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ست که با اموضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی 

درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 
کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف 

نمایند. همچنین گی، ملی و جهانی مشارکت میهای اقتصادی در مقیاس خانواددر روابط با دیگران در فعالیت
به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 

 ها پرداخته است. محتوای این آموزش
اعتبار نقش  ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،های درسی فنی و حرفهدر برنامه

ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه
پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعیادگیری مادام

ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلهبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرف
 ای توجه شده است. هویت حرفه

مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین 
 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند ی الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برهاها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. های فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله 

راحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال با م
 باشد.موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می

های تیتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعال
ای از اجزای یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی

ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامهیادگیری با تأکید بر برنامه
ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبرنامهبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین 

 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه
 کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت
های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، مه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارتبرنا

 شود.جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 

ی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده های اساسهای کلیدی، طرح پرسشایده
 شود.های ارزشیابی را شامل میاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین
 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و مندی از صالحیتهای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه
 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی

  ای و كاردانشهای درسی فنی و حرفهليف كتابأدفتر ت
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 انطباق محل حفاری طبق نقشهي گتسیشا : 1 یريادگی واحد
 معدن  حفاری های شبكه خوانی نقشه اصول

 مالحظات اجرا:

نشان دادن نقشه یك شبکه حفاری، پرسیدن سواالتی در مورد وضعیت و موقعیت 
قرار گیری هر یك از گمانه ها جهت ایجاد کنجکاوی و دقت بیشتر هنرجویان به 
 نقشه و مفاهیم موجود در آن، بیان تعریف کاملی از شبکه حفاری و اهمیت آن، 

کتشافی و اینکه چه سپس بیان تعریفی از حفری های معدنی شامل: گمانه ا
 چاهك  اطالعاتی را می توان از مغزه های حفاری به دست آورد، ترانشه و

 شكل:
ان دهنده انواع نقاط حفاری است که در راهنمای نقشه شنقشه شبکه حفاری ن

وضعیت هر یك مشخص شده است. الزم است تا توضیحات الزم در مورد هر یك 
 نقشه ارائه گردد. به عنوان مثال:از انواع نقاط حفاری معرفی شده در 

حفاری های قدیمی: نشان دهنده نقاط حفاری تعیین شده قدیمی است و شامل 
حفاری هایی که قرار است در این پروژه انجام شود و یا انجام شده است نمی باشد. 

: نشان دهنده متراژی از گمانه های حفر شده است ppm 122عیار مس بیش از 
عباراتی که بر روی هر یك از عالئم  عیار دارد.  ppm 122از که در آن مس بیش 

نقاط حفاری نوشته شده است نشان دهنده نام گمانه مربوطه می باشد و مواردی 
 از این قبیل

 پاسخ سواالت :
 پاسخ سوال

 16 چند گمانه وجود دارد که بطور کامل حفاری شده است
چند گمانه در نقشه می بینید که احداث سکوی 

 به اتمام نرسیده است حفاری برای آنها
2 

گمانه ای که هنوز سکوی حفاری برای آن  شماره
 ساخته نشده است را بیابید.

BK001-

01 

 1 چند نوع گمانه در نقشه نام برده شده است.
 1/5000 این نقشه با چه مقیاسی ترسیم شده است

گمانه هایی که احداث سکوی حفاری برای آنها  شماره
 مام نرسیده است را بیان کنیدبه ات

BK054, 

BK055 

 
شکل بعدی یك دستگاه حفاری مغزه گیری را نشان می دهد هدف از نشان دادن 

برای هنرجویان است، گیری این دستگاه، تشریح نحوه انجام عملیات حفاری مغزه
گیری و اطالعاتی که می توان نحوه انجام عملیات حفاری مغزهبر این اساس باید 

مغزه ها به دست آورد شامل: اطالعات واحدهای زمین شناسی، ساختارهای  از
 زمین و عیار ماده معدنی در عمق است.
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 تعریف مقياس و نحوه تبدیل مقياس
 :مالحظات اجرا

با توجه به نقشه شبکه حفاری الزم است نحوه اندازه گیری فواصل بر روی نقشه 
بیان و تمرینات الزم در این زمینه  زمینو نحوه پیاده سازی موقعیت گمانه بر روی 

 مفهوم مقیاس و نحوه محاسبه آن به خوبی آشنا شوند. باتا هنرجویان  مطرح گردد.
 پاسخ به سواالت

 پاسخ سؤال ردیف

 TET13065از  TET13121 یهاگمانهفاصله  1
 متر 182 با توجه به مقیاس نقشه چقدر است؟

باشد فاصله دو  1222/1اگر مقیاس نقشه باال  2
 متر 42 .شودیم( چند متر 2گمانه باال )ردیف 

3 
 یهاسؤالدر  شدهمحاسبهبا توجه به فواصل 

ه فواصل شبکه حفاری چگون دیکنیمقبلی فکر 
 است. شدهیطراح

مقیاس درشبکه
 62برابر با  1222/1

 2222/1و در مقیاس 
 متر است 32برابر 

 
 محاسبه نمایید. مقیاس مقطع رسم شده را

با اندازه گیری فواصل نشان داده بر روی مقطع و با استفاده از فرمول مقیاس به 
  راحتی قابل محاسبه است.

S=
فاصله دو نقطه روی نقشه

همان  فاصله همان دو نقطه روی زمین
  

 آورید. دستبه را  BH-1حال با توجه به مقیاسی که محاسبه نمودید عمق گمانه 
عمق گمانه را با استفاده از خط کش بر روی مقطع داخل کتاب اندازه گیری کرده 

 و با استفاده از مقیاس به دست آمده عمق گمانه را محاسبه نمایید.
 محاسبه فوصل واقعی گمانه ها و اندازه واقعی عمق چال ها:

 مالحظات اجرا   1كار عملي
تقسیم نمایید و با استفاده از نقشه ارائه شده هنرجویان را به گروه های دو نفره 

و به کمك گچ، متر و خط کش از آنها بخواهید که نقاط را بر اساس مقیاس بر 
روی زمین عالمت گذاری کنند. این تمرین را می توانید با چند مقیاس دیگر 

 نیز تکرار نمایید تا هنرجویان به خوبی با مفهوم مقیاس آشنا شوند.
 ا براساس مباحث تئوری بیان شده انجام دهید. سایر مراحل ر
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 پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
داده شده می بایست به  شهنرجویان با یادگیری مراحلی که تاکنون به آنها آموز

 این توانایی رسیده باشند که :
 خواندن نقشه حفاری و عالئم و نشان های ارائه شده در آن

 مقیاس و پیاده سازی نقاط حفاری بر روی زمین محاسبه
 پی اس و دوربين های نقشه برداری یاصول كار با ج
 :مالحظات اجرا

الزم است تا با پرسیدن سواالتی در مورد نحوه تعیین موقعیت جغرافیایی از 
هنرجویان می بایست توجه و کنجکاوی آنها را در این مورد تحریك نمود. سپس 

دادن جی پی اس و یا دوربین هنرجویان را با این ابزارها آشنا  می توان با نشان
نحوه کارکرد این دستگاه ها جهت تعیین موقعیت جغرافیایی ارائه  نهایتدر نمود. 
 گردد.

 تحليل موضوع عكس :

تصاویری از جی پی اس و دوربین نقشه برداری جهت آشنایی هنرجویان با این 
 ابزارها

ماهواره ها بر روی مدارهای خاص خود در فضا، جی پی اس موقعیت قرار گیری 
 موقعیت خود را با استفاده از این ماهواره ها تعیین می کند.

 دوربین نقشه برداری و کاربرد آن جهت تعیین موقعیت نقاط حفاری
موقعیت عالمت گذاری شده )سه تصویر( یك نقطه حفاری توسط جی پی اس بر 

 روی زمین
 فيلمتحليل موضوع 

 به هنرجویان GPSنشان دادن نحوه استفاده از 
 شبكه حفاری و اصول اجرای آن

 :مالحظات اجرا
نشان دادن تصویر شبکه حفاری پرسیدن سواالت مطرح شده و دریافت نظرات هر 

های پودری یك از هنرجویان در مورد آن، آشنایی مقدماتی هنرجویان با حفاری
 و چگونگی حفر آنها، اطالعاتی که از  شه، محلگیری، چاهك، ترانو مغزه
توان بدست آورد. تعریف شیب، آزیموت، عمق و قطر برای های معدنی میحفاری

 گمانه اکتشافی، آزیموت، طول، عرض و عمق برای ترانشه
 :  پاسخ به سواالت

: شبکه حفاری عبارت است از نقشه ای که محل حفر حفریات معدنی 1جواب سوال
 ود.در آن مشخص می ش

 : ارائه کد گمانه ها از روی نقشه حفاری2جواب سوال 
 چاهك 2: 3جواب سوال 
 متر 32: 1جواب سوال 
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 تحليل موضوع فيلم
مانند ترانشه و نحوه  نشان دادن نحوه عالمت گذاری محل حفاری های معدنی

 اجرای آزیموت، شیب طول و عرض 
 

 کارعملی: پیاده سازی الگوی حفاری  فعالیت كارگاهي
 :مالحظات اجرا

هنرآموز ضمن هماهنگی با یك کارگاه معدنی نحوه اجرای عملیات حفاری  
 )گمانه، چال، ترانشه( را به هنرجویان نشان دهد

 هنرجویان الزم است :
الزم است تا هنرجویان همراه خود نوشت افزار، متر، کمپاس و دوربین عکاسی 

 داشته باشند
یزات حفاظت فردی مناسب همراه داشته الزم است تمامی افرادا لباس و تجه

 باشند
آزیموت و سایر مشخصات قابل اندازه  ،طولنحوه عملی اندازه گیری شیب،

 گیری حفریات معدنی می بایست آموزش داده شود.
الزم است تا گزارشی مصور از این بازدید توسط هنرجویان تهیه و در کالس 

 ارائه گردد.
 

 

 
را به گروه های چهار نفره تقسیم نموده و با استفاده از متر و کمپاس هنرجویان   2كار عملي

از آنها بخواهید تا مشخصات ترانشه را بر روی زمین به وسیله گچ پیاده سازی 
نمایند. در این کار عملی می بایست بر کار گروهی و تقسیم کار تاکید گردد. 

