،0102 ،0106 ،0108 ،

0109 

مسئولیت پذیري  ،1سطح ) N72(مسئولیت پذیري 
)N72 ( مدیریت مواد و تجهیزات ، 2سطح)N66 (

 1سطح ) N73(، درستکار و کسب حالل 2سطح 

، نورد کار )721341(برشکار محصوالت فلزي 
، )721343(، جوشکار اکسی استلین )721342(فلزات

، برشکار فلز با شعله )721344(زرد جوشکار
)721345( 

 0602، 0601، 0103، 0204، 0203 180 120 دوازدهم مشترك در رشته 0715200412 لوله و بازرسی کیفی جوش کاري 4
، مدیریت مواد و 3سطح ) N72(مسئولیت پذیري 

، درستکار و کسب حالل 2سطح ) N66(تجهیزات 
)N73 ( 2سطح 

، )SMAW)721231جوشکار سازه هاي فوالدي 
، تعمیرکار لوله )721232(جوشکار خطوط لوله 

، بازرسی )721234(VT، بازرسی چشمی )721233(
NDT  721235(آزمون مایع نافذ( ، 

 0509، 0508، 0506، 0104، 0308، 0307 180 120 دوازدهم مشترك در رشته 0715200512 رویه هاي استاندارد اتصال مواد فلزي و غیر فلزي 5
مسئولیت پذیري ، 1سطح ) N42(به کارگیري فناوري 

)N72 ( مدیریت مواد و تجهیزات 2سطح ،)N66 (
 1سطح 

، لحیم کار سخت )721236(نصب کار  اسکلت فلزي 
، جوشکار )721239(، جوش کاري ترمیت)721237(

 )721240(پالستیک 

 0403، 0402، 0401، 0303، 0302، 0301 180 120 دوازدهم مشترك در رشته 0715200612 و پوشش دهی با گاز محافظ جوش کاري 6
، به کارگیري 1سطح ) N41(انتخاب فناوري مناسب 

 3سطح ) N42(فناوري 

، جوشکار با گاز )721241(جوشکار ترمیمی
، جوشکار با گاز محافظ )MIG)721242محافظ

TIG)721243( سازنده بدنه هواپیما و ،
، جوشکاري خطوط لوله )721244(هلیکوپتر

TIG)721245( 



۳۸ 

 

 فناوري فلزي گواهی نامه و مدارك اعطایی رشته

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
 :صالحیت

 فناوري فلزيکارگر ماهر 
 72120191 :کد

 12 :شغل/تعداد گروه کاري
تعداد 
 :کارها

24 
 L1 :سطح

 گواهینامه ها

 شماره گواهینامه کد کارها شغل/کد گروه کاري شغل/نام گروه کاري ردیف
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

   0702-0701 721331 برشکار فلز با قیچی 1

   0801 721332 خمکاري ورق 2

   0106 721333 مشعل با کار لحیم 3

   0501 721334 جوشکار نقطه جوش 4

   0803 721335 کانال ساز 5

   0705-0703 721336 مکانیکی برشکار 6

   0802 721337 لوله خمکار 7

   0805 721338 خمکار پروفیل 8

   0201 721339 جوشکار تعمیري 9

   0202 721340 جوشکار اسکلت 10

   0704 721341 برشکار محصوالت فلزي 11

   0802 721342 نورد کار فلزات 12

   0102-0101 721343 جوشکار اکسی استیلن 13

   0105 721344 زرد جوشکار 14

   0107-0108 721345 برشکار فلز با شعله 15

خانوادگی نام و نام 
 :ارزشیاب

 

 امضاء

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی ارزشیابی 
 :نهایی

 
 امضاء و مهر

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



۳۹ 

 