 دد.پس از اتمام کار می بایست محیط کارگاه کامال مرتب گر
 

 
 پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 

 هنرجویان در پایان این مرحله کار می بایستی قادر باشند:
 از روی نقشه بر روی زمین را انجام دهنداجرای مشخصات حفریات معدنی 
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 انطباق محل حفاری طبق نقشهارزشيابي شایستگي 
 

 شرح کار:
 کشی نقشه ابزارآالت از استفاده با زمین برروی واقعی اندازه انطباق و نقشه روی از حفاری نقاط اندازه محاسبه

 زمین برروی نقاط شاخص نصب و گذاری عالمت
 و ... (.  ها چاه -ها ترانشه - ها گمانهنقشه ) طبق -زاویه -عمق -قطر سازی پیاده

 استاندارد عملکرد: 
   %41 میزان به حداقل شدهخواسته دقت با کشینقشه ابزار و حفاری نقشه از استفاده با نقشه طبق حفاری محل انطباق  

 شاخص ها:
 حفاری نقشه قرائت
 حفاری شبکه سازیپیاده

 

 ابزار و تجهیزات:شرایط انجام کار و 
 فضای کار: محدوده حفاری

 حسابینماش –یبردارو نقشه یکشابزارنقشه -تجهیزات: نقشه حفاری  
  میخ و ...( -رنگ -مصالح ساختمانی )گچ -افزارموادمصرفی: نوشت  

 
 ابزار و تجهیزات: 

 GPSنقشه حفاری،کمپاس، متر، 

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3قبولی از حداقل نمره  مرحله كار ردیف

  1 یاسمق یلقرائت نقشه و تبد 1
  1 ینزم یبر رو یانطباق نقاط نقشه حفار 2
  2 یشبکه حفار یساز یادهپ 3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محيطی و نگرش:

 یدقت، سرعت عمل، ارتباط موثر و كارگروه
2  

 * ميانگين نمرات

 می باشد. 2میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، حداقل  *
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 2فصل 
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 .آماده سازی محل گمانه شایستگي :2واحد یادگيری 

 آالت حفاریاستقرار ماشين
 تسطيح و هموارسازی محل حفاری گمانه

 مالحظات اجرا:
جهت استقرار ماشین آالت حفاری الزم است ابتدا آماده همانطور که می دانید 

. لذا جهت ایجاد سازی محل شامل احداث جاده و تسطیح محل انجام گیرد
س با پکنجکاوی در هنرجویان درس با سواالتی در این مورد آغاز می شود. س

ه های ارائه شکلرسیدن سواالتی در مورد نحوه استقرار ماشین آالت با توجه بپ
و استقرار معرفی  شده درکتاب انواع ماشین های حفاری به لحاظ نوع جابجایی

 گردند.می

 پاسخ به سوال ها
 : تسطیح و هموار سازی محل 1سوال
: همانطور که در تصاویر مشخص است، هموارسازی عبارت است از از بین 2سوال

که با توجه به اینکه بردن شیب زمین و پستی و بلندی های موجود در آن. 
های حفاری می بایست در یك محل مسطح قرار گیرند هموارسازی محل دستگاه

 ه ای برخوردار است.ژاستقار آنها از اهمیت وی
 : تمامی موارد3سوال

 عكس  موضوع تحليل
تمامی تصاویر ارائه شده نشان دهنده انواع دستگاه های حفاری به لحاظ نوع 

 مسطح شده اررو محل استقچرخ الستیکی، شاسی( استقرار )چرخ زنجیری، 
 .هنرجویان می باشد بصری دستگاه حفاری جهت آشنایی

 

 كارعملی: هموارسازی محوطه جهت استقرار ماشين آالت حفاری  فعالیت كارگاهي
 :1مالحظات اجرا كار عملی 

بهترین گزینه جهت انجام بازدید یك کارگاه حفاری در حال احداث و یا در حال 
کار است اما در صورتی که ممکن نباشد می توان از محل هایی که قبال در آن 
حفاری انجام شده و هموار سازی و سکوی حفاری در آن قابل مشاهده است 

 بازدید نمود.

 

 

 :2مالحظات اجرا کار عملی   فعالیت كارگاهي
استفاده از بیل نفره و با  1در این مرحله الزم است تا هنرجویان در گروه های 

و کلنگ محوطه را هموارسازی نمایند. در اجرای این فعالیت الزم است از 
تجهیزات حفاظت فردی و رعایت قوانین ایمنی کارگاهی گوشزد گردد. همچنین 

 از بین نبردن گیاهان در حین کار بسیار مورد تاکید قرار گیرد.
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 پيشرفت تحصيلی هنرجو:  ارزشيابیتحليل و 

 هنرجویان در پایان این مرحله از آموزش الزم است :
آالت سازی با تایید چشمی و استقرار ماشینمهارت کافی در مورد نحوه هموار

 حفاری را داشته باشند.
 نقشه خوانی و شاخص گذاری محل حفاری

 :مالحظات اجرا
به  در این مرحله الزم است تا نقشه محل قرارگیری دستگاه و تجهیزات همراه آن

خوبی مورد توجه قرار گیرد و برای هنرآموزان تشریح گردد. در این زمینه بیان 
ابعاد فضای مورد نیاز برای هر یك از تجهیزات بر مبنای جدول ارائه شده الزامی 

 است.
 عكس موضوع تحليل

گیری دستگاه حفاری و هر یك از ئه این تصویر نشان دادن محل قرارهدف از ارا
تجهیزات آن می باشد. توجه به ابعاد و فضای مورد نیاز هر یك از تجهیزات بسیار 

 مهم است. 
 

 کارعملی:عالمت گذاری محل استقرار ماشین آالت حفاری و پیاده سازی آن  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 : 1کار عملی 
 الزم گردید تسطیح هنرجویان توسط قبلی عملی کار در که ای¬در محوطه

 و هب خود هنرآموز نضارت تحت و کتاب در شده ارائه نقشه به توجه با تا است
 .گردد گذاری¬تجهیزات حفاری عالمت و دستگاه گیری¬قرار محل گچ سیله

 

 
 :3و  2کار عملی   فعالیت كارگاهي

پایه های دستگاه حفاری با توجه به ابعاد ارائه شده الزم است محل قرار گیری 
 و بولت ها عالمت گذاری گردد.

 
 

 
 

 پيشرفت تحصيلی هنرجو:  ارزشيابیتحليل و 

 هنرجویان در پایان این مرحله بایستی توانایی انجام مراحل زیر را داشه باشند:
 آماده سازی محل قرار گیری دستگاه و تجهیزات همراه آن

 های دستگاه حفاری و بولت هاعالمت گذاری محل قرار گیری پایه 
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 جهت احداث فونداسيون مصالح مورد نياز
 :مالحظات اجرا

بیان وحفاری دستگاه  جهت استقرار بیان مصالح مورد نیاز جهت احداث فونداسیون
 خصوصیات و کاربرد هر یك از آن ها

 تحليل موضوع عكس :

 فونداسیوننشان دادن تصاویر جهت آشنایی هنرجویان با مصالح احداث 

 :پاسخ به سوال

 ...، شابلون وسنگ الشه، آب، متر، تراز، بیل، کلنگ، چکش

 نحوه احداث فونداسيون
 :مالحظات اجرا

الزم جهت استحکام  داشتن می بایست اهمیت تراز بودن فونداسیون حفاری،
، محل قرار گیری بولت ها و قائم بودن تحمل وزن دستگاه حفاری مورد استفاده

 بیان نمایدآنها را 
  تحلیل موضوع عکس

تصویر نمایش داده شده یك فونداسیون دستگاه حفاری است که عالوه بر تراز 
می باشد که به منظور نصب شاسی عدد بولت  1حاوی  ،بودن و مسطح بودن

دستگاه بر روی فونداسیون تعبیه شده است. ضمنا نحوه قرار گیری دستگاه حفاری 
 ش داده شده است.بر روی فونداسیون نیز نمای

 
 كارعملی: آماده سازی و بتن ریزی فونداسيون دستگاه حفاری  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا :
: مطابق شرح فعالیت و در ادامه فعالیت ای قبلی انجام شود. در 1عملی  کار

های حین اجرای عملیات بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و انجام مراقبت
 تاکید است.زیست محیطی مورد 

 

 

 
 تحليل و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی هنرجو:

نحوه آماده سازی و بتن ریزی محل در پایان این مراحل می بایست هنرجویان 
 استقرار ماشین حفاری طبق نقشه مربوطه را به خوبی آموخته باشد.

 انواع ماشين آالت حفاری
 مالحظات اجرا:

ارائه شده و بیان انواع دستگاه های بیان انواع روش های حفاری طبق جدول 
سپس می بایست تفاوت های بین  حفاری اکتشافی طبق نمودار نمایش داده شده.

 حفاری پودری و مغزه گیری را بیان نمایید
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 تحليل موضوع فيلم 

در این بخش سه فیلم جهت نشان دادن روش های مختلف حفاری اکتشافی ارائه 
ت الزم در خصوص نحوه انجام عملیات حفاری و در هرمورد توضیحا گردیده است.

 و نتایج حاصل از آن را تشریح نماید.
فیلم اهداف انجام حفاری مغزه گیری جهت نشان دادن اهداف اکتشافی، حفاری 

 حین استخراج و اهداف تحقیقات مکانیك سنگ و خاك می باشد.
این فیلم در  است. نشان دهنده روش انجام عملیات حفاری در اکتشاف زغالسنگ

کلیه مراحل انجام عملیات حفاری نشان داده شده است. الزم است در حین نشان 
 دادن فیلم در هر مرحله فیلم متوقف و توضیحات تکمیلی ارائه گردد.

 پاسخ به سوال ها:
به عنوان مثال در حفاری پودری عمدتا ذرات با فشار هوا به سطح منتقل می شوند 

 استفاده از آب و گل حفاری انجام می شود. اما در حفاری مغزه گیری با
های ها در حفاری پودری با توجه احتمال اختالط پودرها در عمقآلودگی نمونه

 د. شونها با یکدیگر مخلوط نمیگیری نمونهمختلف وجود دارد ولی در حفاری مغزه
 جابجایی ماشين آالت حفاری

 مالحظات اجرا
در جابجایی ماشین آالت حفاری مسافت حمل، نوع جاده، وسیله حمل و نقل، 
بسته بندی تجهیزات و دستگاه، رعایت کلیه نکات ایمنی و زیست محیطی در 

 بارگیری، حمل و استقرار می بایست مورد تاکید قرار گیرد. 
 

 كارعملی: استقرار دستگاه حفاری روی فونداسيون  فعالیت كارگاهي
 اجرا:مالحظات 

جهت تدریس الزم است هنرآموز فیلم مربوطه را نمایش داده و در هر قسمت 
گانه ارائه شده در متن کتاب درسی و مراحل تکمیلی  8فیلم متوقف و مراحل 

را بیان نماید. از هنرجویان بخواهید نکات مهم و قابل توجه در فیلم را یادداشت 
 و در کالس بیان نمایند.

 

 

 
در صورت امکان با یك کارگاه حفاری هماهنگی صورت گیرد و از مراحل   كارگاهيفعالیت 

استقرار و نصب ماشین گزارشی تهیه گردد. الزم به ذکر است در صورت انجام 
این فعالیت بهتر است فیلمی از آن تهیه گردد تا در دفعات بعدی بتوان از آن 

 جهت آموزش استفاده نمود.
 

 

 
  ارزشيابی پيشرفت تحصيلی هنرجو:تحليل و 

 ن مرحله می بایست موارد زیر را به خوبی فرا گرفته باشندهنرجویان در ای
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 طبق استانداردهای حمل و نقل یبیان مراحل جابجاب
 ن روش استقرار طبق دستورالعملبیا

 كنترل برق و مكانيك ماشين آالت حفاری
 مالحظات اجرا:

با توجه به تصویر نشان داده شده در کتاب درسی می بایست قسمت های مختلف 
دستگاه حفاری نشان داده شود و کاربرد هر یك و نحوه کنترل آن تشریح گردد. 

 به عنوان مثال:
دینام در حین انجام کار عمل ذخیره برق را به عهده دادر و شاری باطری در مواقع 

در صورتی که درست کار نکند باعث خرابی باطری  مورد نیاز را انجام می دهد. و
 می شود.

. را نشان می .آمپرهای دستگاه: فشار روغن، برق دستگاه، سوخت، آب دستگاه و
 دهد و می بایست عقربه های آن به درستی کار کنند.

قرقره سیم وایر الین: جهت باز و بسته کردن سیم بکسل دستگاه جهت انتقال 
 باال و پایین به کار می رود. کربارل و لوله ها به

اهرم های دستگاه: جهت انتقال نیرو و چرخش لوله های حفاری استفاده می 
 شوند.

 ریحفا هایلوله به را موتور نیروی که است حفاری دستگاه اصلی محوراسپیدل: 
 .کندمی منتقل

رآموز هن)الزم به ذکر است مطالب در این بخش به اختصار بیان شده و می بایست 
 توضیحات تکمیلی را در کالس ارائه نماید(.

 منابع تکمیلی:
 1341کتاب حفاری اکتشافی، انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر، 

 فيلم موضوع تحليل
  تشریح نحوه کنترل برق و مکانیك دستگاه حفاری

 
 كارعملی:كنترل برق، مكانيك و راه اندازای دستگاه حفاری  فعالیت كارگاهي

 ات اجرا :مالحظ
 :1و  3و 1کار عملی 

انجام هماهنگی های الزم جهت بازدید از یك کارگاه حفاری و مشاهده نحوه 
کنترل برق و مکانیك قسمت های مختلف دستگاه حفاری، راه اندازی ماشین 
حفاری، تهیه گزارشی از این بازدید همراه با تصاویر و فیلم و ارائه نکات مهم در 

 کالس
 بر روی دستگاه حفاری در شرایط خاص اقدامات کنترلی

در این زمینه الزم است نکاتی را در مورد نحوه کنترل دستگاه حفاری در شرایط  
گردد در این زمینه تاکید بر داشتن روحیه مسئولیت پذیری و نتایج  خاص بیان

 عدم رعایت این نکات بسیار مهم است.
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  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
 هنرجویان در پایان این مرحله بایستی قادر به:

 نحوه انجام اقدامات کنترلی شامل
 ...کنترل برق شامل: دینام، باطری، کابل ها و استارت، 

 ..،.کنترل مکانیکی از جمله: روغن، آب، گیج های دستگاه
 و راه اندازی آن را آموخته باشد. 
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 استقرار  و سازی محل گمانهآمادهارزشيابي شایستگي 

 آالت حفاریماشين
 شرح کار:

 حفاری محل های ناهمواری تسطیح
 دستگاه فوندانسیون محل گذاری عالمت
 آالت ماشین فوندانسیون ایجاد

 دستگاه نصب و جایجایی
 (ماشین تك) دستگاه بار بدون تست و روغن -برق -آب کنترل

 استاندارد عملکرد: 
 و موقعیت تعیین و نقشه طبق انسانی، نیروی یا و مربوطه حفاری آالت ماشین از استفاده با گمانه محل سازی آماده

 .شده تعیین زمان محدوده در حفاری آالت ماشین استقرار

 شاخص ها:
 استقرار ماشین آالت و تجهیزات حفاری طبق نقشه حفاری

 ابزار و تجهیزات:شرایط انجام کار و 
 حفاری کارگاه :کار فضای

 آالت ابزار-حفاری نقشه :تجهیزات
 سوخت - روغن -برق - آب -ساختمانی مصالح :مصرفی مواد

 آالت ابزار حفاری، نقشهابزار و تجهیزات: 

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  1 تسطیح عملیات انجام 1
  2 زمین روی حفاری دستگاه موقعیت تعیین 2
  1 ونیفونداس ایجاد 3
  1 استقرار دستگاه حفاری 4
  1 کنترل برق و مکانیك دستگاه حفاری 5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
  زیست محيطی و نگرش:

 حفظ -پذیریمسئوليت -نقل درحمل ایمنی – دقت
 زیستمحيط

2 

  

  * نمراتميانگين 
 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 انجام حفاری آزمایشي يستگیشا : 3 یريادگی واحد
 متعلقات دستگاه حفاری

 مالحظات اجرا:
در این بخش الزم است ابتدا تعریفی از قسمت های اصلی )موتور، اسپیندل، 

. ( یك دستگاه حفاری ارائه گردد. سپس با توجه .گیربکس، دکل، رادها و سرمته و
به تصاویر شماتیك و تصاویر اصلی ارائه شده از قسمت های نختلف دستگاه حفاری 
بخش های مختلف آن تشریح گردد. سپس می بایست تجهیزات درون چاهی یك 

 وطه نیز نشان داده شودو فیلم مرب دستگاه حفاری مغزه گیری وایرالین تشریح
 : عكستحليل موضوع 

 اسپیندل و موقعیت قرارگیری آن بر روی دستگاه حفاری تصویر
 لوله ها و سرمته حفاری تصویر

تصویر شماتیك از قسمت های مختلف یك دستگاه حفاری مغزه گیری مستقر بر 
روی ماشین) الزم است تمامی قسمت های مختلف دستگاه توسط هنرآموز تشریح 

 گردد.(
 تصویر واقعی یك دستگاه حفاری مغزه گیری

تصویر شماتیك از قسمت های مختلف یك دستگاه حفاری مغزه گیری ) الزم 
 است تمامی قسمت های مختلف دستگاه توسط هنرآموز تشریح گردد.( 

 تصویر واقعی یك دستگاه حفاری مغزه گیری
ه گیری) الزم است تصویر شماتیك تجهیزات درون چاهی یك دستگاه حفاری مغز

 تمامی قسمت های مختلف دستگاه توسط هنرآموز تشریح گردد.(

 تحليل موضوع فيلم :
تجهیزات درون چاهی دستگاه حفاری مغزه گیری نشان داده  ،با نمایش فیلم

شود، لذا ضروری است هنرآموز ضمن تشریح قسمت های مختلف دستگاه می
 کاربرد آن را بیان نماید.

 

 كارعملی: نصب راد، سرمته و سایر متعلقات بر روی دستگاه  يهفعالیت كارگا
 مالحظات اجرا :

 :1،3،1کارعملی
انجام هماهنگی الزم جهت بازدید از یك کارگاه حفاری مغزه گیری و مشاهده 

فراگیری نحوه باز و بستن راد و  –قسمتهای مختلف تجهیزات درون چاهی 
ه ی، با عنایت به بازدید صورت گرفتسرمته حفاری به کمك اپراتور دستگاه حفار

الزم می باشد هنرجویان گزارشی از بازدید خود همراه با عکس و فیلم در 
کالس ارائه نمایند.)از عکس ها و فیلم می توان در سال های آتی نیز استفاده 

 نمود.(
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 :2كار عملی   فعالیت كارگاهي

هنرجویان حداقل ده قسمت از با توجه به فیلم و تصاویر ارائه شده در کتاب 
 تجهیزات درون چاهی را نام برده و کاربردشان را تشریح نمایند.

 تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو: 
در پایان این مرحله از آموزش هنرجویان می بایست ضمن آشنایی باقسمت 
های مختلف تجهیزات دستگاه حفاری و تجهیزات درون چاهی نحوه اتصال 

به لوله های حفاری و لوله های حفاری به یکدیگر را طبق دستور العمل سرمته 
 فراگرفته باشند.

 

 

 
 مراحل راه اندازی دستگاه حفاری

 مالحظات اجرا:
 ،) شامل روشن کردن،کنترل نشانگرها،اتصاالت حفاریاندازی دستگاهراهمراحل

نقش گل حفاری و..( و فیلم آموزشی ارائه شده بیان گردد. در ادامه هنرآموز با 
پرسیدن سئوالتی در مورد گل حفاری و مواد تشکیل دهنده آن توجه هنرجویان 

به کاربردها ی گل حفاری جلب نماید و نکات ضروری در این زمینه را ارائه  را
 نماید.