  :تاریخ ارزشیابی   :شماره ملی  :نام و نام خانوادگی

نام حرفه در سطح 
  فناوري فلزيکمک تکنسین  :صالحیت

 72120192 :کد
 13 :شغل/تعداد گروه کاري

تعداد 
 :کارها

21 
 L2 :سطح

 گواهینامه ها

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

 گواهینامه
تاریخ اعطاي 

 گواهینامه

1 
جوشکار سازه هاي فوالدي با 

 SMAWفرایند 
721231 0203   

   0204 721232 جوشکار خطوط لوله 2

   0103 721233 تعمیرکار لوله 3

   VT( 721234 601( چشمی بازرسی 4

5 
 مایع آزمون( NDT بازرسی

 )نافذ
721235 0602   

   0307 721236 نصب کار اسکلت فلزي 6

   0105-0104-0308 721237 لحیم کار سخت 7

   0509 721238 جوشکار گل میخ 8

   0506 721239 جوشکار ترمیت 9

   0508 721240 پالستیک جوشکار 10

   0401-0301 721241 جوشکار ترمیمی 11

   MIG 721242 0302جوشکار با گاز محافظ  12

   TIG 721243 0402جوشکار با گاز محافظ  13

   0303 721244 و هلیکوپترسازنده بدنه هواپیما  14

   TIG 721245 0403لوله  خطوط جوشکاري 15

نام و نام خانوادگی 
 :ارزشیاب

 امضاء 

 نام و نام خانوادگی
 :تائید کننده 

 امضاء

نام و نام خانوادگی 
  :ارزشیابی نهایی

 امضاء و مهر

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



٤۰ 

 

 فناوري فلزي اصول انتخاب راهبردهاي یاددهی ـ یادگیري  در رشته

مفاهیم درس، درك از کار، براي یاددهی در مسیر محتوا و . سخنرانی و نمایش اسالید، فیلم هاي آموزشی و کمک درسی -

 فرایند و محیط واقعی

 طرح سوال و بحث گروهی در مسیر تفکر منطقی و خالقیت هنرجویان -

کار در کارگاه و آزمایشگاه، بازدید از نمونه هاي واقعی؛ براي شناخت و درك از محیط کار رشته، مواد، ابزار و تجهیزات  -

 مربوطه

 مداوم از محتوا و مفاهیم درس یادگیري -مهارتی؛ یاددهی -تمرین دانشی -

 کارآموزي؛ آشنایی با محیط واقعی رشته و مشاغل گوناگون مرتبط  -

هاي فردي و گروهی؛ براي هدایت در جهت تفکر سیستمی و بررسی ارتباط پدیده هاي طبیعی با  ارائه و انجام پروژه -

 شغلی در جامعه  -یلیمکانیزم هاي مشابه بکار رفته؛ مشارکت در پروژه هاي مرتبط با رشته تحص

 نرم افزارهاي آموزشی و چند رسانه اي مرتبط با رشته -

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

 فناوري فلزيعملی در رشته  -برگزاري جشنواره ها و مسابقات علمی -

 هاي کاري ایجاد فرصت براي هنرجویان به منظور مدیریت کارگاه و گروه -

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

 فناوري فلزياستفاده از ماکت هاي آموزشی براي آموزش رشته  -

 هاي مستمر و پایانی در طول سال تحصیلی برگزاري آزمون -

 فناوري فلزي اصول انتخاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در رشته

، از مفاهیم و محتواي کتب درسی پایه و تخصصی در راستاي سنجش از درك آنها بدون )آزمون شفاهی و کتبی(پرسش  -

 استفاده از شرایط اضطراب آور

 فناوري فلزياستفاده از استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملکرد کاري رشته  -

مداوم به مهارت هاي تخصصی، سیستمی، کار تیمی، توانایی و ایمنی ، توجه و نظارت )فرایند انجام کار(مشاهده عملکرد  -

 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 -

 ت بهبود آموزشاجراي پروژه هاي تحقیقاتی در حد توان هنرجویان جه -

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

 



٤۱ 

 

 فناوري فلزي هاي حرفه اي هنر آموزان  رشتهصالحیت

 فناوري فلزيداراي حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی رشته  -

 فناوري فلزيمرتبط با رشته در صنایع مختلف رشته ) سال 3حداقل (پس از استخدام در آموزش و پرورش، باید تجربه کار  -

 .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 -

 روش هاي تدریس و مهارت هاي حرفه آموزي) ضمن خدمت(اي  فنی و حرفههاي آموزشی مربوط به  گذراندن دوره -

 اي داشتن انگیزه باال جهت تدریس فنی در مراکز آموزش فنی و حرفه -

 فناوري فلزي الزامات اجرایی برنامه درسی رشته

 کاران رشتهاي هنر آموزان  و استاد کاران؛ نظارت مداوم به عملکرد هنرآموزان و استاد  تأیید صالحیت حرفه -