 پاسخ به سواالت
 متن درس ارائه گردیده است. جواب سوال مطرح شده در

 
در منابع اینترنتی جستجو صورت گیرد و پس از دریافت نتایج تحقیق از   پژوهش

 هنرجویان توضیحات تکمیلی در زمینه بنتونیت و کاربردهای آن ارائه گردد.
 

 
 كارعملی:نصب اتصاالت،آماده سازی گل حفاری و راه اندازی دستگاه  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا :
 :1،2،3کار عملی 

انجام هماهنگی الزم جهت بازدید از یك کارگاه حفاری و نحوه راه اندازی و 
کنترل نشانگرها، نحوه آماده سازی گل حفاری، اتصال پمپ گل به دستگاه و 
اتصال شلنگ آب به آب دزك و حوضچه گل و راه اندازی دستگاه را مشاهده 

از مراحل فوق الذکر به همراه تصاویر و فیلم تهیه و نموده و هنرجویان گزارشی 
 ادهاستف نیز آتی های سال در توان می فیلم و ها عکس از.)درکالس ارائه نمایند.

 .(نمود
ضمناٌ رعایت موارد ایمنی و زیست محیطی در بازدید کارگاه حفاری توسط 

 هنرآموز به هنرجویان یادآوری گردد.
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  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
 در پایان این مرحله هنرجویان می بایست قادر باشند:

 راه اندازی دستگاه حفاری
کنترل نشانگرها )بازدید میزان روغن،آب، سوخت (و آماده سازی گل حفاری 

 باشند.

 آن حفاری و كنترل حين انجام اصول
 مالحظات اجرا:

یات )پنچ مورد که در کتاب مراحل کنترل دستگاه حفاری در حین اجرای عمل
 بیان می گردد. قیدگردیده است(به همراه توضیحات تکمیلی به هنرجویان

تشریح اهمیت و کاربرد مغزه های حفاری و اطالعاتی ،با استفاده از تصاویر کتاب
 که می توان از مغزه های حفاری استخراج نمود بیان گردد.

 هدف از بارش فکری
 :1بارش فكری

موضوع هنرجو به غیر از موارد ذکر شده در عملیات حفاری تفکر هدف از طرح 
نموده و موارد دیگری را در کنترل حین عملیات حفاری اضافه نماید که در این 

 نماید. هنرآموز به هنرجو کمك موضوع
 عبارتند از:  ،بعنوان مثال بعضی از مواردی که می توان اضافه نمود

 
 راه حل علت ردیف

1 
در  لرزش دستگاه

 حین حفاری
محکم نمودن پایه های دستگاه و کاهش بار 

 روی سرمته

2 
 عدم گردش سیال

 )آب یا گل حفاری(
 خرابی پمپ گل و وجود درزه و شکاف در چاه

 خرابی سرمته، کاهش فشار ،سختی سنگ کاهش سرعت حفاری 3

 
 د.برسان و موارد دیگر که هنرآموز می تواند اضافه و در کالس به بحث و تبادل نظر

 :2بارش فكری

سوخت و  ،هدف از این موضوع نشان دادن اهمیت نشانگرها که موجب کنترل آب
روغن در دستگاه می گردد و نیز با توجه به عملیات حفاری و احتمال خرابی 

 نشانگرها در حین عملیات حفاری کنترل موارد فوق ضروری می باشد.
نشانگرها می توان با روش مشاهدات جهت کنترل این موارد در زمان خراب 

 نخ( ،اندازه گیری )میله،چوب ی جهتکنترل دست و استفاده از ابزارهای،چشمی
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 :3فكری بارش
تفکر در مورد اهمیت و کاربرد سرمته و علل فرسایش  هدف از این بارش فکری

 سرمته های حفاری مغزه گیری و زمان مناسب جهت تعویض سرمته می باشد.
 عكس: موضوع تحليل

 نشان دادن نحوه بوجود آمدن انحراف در مسیر حفاری
نحوه خارج نمودن مغزه های حفاری از کربارل و چیدن آنها به ترتیب عمق حفاری 
در جعبه های مغزه و اطالعاتی که می توان با توجه به مغزه های حفاری از 

 واحدهای سنگی درون زمین بدست آورد.
 فيلم موضوع تحليل

 ار دستگاه حفاری نمایش نحوه ک
 نشان دادن نحوه تخلیه مغزه ها از کربارل

 :پژوهش انجام نحوه
تصاویر و فیلم در مورد ،کاتالوگ ها ،بررسی منابع اینترنتی و گردآوری مطالب

دستگاه ها و تجهیزات جدید حفاری و ارائه تحقیق و به بحث و تبادل نظر در 
 گیرد.کالس توسط هنرجویان با نظارت هنرآموز انجام 

 
 كارعملی:انجام عمليات حفاری و تخليه مغزه ها  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا:
: انجام هماهنگی های الزم جهت بازدید از یك کارگاه حفاری و 1کارعملی 

مشاهده نحوه انجام عملیات حفاری که هنرجویان گزارشی از مراحل به همراه 
 سال رد توان می فیلم و ها عکس از).تصاویر و فیلم تهیه و درکالس ارائه نمایند.

 .(نمود استفاده نیز آتی های
ضمناٌ رعایت موارد ایمنی و زیست محیطی در بازدید کارگاه حفاری توسط 

 هنرآموز به هنرجویان یادآوری گردد.
 

 

 
 

 :2كارعملی   فعالیت كارگاهي
مغزه، یك  هنرآموز، هنرجویان را به گروه های سه نفره تقسیم نموده و سه متر

عدد جعبه مغزه در اختیار هر گروه قرار گیرد و از آنها بخواهد که مغزه ها را به 
 ترتیب عمق حفاری در جعبه ها قرار دهد.
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 :3كارعملی   فعالیت كارگاهي
هنرآموز یك سرمته، لوله و دو آچار لوله گیر در اختیار هنرجویان قرار داده و 

سرمته را تمرین نمایند. توضیحات تکمیلی توسط نحوه باز و بستن لوله و 
 هنرآموز در کارهای عملی ارائه گردد.

 

  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
 :در پایان این مرحله الزم است هنرجویان قادرباشند 

 :اجرای عملیات حفاری طبق دستورالعمل شامل 
 راه اندازی دستگاه 

 انجام عملیات حفاریکنترل دستگاه در حین 
 تخلیه نمونه ها از کربارل

 قراردادن مغزه ها در جعبه مغزه 
 (تعویض سرمته)باز و بستن سرمته و لوله ها
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 انجام حفاری آزمایشي يستگیشاارزشيابي 
 

 شرح کار:
 اتصال سرمته به انتهای لوله کار 

 حفاری آماده سازی پمپ آب و اتصال به دستگاه
 فشار هیدرولیك( -آب -کنترل نشانگر های دستگاه )روغن

 روشن کردن دستگاه و تست بدون بار
 استاندارد عملکرد: 

 استاندارد ها و دستورالعمل اپراتوری -انجام حفاری با استفاده از دستگاه و متعلقات حفاری

 شاخص ها:
 حفاری آالت ماشین اندازی راه

 حفاری عملیات انجام

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 فضای کار: کارگاه حفاری

 نقشه حفاری -تجهیزات: ماشین آالت و متعلقات حفاری 
 سوخت -آب -گریس  -روغن -سوپر میکس -سر مته -سیمان -گچ -مواد مصرفی: گل حفاری 

 ابزار و تجهیزات: 
 یآالت و متعلقات حفار ینماش

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  كار مرحله ردیف
  1 متعلقات یرنصب سرمته و سا 1
  1 یدستگاه حفار یراه انداز 2
  2 و کنترل یحفار 3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، 
  توجهات زیست محيطی و نگرش:

 -پذیریمسئوليت -نقلوحمل در ایمنی – دقت
 زیستمحيط حفظ

2 

  

 * ميانگين نمرات
 
 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 استخراجي حفاری

 3فصل 
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 چالزني يستگیشا : 4 یريادگی واحد
 انواع دستگاه های چالزنی

 مالحظات اجرا:
ی های چالزنانواع دستگاهارائه تعریف چالزنی، کاربردهای آن، نشان دادن تصاویر 

ها ، روش مونتاژ و نصب هر یك از دستگاه، جامبو دریل(DTH)راسل، دریل واگن، 
فاوت های بین عملیات چالزنی و گمانه زنی )حفاری بیان ت ،و کاربرد هر یك

 اکتشافی( 

 عكس  موضوع تحليل
د. ی باشتصاویر ارائه شده جهت آشنایی هنرجویان با انواع دستگاه های چالزنی م

که می بایست در رابطه با هریك از این دستگاه ها بر روی عکس توضیحاتی به 
 هنرجویان ارائه گردد.

 نحوه انجام پژوهش
با بررسی منابع اینترنتی و کتاب های مربوط به حفاری می توان اطالعات خوبی 

 TOPو  DTH (Down The Hole)در مورد تفاوت های سیستم های حفاری 

Hammer در این زمینه می توان جهت آشنایی بیشتر هنرجویان به دست آورد .
 از فیلم های آموزشی ارائه شده نیز استفاده نمود.

 
 مونتاژ و نصب دستگاه های چالزنی: یعمل كار  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا:
انجام هماهنگی های الزم با یك واحد معدنی و بازدید از کارگاه چالزنی و نحوه 
انجام کار، در این زمینه الزم است تا گزارشی مصور و همراه با فیلم از عملیات 
تهیه گردد. الزم به ذکر است که از این تصاویر و فیلم ها می توان در دوره های 

 بعدی آموزش نیز استفاده نمود.

 

 
  :هنرجو تحصيلی پيشرفت ارزشيابی و تحليل

انواع دستگاه های حفاری چالزنی، و در پایان این مرحله هنرجویان می بایست با 
 .طرز کاربرد هر یك آشنا شده باشند

 تجهيزات جانبی و مواد مصرفی مورد نياز در چالزنی
 مالحظات اجرا:

با توجه به اطالعاتی که تا کنون به هنرجویان داده شده است. الزم است تا جهت 
آوری، موارد به صورت پرسش و پاسخ بیان گردد. لذا جدول ارائه تفکر بیشتر و یاد

شده به صورت پرسش و پاسخ به بحث گذاشته شده و تکمیل گردد. همچنین 
 تهیه تصاویری از این مواد و تجهیزات و ارائه آن در کالس می تواند مفید باشد.
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 بارش فكری
اد و تجهیزات با کیفیت هدف از این بارش فکری پی بردن به اهمیت استفاده از مو

در طول عمر و افزایش راندمان و عملکرد دستگاه ها و تجهیزات می باشد.لذا الزم 
است از هنرجویان خواسته شود در این زمینه تحقیق نموده و مثال هایی از تاثیر 

 کیفیت مواد مصرفی در تجهیزات و ماشین آالت را در کالس ارائه نمایند.
 فيلم موضوع تحليل

باز و بستن اجزاء تشکیل و نحوه  DTHدادن تجهیزات درون چاهی دستگاه  نشان
 آن می باشد. دهنده

 
 تهيه و آماده سازی تجهيزات جانبی چالزنی: یعمل كار  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا:
الزم است در بازدیدی که انجام شده است هنرجویانعالوه بر مشاهده دستگاه 

جانبی و مواد مصرفی مورد استفاده در کارگاه چالزنی های چالزنی از تجهیزات 
 نیز لیستی همراه با تصاویر و فیلم تهیه و ارائه نمایند.

 

 

 
  :هنرجو تحصيلی پيشرفت ارزشيابی و تحليل

 در پایان این مرحله می بایست هنرجو موارد زیر را فرا گرفته باشد:
 مواد مصرفی در عملیات چالزنیانواع 
 تجهیزات جانبی در عملیات چالزنیانواع 

 کاربرد هر یك
 با ماشين های چالزنی روش حفر چال

 مالحظات اجرا:
روش حفر چال )نوع دستگاه چالزنی( با توجه به: هدف از چالزنی، سختی انتخاب 
.. انجام می شود. لذا .عمق چالزنی، سرعت عملیات حفاری، بزرگی معدن وسنگ، 

الزم است توضیحات کاملی با توجه به جدول ارائه شده در کتاب درسی به 
 هنرجویان داده شود و مطالب به بحث و بررسی گذاشته شود. 

 تحليل موضوع فيلم
، DTHنمایش روش حفر چال توسط هر یك از دستگاه های چالزنی )واگن دریل، 

ارائه توضیحات در مورد هر بخش از جمله جامبو دریل(، متوقف کردن فیلم و 
 تجهیزات دستگاه و روش حفر هر یك از دستگاه ها

 هدف از بارش فكری
با توجه به فیلم های ارائه شده الزم است تا هنرجویان با دقت کافی فیلم ها را 
دیده و دریافت های خود از هر فیلم را در کالس ارائه نمایند. در انتها الزم است 

 وز نکاتی ضروری و تکمیلی را برای هنرجویان بیان نماید. تا هنرآم
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 عمليات چالزنی طبق شبكه حفاری:یعمل كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 :1کارعملی
انجام هماهنگی های الزم جهت بازدید از یك کارگاه چالزنی، نمایش نقشه 
شبکه آتشکاری و نحوه انجام عملیات چالزنی، در این زمینه الزم است از 
هنرجویان خواسته شود گزارشی از این بازدید تهیه نمایند که شامل نقشه شبکه 

فیلم های مربوطه  حفاری، نحوه حفر چال، نحوه کار دستگاه چالزنی، تصاویر و
 باشد. 

در این زمینه می بایست نکات ایمنی کارگاه چالزنی کامال گوشزد گردد 
همچنین رعایت موارد زیست محیطی مانند نریختن زباله در محیط کارگاه و... 

 مورد تاکید قرار گیرد. 
 

 

 
  :هنرجو تحصيلی پيشرفت ارزشيابی و تحليل

ه و طبق نقشمی بایست با نحوه انجام عملیات چالزنی در پایان این مرحله هنرجو 
 شده باشد.  دستورالعمل آشنا
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 چالزني يستگیشاارزشيابي 
 

 شرح کار:
 ... و روغن -سوخت – آب لحاظ، از دستگاه سازی آماده -چالزنی های دستگاه مونتاژ و نصب و نقل و حمل
 (عمق – زاویه – قطرچال ) ابعاد کنترل – کار حین در دستگاه کنترل -چالزنی دستگاه بوسیله چال حفر

 استاندارد عملکرد: 
 باری شآت های دستورالعمل و کاری آتش تقشه اساس بر حفاری متعلقات و تجهیزات بکارگیری با چالزنی عملیات انجام

 .%41 باالی دقت با

 شاخص ها:
 چالزنی دستگاه استقرار -1

 شبکه های چال حفر  -2

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 باری( آتش شبکه) -باری آتش محل: کار فضای

 – کاری آتش نقشه -کمپرسور -بادی چکش -پودری حفاری – ونیل و واگن -راسول چالزنی آالت ماشبن: تجهیزات
 کاری آتش های دستورالعمل

  روغن - سوخت – آب: مصرفی مواد
 ابزار و تجهیزات: 

 کاری آتش دستورالعمل – سور کمپر -بادی چکش -پودری حفاری -دریل واگن – راسول چالزنی آالت ماشین

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  1 کردن دستگاه چالزنی پیاده 1
  1 تجهیز عملیات چالزنی 2
  2 چالزنی نقاط 3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محيطی و نگرش:

لباس كار و كفش ایمنی  -عمل و صحت دقت
 یطيمحستیزرعایت موارد  -یریپذتيمسئول

2  

 * ميانگين نمرات

 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 نمونه گيری يستگیشا:  5 یريادگی واحد
 كربارل

 مالحظات اجرا:
یح نمایش فیلم مربوطه و توض ارائه تعریف کربارل، نحوه کارکرد دستگاه کربارل با

ندی قارجی، لوله داخلی، مجموعه کلهشامل لوله خ قسمت مختلف دستگاه کربارل
 های ارائه شدهبا استفاده از تصاویر و فیلم اینرتیوپو اورشات(، انواع 
  عكستحليل موضوع 

تصاویر نحوه قرار گیری دستگاه کربارل در داخل لوله حفاری، قسم های مختلف 
 الزم به ذکر است که دستگاه کربارل به صورت شماتیك و عکس نمایش می دهد.
م کربارل را به سطح اورشات در سطح زمین قرار دارد و در هنگامی که بخواهی

زمین منتقل کنیم از آن استفاده می کنیم. اورشات به درون لوله ها فرستاده می 
شود و با اتصال به مجموعه کله قندی، کربارل را جهت تخلیه مغزه ها به سطح 

 زمین می آورد.
 تحليل موضوع فيلم 

به  آن رااین فیلم قسمت های مختلف دستگاه کربارل و نحوه کارکرد فیلم اول: 
تفصل نشان می دهد. الزم است تا توضیحات الزم در حین نمایش فیلم به 

 هنرجویان داده شود.
این فیلم نحوه نصب و مونتاژ قسمت های مختلف دستگاه کربارل را  فیلم دوم:

 نشان می دهد. 

 كارعملی: نصب و مونتاژ دستگاه كربارل  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 کارعملی:
مرحله الزم است هماهنگی جهت بازدید از یك کارگاه حفاری مغزه  در این

گیری صورت گیرد تا هنرجویان طبق شرح فعالیت با دستگاه کربارل و نحوه 
کارکرد آن آشنا شوند. تهیه عکس و فیلم، رعایت نکات ایمنی کارگاه می بایست 

 مورد توجه قرار گیرد.
 

 

 
  هنرجو:تحليل و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 

ای هآشنایی کافی با دستگاه کربارل و قسمتهنرجو  بایددر پایان این مرحله 
 .مختلف آن و نحوه مونتاژ و نصب دستگاه را داشته باشد

 اصول مغزه گيری
 مالحظات اجرا:

کارکرد دستگاه کربارل جهت دریافت مغزه های در این مرحله می بایست روش 
 تشریح گردد. خارج نمودن مغزه هاو  حفاری شده و انتقال آن به سطح
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 تحليل موضوع فيلم 
نحوه انتقال مغزه گیری توسط دستگاه کربارل به سطح زمین جهت در این فیلم 

تخلیه نمونه ها نشان داده شده است. در این زمینه الزم است توضیحات الزم در 
پر تا به داخل گمانه، انجام عملیات حفاری  مغزهخصوص ارسال کربارل بدون 

ارسال اورشات به داخل گمانه و انتقال کربارل به سطح و  مغزه،شدن کربارل از 
 در نهایت تخلیه مغزه ها از کربارل شرح داده شود. 

 
 عمليات مغزه گيری:عملی كار  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا:
: بازدید از یك کارگاه حفاری مغزه گیری، مشاهده عملیات اجرایی 1کارعملی

گیری و تهیه گزارشی همراه با عکس و فیلم توسط هنرجویان )از تصاویر مغزه 
 و فیلم های تهیه شده می توان در دوره های بعدی آموزش نیز سود جست(

 

 

 
نفره  3در این کار عملی الزم است تا هنرجویان به گروه های : 2كارعملی  فعالیت كارگاهي

دستگاه کربارل را بررسی نمایند. در تقسیم شوند و تحقیقات الزم در خصوص 
 این خصوص استفاده از کلید واژه هایی مانند:

Core Barrel, Core drilling, Overshot, Exploration drilling, Inner 

Tube, Triple tube  
 می تواند مفید باشد. 

 

 
  تحليل و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی هنرجو:

دستگاه کربارل در پایان این مرحله هنرجویان می بایست درك صحیحی از اهمیت 
 .و نحوه عملکرد آن، و مراحل مختلف عملیات مغزه گیری داشته باشند

 اصول چيدن مغزه ها در جعبه مغزه
 مالحظات اجرا:

حفاری بیان نحوه خارج کردن نمونه ها از کربارل، چیدن نمونه ها بر اساس متراژ 
( و نحوه Divider)با توجه به تصاویر ارائه شده(، معرفی جداکننده )مغزه به در جع

 نوشتن مشخصات بر روی آن
  عكستحليل موضوع 

تصاویر ارائه شده در این قسمت جهت نشان دادن نحوه چیدمان مغزه ها در داخل 
جعبه مغزه براساس عمق حفاری، معرفی نحوه استفاده از جدا کننده و سایر نکات 

در نهایت با توجه به اهمیت مغزه های حفاری شده می  مربوط به آن می باشد.
بایست جعبه مغزه ها در قفسه های مخصوص به خود برای مراجعات بعدی به 

 ترتیب چیده شوند.
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  فيلمتحليل موضوع 

 نمایش نحوه چیدن مغزه ها در جعبه مغزه
 

 مغزهچيدن مغزه ها در جعبه : یعمل كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

متر مغزه و یك جعبه مغزه و  3جهت انجام این فعالیت می بایست حداقل 
پاستیك در اختیار هنرجو قرار گیرد و از او خواسته شود تا مغزه ها را به ترتیب 
عمق حفاری و با استفاده از جداکننده در داخل جعبه به ترتیب بچیند مراحل 

کر شده است. و در نهایت ارائه نکات مهم در انجام این کار در شرح فعالیت ذ
 خصوص عملیات مغزه گیری بیان گردد.