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

 ارتقاء مدیران و هنر آموزان -

 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 -

 تکنسین؛ براي نگهداري و تعمیرات تجهیزاتاستادکار و  -

 ؛ مطابق استاندارد)کالسی، کارگاهی و آزمایشگاهی(فضا  -

 فناوري فلزيبراي تحقق اهداف رشته ... مشارکت دیگر سازمانها نظیر شهرداري، کارخانجات استانها و شهرستانها و  -

 فناوري فلزيتهیه برنامه جامع آموزش رشته  -

 در جهت هدایت تحصیلی هنرجویان فناوري فلزيمه درسی رشته هاي برنا معرفی شایستگی -

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

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

 فناوري فلزيوتوزیع بسته آموزشی مورد نیاز رشته  تعیین منابع مالی جهت تهیه -

 فناوري فلزيتأمین منابع مالی جهت تهیه وتوزیع مواد مصرفی رشته  -

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

 هاي یادگیري

 



٤۲ 

 

 و رشته ساخت و تولید ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروهفرایند  
 فناوري فلزي 

 فناوري فلزيتدوین فرآیند اعتبار بخشی راهنماي برنامه درسی رشته  -

 فناوري فلزيتدوین فرآیند اعتبار بخشی برنامه درسی رشته  -

 فلزيفناوري تدوین فرآیند اعتبار بخشی مواد و رسانه هاي یادگیري در حوزه  -

 تدوین فرآیند پایش   -

 تدوین فرآیند اصالح   -

 فناوري فلزي اجزاي بسته آموزشی  دروس رشته

 :بسته آموزشی شامل اجزاي زیر می باشد

 پوستر-6کتاب کار      -5فیلم راهنماي معلم     -4راهنماي معلم      -3نرم افزار دانش آموز      -2کتاب درسی    -1

 

 شدهمطالب ارائه  جزء بسته

 کتاب درسی

به صورت تصاویر واضـح و اینفـوگرافی آورده   ) کار کالسی(در این جزء آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی 
 .به طور متعادل آورده شود کار غیر کالسی، پرسش و تحقیق. شود، نکات ایمنی و اصول اصلی کار نیز آورده شود
خداوند را بـه عنـوان   . بر اساس راهبرد غالب تدریس باشد. کندمحتوي باید به شایستگی هاي فنی و غیرفنی توجه 

 .موقعیت هاي واقعی زندگی در آن باشد. خالق و صانع تلقی نماید
 .مطالب دانشی مربوط به هر بخش در اینجا آورده نشود: توجه

 نرم افزار دانش آموز

این نرم افزار می تواند شامل فیلم . شوددر این جزء مطالب دانشی و توضیحی به صورت انیمیشن و تفصیلی آورده 
نمونه شـیوه  . نرم افزار تعاملی باشد. در واقع متن کتاب را براي دانش آموز تسهیل کند. نیز باشد) کلیپ(هاي کوتاه 

 .روش ساخت یا انجام پروژه آورده شود. ارزشیابی معرفی گردد

 کتاب راهنماي معلم

در این جزء روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هـر جلسـه،   
. همچنین آموزش مربوط به پروژه و کارهاي عملی به طور کامل تر آورده شود. نکات ایمنی و بهداشتی آورده شود

ه هاي تحصیلی مرتبط با پودمان، منابع علمـی  پاسخ پرسش هاي کتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشت
مرتبط با پودمان، پروژه هاي نیمه تجویزي و غیرتجویزي، رویکرد ارزشیابی، روش ارزشیابی و روش نمره دهـی و  

 . مشکالتی که دبیر در تدریس ممکن است با آن روبرو باشد، آورده شود. شرح فعالیتهاي غیر کالسی آورده شود

 معلمفیلم راهنماي 
. در این جزء کلیات درس، توصیه هایی به دبیران و روش انجام پروژه و کارهاي عملی به طـور کامـل آورده شـود   

 .برخی از مشکالت اجرا و ارزشیابی که با فیلم می توان نشان داد، آورده شود

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

 پوستر
توانـد  همچنـین مـی  . در این جزء نکات ایمنی و تصاویر اینفوگرافیک مربوط به بخشهاي مختلف کتاب آورده شود

 .هاي کتاب استفاده شودبراي بزرگنمایی عکس
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