 

 

 
  تحليل و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی هنرجو:

مغزه ها را براساس متراژ و عمق حفاری در پایان این مرحله می بایست هنرجویان 
 .و به دقت در جعبه مغزه بچینند

 RQDو  CRنحوه محاسبه 
 اجرا:مالحظات 

و تشریح روش محاسبه آنها،  RQDو  CRبیان اهمیت و تعریفی از دو شاخص 
 به مغزه با استفاده از تصاویرعنمایش نحوه نوشتن این شاخص ها بر روی ج

  تحليل موضوع عكس

برای هر  RQDو  CRتصاویر نشان دهنده نحوه نوشتن مقادیر محاسبه شده 
RUN  متر حفاری( و سایر  3معموال معادل  –)یك بار خالی کردن کربارل از مغزه

 .. می باشد. .موارد مثل تاریخ عمق حفاری، شماره گمانه و
 

با بررسی منابع اینترنتی و یا با مراجعه به واحد تعمیر و نگهداری یکی از معادن   پژوهش
هفته توسط  2نزدیك هنرستان، و یا سایر منابع، اطالعات الزم ظرف مدت 

شده و نتایج در کالس ارئه گردد و به بحث و تبادل نظر هنرجویان گردآوری 
گذاشته شود و هنرآموز هدایت های الزم را در این زمینه ارائه نماید. در این 

 پژوهش تاکید بر اهمیت یشرفت تکنولوژی می بایست مورد توجه باشد.
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  پاسخ مثال
  

𝑪𝑹 =
𝟏𝟏𝟓𝟎

𝟏𝟐𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟓. 𝟖𝟑% 

𝑹𝑸𝑫 =
𝟔𝟒𝟎

𝟏𝟏𝟓𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓. 𝟔𝟓% 
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 RQDو  CRمحاسبه : یعمل كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 :1کارعملی
با استفاده از روش محاسبه ارائه شده در مثال کتاب و بر اساس شکل زیر 

 انجام دهید. 11/111تا  11/112را بین عمق حفاری  RQD , CRمحاسبات 
 

 

 

 :2 کارعملی  كارگاهيفعالیت 
 

𝑪𝑹 =
𝟏. 𝟕𝒎

(𝟏𝟏𝟒. 𝟏𝟓 − 𝟏𝟏𝟐. 𝟒𝟓)𝒎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

𝑹𝑸𝑫 =
𝟗𝟓𝒄𝒎

𝟏𝟕𝟎𝒄𝒎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓. 𝟖𝟖% 

 

 

 

 

 
  تحليل و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی هنرجو:

پی برده و قادر  RQD, CRاهمیت در پایان این مرحله می بایست هنرجویان به 
 باشند.  محاسبه آنهابه 

 هابرداری از مغزهنحوه نمونه
 مالحظات اجرا:

بیان اهمیت مغزه های حفاری و نتایجی که می توان از نمونه های برداشت شده 
از این مغزه به دست آورد. نشان دادن دستگاه برش مغزه و نحوه انجام عملیات 

 برش مغزه و نمونه برداری 
 تحليل موضوع فيلم 

( نشان دهنده اطالعات با ارزشی است که مغزه های حفاری می تواند از واحدهای 1
 سنگی در زیر زمین به ما بدهند. 

 ( روش چیدن مغزه ها در داخل جعبه مغزه2

111.1
 

112.11
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 ( دستگاه برش مغزه3
 ( نحوه عالمت گذاری مغزه ها و جهت برش و تقسیم به دو نیم1
 و تقسیم شدن به دو قسمتس از برش پ( مغزه ها 1

 تحليل موضوع فيلم 

بر اساس مغزه های حفاری، برش مغزه ها، نمونه فیلم نشان دهنده مراحل اکتشاف 
.. می باشد. می بایست مراحل مختلف عملیات اکتشاف ر حین پخش .برداری و

 فیلم بررای هنرجویان توضیح داده شود.
 

 برداری از مغزه هاعمليات نمونه :عملی كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا :

 :1کارعملی 
براساس مغزه هایی که در مراحل قبل در جعبه مغزه قرار داده شده است عملیات 

 برداشت نمونه طبق شرح فعالیت ارائه شده در کتاب را انجام دهید. 
 

 

 
 :2كار عملی  فعالیت كارگاهي

کارگاه برش مغزه و مشاهده نحوه انجام هماهنگی های الزم جهت بازدید از یك 
برش و نمونه برداری از مغزه ها الزم است تا در این زمینه تصاویر و فیلم تهیه 

 گردد و در کالس به نمایش گذاشته شود.
 

 

 
  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 

نحوه برداشت نمونه بر اساس مترای در پایان این مرحله می بایست هنرجویان 
 حفاری، شماره گذاری و بسته بندی نمونه را آموخته باشند.
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 نمونه گيری يستگیشاارزشيابي 
 

 شرح کار:
 حفاری دستگاه به کربارل نصب

 حفاری دستورالعمل طبق گمانه درون به کربارل ارسال
 اخذمغزه استاندارد با گیری مغزه حفاری عملیات انجام
 حفاری از حاصل های مغزه تخلیه

 حفاری عمق به نسبت توالی و ترتیب رعایت با مخصوص جعبه داخل در مغزه دادن قرار
 دستورالعمل طبق نمونه برداشت و ها مغزه برش

 استاندارد عملکرد: 
=  %42 بازیابی با نمونه اخذ -گیری نمونه دستورالعمل و متعلقات و حفاری دستگاه کربارل، از استفاده با نمونه تهیه
CR 

 شاخص ها:
 نمونه آوری جمع- مغزهنمونه از  برداشت

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 حفاری کارگاه: کار فضای

 – گیری نمونه و حفاری دستگاه اپراتوری های دستورالعمل -حفاری آالت ماشین -برش دستگاه -کربارل: تجهیزات
 نمونه اخذ و استاندارد

 گریس -نمونه کیسه -افزار نوشت: مصرفی مواد
 

 -یریگنمونه و حفاری دستگاه اپراتوری های دستورالعمل -حفاری آالت ماشین -برش دستگاه -کربارلابزار و تجهیزات: 
 نمونه اخذ استاندارد

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  1 مغزه گیری      جهت کربارل یسازآماده 1
  1 (مغزه تهیهمنظور به حفاری عملیات انجامگیری ) مغزه 2
  2 چیدن مغزه در جعبه 3
  CR 1و  RQDهای اجرای دستورالعمل 4
  2 هاگیری از مغزهنمونه 5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
 محيطی و نگرش:

لباس كار و كفش ایمنی  -عمل و صحت دقت
  یطيمحستیزرعایت موارد  -یریپذتيمسئول

2 

  

 * ميانگين نمرات
 می باشد. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 تهيه نمونه اوليه جهت آناليز شایستگي:  6 یادگيری واحد
  انواع نمونه

 مالحظات اجرا:
سنگ و  )خاك، گیری از آب، هوا و مواد جامدهای نمونهروشو  را تعریف نمونه

در در نمونه گیری از آب توجه به خاصیت آب در انحالل مواد  د.گرد بیانگیاه( را 
به خلل و فرج موجود گازهایی که می تواند از  ،درنمونه گیری از هوا ،مسیر حرکت

-در نمونه،ند نمونه برداری انجام می شودنفوذ کن در رسوبات و سایر مواد معدنی
توجه به نحوه انتقال مواد معدنی از طریق ریشه به ساقه و برگ ،گیری از گیاهان

مواد معدنی  خاك و سنگ توجه به رخنمون ها و برون زدهایو در نمونه گیری از 
 .و عناصر موجود ضروری است

  تحليل موضوع عكس

 .را نشان می دهدگیاه و خاك و سنگ ،هوا،آبتصاویر متن درس نمونه گیری از 
نکات مهم و اساسی که در تصاویر الزم است مورد توجه هنرآموز قرارگیرد عبارتند 

روش برداشت و بسته بندی نمونه و دستگاه های و تجهیزات مورد استفاده می  از
 باشد. 

 و گياه برداری از آبعملی: عمليات نمونه كار  فعالیت كارگاهي
هنرآموز، برنامه ریزی و هماهنگی های الزم به منطور تعیین محل و زمان 
مناسب و گروه بندی هنرجویان و توجیه آنها درمورد نحوه نمونه برداری از آب 

 و گیاه مطابق دستور العمل موجود در متن کتاب درسی را انجام دهد.
 

 

 
  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
از آب و گیاه را بر نحوه برداشت نمونه می بایست هنرجویان ، این مرحلهدر پایان 

 آموخته باشند.اساس دستور العمل موجود در متن درس 
 برداری از خاك، سنگ و رسوباتنمونه

 مالحظات اجرا:
در این بخش الزم است تا با بیان سوالی در مورد تصویر ارائه شده کنجکاوی 

تحریك نماییم سپس ت نمونه برداری و اهمیت آن هنرجویان را نسبت به عملیا
با بیان تعریفی از نمونه برداری و بیان اطالعاتی که می توان از این عملیات بدست 
آورد اهمیت آن را برای هنرجویان بیان گردد. سپس می بایست انواع روش های 

 تجهیزات مورد استفاده در آنها بیان گردد.  نمونه برداری و
  عكس تحليل موضوع

تصویر نشان داده شده در متن درس روش نمونه برداری از خاك و سنگ را نشان 
 .می دهد
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وسائل و روش های نمونه برداری و انواع  تصاویر موجود در این قسمت نشانگر
 تجهیزات نمونه برداری می باشد.

 جدول تجهيزات نمونه برداری

 كاربرد نام تجهيزات ردیف

1 GPS  یبردارنمونهپیدا کردن موقعیت نقطه 

های تکه خرد کردن و برداشت شکستن،  یشناسنیزمچکش  2
 سنگی

 برداشت نمونه با سایز ابعادی مشخص دانه بندی الك 3

 هانمونهی بندبسته کیسه نمونه 4

یا کیسه های  ساك 5
 برداشت شده نمونه چند حمل حمل نمونه

و سایر اطالعات در  شماره نمونهنوشتن  و خودکار ماژیك 6
 دفترچه یادداشت

نوشتن شماره نمونه و چسباندن بر روی  برچسب شماره نمونه 7
 کیسه نمونه

خرد کردن نمونه های سنگی و یا نفوذ در  تیزبر یا قلم تیزبر 8
 های سخت سنگ

 :یبردارنمونه یهاروشانواع 
 مالحظات اجرا:

شیاری و نمونه برداری از لب پری،،کلوخه ایتشریح روش های نمونه برداری 
و تاکید بر نحوه برداشت صحیح نمونه ها، نحوه شماره گذاری و بسته رسوبات، 

 بندی آنها و جلوگیری از بروز اختالط و آلودگی در نمونه ها
  تحليل موضوع عكس

 تصاویر نمایش داده شده در متن درس به ترتیب عبارتند از :
  )در کیسه های نایلونی( اری کلوخه اینمونه برداویر تص

)نمونه های برداشته شده در کیسه های نایلونی و مونه برداری لب پریتصاویر ن
 (GPSنمایش 

خرد کردن  ،تصاویر نمونه برداری شیاری شامل :برش نمونه ها توسط دستگاه
 ظرف نمونه گیرنمونه ها توسط قلم و چکش و جمع آوری نمونه ها توسط 

ا ها رشماتیك سه بعدی که مسیر ابراهه: تصاویر نمونه برداری رسوبات شامل 
نشان می دهد و تصاویر نحوه کندن زمین و برداشت نمونه شاخص از رسوبات و 

 جمع آوری نمونه ها در ظروف مربوطه 
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 تحليل موضوع فيلم 
ت جه نایلونپهن کردن است نکته مهم  فیلم نشان دهنده مراحل نمونه برداری

 می باشد. عدم تداخل نمونه ها با سنگ و خاك کف
 در كيسه نمونه شدهبرداشت یهانمونه قرار دادننحوه 

 مالحظات اجرا:
در این مرحله می بایست نحوه بسته بندی نمونه های برداشت شده در کیسه 
نمونه و شماره گذاری آنها می باشد جهت درك بهتر یك نمونه تصویر کیسه نمونه 

 ندی آن نشان داده شده است که می بایست مورد تاکید قرار گیرد. و بسته ب
  تحليل موضوع عكس
نایلونی مخصوص برداشت نمونه است که در  یك کیسه تصویر نشان داده شده

و نحوه قسمت باالی کیسه شماره نمونه و در داخل آن برگ مشخصات نمونه 
 .بسته بندی آن نمایش داده شده است

 
 ایكلوخه پری، لب كانالی، نمونه عملی: عمليات برداشت كار  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجراء
 : 1ی کار عمل

هنر آموز هماهنگی های الزم جهت برداشت نمونه شیاری بر اساس شرح  
فعالیت موجود در متن کتاب را به عمل آورده و هنرجویان را در انجام این کار 

 عملی هدایت کند.
 

 

 
 : 2ی کار عمل  فعالیت كارگاهي

برداری شامل: هنر آموز هماهنگی های الزم جهت آماده کردن تجهیزات نمونه
را انجام داده و روش  GPSسرند، بیلچه، قلم، کیسه نمونه، ماژیك و کاغذ و 

نمونه برداری رسوبات را بر اساس دستور العمل موجود در متن کتاب برای 
 هنرجویان تشریح نماید.

 

 

 
 : 3ی کار عمل  كارگاهيفعالیت 

برداری شامل: آماده کردن تجهیزات نمونه های الزم جهت،هنرآموز هماهنگی
، کیسه نمونه، ماژیك و کاغذ را انجام داده و عملیات GPSشناسی، چکش زمین

نمونه برداری کلوخه ای را بر اساس دستور العمل کتاب درسی به هنرجویان 
 موزش دهد.آ
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 : 4ی كار عمل  كارگاهيفعالیت 
 

 
هماهنگی الزم را برای هنر آموز جهت انجام عملیات نمونه برداری لب پری،

آماده سازی تجهیزات نمونه برداری شامل : چکش، قلم، کیسه نمونه، متر، 
ماژیك و کاغذ را بعمل آورده و روش نمونه برداری مربوطه را طبق دستور العمل 

برداری از مواد در اجرای مراحل نمونه درسی به هنرجویان آموزش دهد.کتاب 
 ای الزامی است.معدنی رعایت نکات ایمنی و اخالق حرفه

 

 

 
  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 

روش های نمونه برداری براساس دستور  در پایان این مرحله می بایست هنرجویان
 را آموخته باشند.ها  بسته بندی نمونهشماره گذاری و و  العمل
 هانمونهو ارسال  یبندبسته

 مالحظات اجرا:
الزم است تا هنرآموز با نشان دادن تصاویر مر بوط به ظروف بخش هنرآموز  ایندر

اهمیت نحوه صحیح  و کیسه های نمونه برداری و جعبه های بسته بندی نمونه ها،
 جلوگیری از آسیب دیدنو  به آزمایشگاه و ارسال نمونه ها نگهداری و یبندبسته 

و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه بر  یروش بسته بند .در حین ارسال را بیان نماید
 برای هنرجویان تشریح گردد.موجود در کتاب درسی هشتگانه  اساس دستور العمل

  تحليل موضوع عكس
گاه مایشارسال به آزمناسب جهت بسته بندی و  ظروف و پاکت های نمونه تصاویر

 را نشان می دهد. 
 

 هانمونهی و ارسال بندبستهی: عمل كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 :1ی کار عمل
در این مرحله هنرآموز راهنمایی های الزم برای تهیه کیسه نمونه ها و هدایت 

نمونه ها را طبق دستور هنرآموزان جهت انجام عملیات بسته بندی و ارسال 
 العمل مندرج در متن درس انجام می دهد.

 

 

 متر 12

12 
تر

م
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  تحليل موضوع عكس
تصاویر نشان داده شده شامل مقاطع نازك و صیقلی تهیه شده براساس 

 :کهباشدمیموجود در کتاب درسی دستورالعمل 
نمونه مقاطع نازك جهت تشخیص نوع کانی های موجود در سنگ، نام سنگ و 

 دگرسانی و آلتراسیون های احتمالی نمونه سنگ مورد استفاده قرار می گیرد.نوع 
جهت تعیین نوع کانی های فلزی موجود در نمونه سنگی مورد در مقاطع صیقلی 

 استفاده قرار می گیرد.
ا هالزم به ذکر است که تهیه این مقاطع و مطالعه آنها در آزمایشگاه توسط تکنسین

 .شود و متخصصین آن انجام می
 

 : 2ی كار عمل  فعالیت كارگاهي
در این مرحله می بایست تمامی اطالعات خواسته شده در لیست نمونه ها را 

نمونه  18تکمیل نمایند. الزم به ذکر است. لیست زیر می بایست با توجه به 
)مختصات جغرافیائی نقاط نمونه x, y, zمرحله قبلی تکمیل گردد. مقادیر 

برداشت کننده می تواند فرضی باشد و یا براساس اطالعات قبلی برداری ( و نام 
نوع آنالیز، شماره جعبه، تاریخ می بایست براساس اطالعات به دست آمده در 

 فعالیت قبلی تکمیل گردد.
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 شدههای برداشتليست نمونه

شماره  X Y Z ردیف
 نمونه

نوع آناليز 
 درخواستی

 شماره
جعبه 
 نمونه

نام برداشت 
 كننده نمونه

تاریخ 
برداشت 

 نمونه
 توضيحات

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
11          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          

 

  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
 هانهنمو، تهیه لیست بسته بندی نمونه هادر پایان این مرحله می بایست هنرجویان 

ل و ی کامبندبستهبرای هر جعبه نمونه، نوشتن مشخصات کامل بر روی جعبه نمونه، 
 انجام بدهند. هانمونهنمونه و تهیه فرم نهایی  جعبهبدون نقص 
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 تهيه نمونه اوليه جهت آناليز شایستگيارزشيابي 
 

 شرح کار:
بر اساس دستورالعمل های روش های نمونه بردای ژئو شیمیایی و  گاز ها -بخار -آب -خاك -رسویات نمونه گیری از

 تعداد نمونه مورد نیاززیست محیطی با در نظر گرفتن 
 برداشت نمونه های شیاری، لب ژری و کلوخه ای طبق دستورالعمل

 تنظیم و ترتیب –بر هم نخوردن  –آغشته نشدن ) –نگهداری نمونه  -قرار دادن نمونه در ظرف مخصوص بسته بندی 
 انبار و تهیه گزارش –تحوبل نمونه به آزمایشگاه  -حفظ شرایط محیطی( -عالمت گذاری نمونه ها –

 استاندارد عملکرد: 
=  %42 بازیابی با نمونه اخذ -گیری نمونه دستورالعمل و متعلقات و حفاری دستگاه کربارل، از استفاده با نمونه تهیه
CR 

 شاخص ها:
 برداشت نمونه های شیاری، لب پری و کلوخه ای-2 ها گاز -بخار -آب -خاك -رسویات از نمونه برداشت

 مصرفی های نمونه نقل و حمل های استاندارد اساس بر انبار و آزمایشگاه به نمونه ارسال
 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

 اکتشافی محدوده: کار فضای
 نمونه تقسیم دستگاه – گیر نمونه ظرف -سرند -نمونه برش دستگاه: تجهیزات

 نمونه کیسه -ماژیك – شابلن -کاغذ – قلم: مصرفی مواد
 دقیقه 122:زمان

 ابزار و تجهیزات: 
 مربوطه هایدستورالعمل -شابلن -ماژیك -نمونه کیسه -نمونه برش دستگاه – نمونه حمل مخصوص ظرف -سرند

 معیار شایستگی: 
حداقل نمره قبولی  مرحله كار ردیف

 3از 
نمره 

 هنرجو
  1 هابندی انواع نمونهدسته 1
  2 معدنی هیاول یهانمونه برداشت 2
  1 های معدنی به آزمایشگاه جهت آنالیزارسال نمونه 3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
 محيطی و نگرش:

ی و ریپذتيمسئول –دقت و سرعت عمل  –پوشش لباس ایمنی 
 ی مناسبآورفنی ريكارگبهایمنی و 

2 

  

 * ميانگين نمرات
 می باشد. 2قبولی و کسب شایستگی،  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای *
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 پرونده سرویس كاری

 5فصل 
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 یكارسیسروپرونده  شایستگي :7 یريادگواحد ی
 یكارسیسروپرونده 

 مالحظات اجرا:
هنرآموز اهمیت تهیه گزارش های سرویس و نگهداری و نقش آن در استفاده 

 سهولت و هزینه تقلیل باعث کهنای معدنی ماشین آالت و تجهیزاتهرچه بهتر از 

س از نحوه سروی با ذکر مثالیتشریح کرده و  را تشکیل می دهد را کاربران مراجعه
روش ثبت اطالعات فنی مربوطه  ،آالت و تجهیزات معدنی و نگهداری یکی ماشین

 آالت وماشینتشکیل پرونده بایگانی ضمنا برای  را به هنرجویان آموزش دهد.
 ، توجه به نکات مهم متن درس از جمله :تجهیزات

فرم مشخصات دستگاه )شناسنامه دستگاه( شامل: نوع دستگاه، مدل دستگاه،  -1
 ...سریال، سال ساخت، شرکت سازنده دستگاه و

آالت شامل: نوع سرویس موردنیاز در دستورالعمل سرویس و نگهداری ماشین -2
ضروی می  ...و مقدار روغن و گریس موردنیاز دستگاه وهای مختلف، نوع زمان
 باشد.

  بازدید. زمان به توجه با نگهداری و سرویس هایتهیه گزارش -3
تشریح محتوای جداول سرویس و نگهداری بیل کماتسو ) نوع سرویس و زمان  -1

 سرویس(

 ویسکوزیته،نوع روغن،محل روغنتشریح محتوای جدول روغن ها و ظرفیت ) -1
 و مقدار روغن(

 اجرای مراحل فوق کامال مهم و ضروری می باشد.
  تحليل موضوع عكس
شامل یك دستگاه بیل مکانیکی می باشد که مسئول  تصویر نشان داده شده

بعد از انجام عملیات سرویس کاری،  سرویس و نگهداری با همکاری اپراتور بیل
 مشغول تهیه گزارش می باشند.

سرویس و نگهداری ماشین آالت کارگاه معدن در متن  نمونه فرم سابقه ضمنا
 کتاب درسی درج شده که الزم است هنرآموز آن را برای هنرجویان تشریح نماید.

 یكارسیسروی: تهيه پرونده عمل كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 : 1ی کار عمل
 برای این منظور جدول سرویس و نگهداری به این روش تهیه می شود:

باید انجام و در  122ساعته بمحض رسیدن زمان  122کلیه سرویس های 
 122و  122، 322، 222، 122پرونده قید گردند )یعنی در زمان های 

ساعته سر موعد مقرر انجام شده و در پرونده  212کلیه سرویس های  ساعت(.
 ساعت(.  122و  212قید گردد )

 ساعت کارکرد. 122رد و در ساعته یك مو 122در هنگام انجام سرویس های 
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  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
ی هاپروندهی بندطبقهی و آورجمععملیات  در پایان این مرحله هنرجویان

ی سازمانی هادستورالعملضوابط و  بر اساسو طبق دوره زمانیرا ی کارسیسرو
 .انجام دهند

 فرم گزارش تعميرات
 مالحظات اجرا:

انواع روش های ،این مرحله هنر آموز ضمن بیان اهمیت تهیه گزارش تعمیراتر د
نیمه اساسی و اساسی را برای هنر جویان تشریح نماید. نمونه ای تعمیرات جزئی،

به دلیل اهمیت در اینجا نیز تکرار شده  از اینگونه فرم ها که در متن کتاب آمده
 است. 

 

 یداکرده، نوع قطعاتپتاریخ توقف دستگاه، شرح قسمتی که مشکل  هافرمدر این 
 گردد.یم.. مشخص .تعویضی و

 
 ی: تهیه فرم تعمیراتعمل کار  فعالیت كارگاهي

 مالحظات اجرا:
 :یکار عمل

در این مرحله الزم است تا هماهنگی با یك واحد تعمیر و نگهداری )ترجیحاً 
نحوه تنظیم فرم های تعمیرات و نگهداری معدنی( به منظور بازدید هنرجویان از 

انجام شود.رعایت نکات ایمنی بخش تعمیر و نگهداری واخالق حرفه ای الزامی 
 می باشد.
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  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 
ی بندطبقهی و ورآ جمعآجمععملیات  در پایان این مرحله هنرجویان الزم است

اساسی( و  -میانی -جزئی)با توجه به نوع تعمیرات را ی کارسیسروی هاپرونده
 ی سازمانی فراگرفته باشند.هافرمتو  هادستورالعملطبق ضوابط و 

 روش تهيه گزارش سرویس و تعميرات
 مالحظات اجرا:

و  تعمیر سرویس، در این مرحله هنر آموز ضمن بیان اهمیت تشکیل پرونده
در برنامه ریزی و بودجه  مواد و قطعات مصرفی نگهداری ماشین آالت و تجهیزات،

اهیانه م هفتگی، تنظیم گزارشات مربوطه در فواصل زمانی روزانه، یهنحو بندی آتی،
 با توجه به فرم نمونه به هنرجویان آموزش دهد. ...و

 ی سرویس و تعميراتهاگزارشی: تهيه عمل كار  فعالیت كارگاهي
 مالحظات اجرا:

 ی :کار عمل
را طبق pc400 تنظیم فرم سرویس بیل کماتسو مدل هنرآموز برنامه انجام پروژة

جداول موجود در کتاب درسی تهیه و بر تنظیم و تکمیل فرم زیر توسط هنر 
 جویان نظارت کند.

 

 
 ...واحد تعمير و نگهداری معدن

 /...31/12/... تا تاریخ 1/12اقالم مصرفی از تاریخ  ليست ماهانه

مواد  مقدار واحد شرح فعاليت ردیف
 كاربرد تعميری تعویضی مصرفی

بودجه 
شده مصرف

)ریال( 

    1 عدد تعویض فیلتر سوخت 1
مخزن 
 سوخت

 ك میلیون ریالی

 سه میلیون ریال موتور    122 لیتر تعویض رغن موتور 2

3 
تعویض فیلتر روغن 

 موتور
 دو میلیون ریال موتور    1 عدد

1         
1         
  جمع

 کننده )نام و امضاء(:مسئول واحد تنظیم
 تاریخ:

 رئیس واحد تعمیرات )نام امضاء(:
 تاریخ:

 توضیح اینکه مقادیر مصرف وبودجه های مربوطه فرضی هستند 
 :پژوهش انجام نحوه

با توجه به لیست ماهانه اقالم مصرفی که در فعالیت باال تکمیل نمودید، تحقیق 
نمایید هزینه مصرفی برای هر یك از این اقالم چگونه است و در نهایت مقدار 
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چنانچه این هزینه مربوط به  شده در یك ماه را محاسبه نمایید.هزینه کل مصرف
 اساس جدول زیر محاسبه نمایید. بر مقدار هزینه ماهانه را ماه باشد واردیبهشت

 بندی ساالنهجدول برآورد بودجه

 بودجه مصرفی )ریال( درصد تغييرات هزینه ماه

 1.422.222 -%2 فروردین
 1.422.222 - اردیبهشت

 1.422.222 - خرداد
 1.422.222 - تیر

 6.141.222 %1 مرداد
 6.141.222 - شهریور

 6.141.222 - مهر
 6.141.222 - آبان
 6.141.222 - آذر
 6.133212 -%1 دی

 6.133212 - بهمن
 21/6.163.711 %1/2 اسفند

 21/61.461.321 جمع کل
  پيشرفت تحصيلی هنرجو: ارزشيابیتحليل و 

، دریافت درخواستلیست  هیتهعملیات  پایان این مرحله هنرجویان الزم است در
 یهادستورالعملو تحویل و تهیه لیست قطعات مستهلك را بر اساس ضوابط و 

 .سازمانی فرگرفته باشند
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 یكارسیسروپرونده  شایستگيارزشيابي 
 

 شرح کار:
 اطالعات آوری جمع و( سالیانه -ماهیانه -هفتگی – روزانه -ساعتی) کاری سرویس های پرونده اطالعات آوری جمع -

 (اساسی – میانی – جزئی) نگهداری و تعمیرات های پرونده
 آنها بایگانی و گزارشات بندی طبقه - 

 استاندارد عملکرد: 
 و ضوابط طبق داری نگه و سرویس و بازدید خصوص در شده تهیه گزارشات از استفاده با کاری سرویس پرونده تهیه

 سازمانی های فرمت و دستورالعمل

 شاخص ها:
 نگهداری و تعمیر گزارشات بایگانی و بندی طبقه آوری، جمع

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 معدن نگهداری و تعمیر واحد: کار فضای

 ... و بایگانی قفسه – متعلقات و کامپیوتر -تجهیزات و آالت ماشین تعمیر و سرویس و بازدید گزارشات: تجهیزات
 چاپگر کارتریج – افزار نوشت: مصرفی مواد

 دقیقه 71:زمان 
 .ایگانیب قفسه – متعلقات و کامپیوتر -تجهیزات و آالت ماشین تعمیر و سرویس و بازدید گزارشاتابزار و تجهیزات: 

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

و نگهداری  سرویس هایگزارش آوریجمع 1
  1 بازدید و

  2 تعمیرات یهاگزارش یآورجمع 2

  1 هاارسال گزارش 3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
 زیست محيطی و نگرش:

 صداقت و دقت -درستكاری -یریپذتيمسئول
2  

 * ميانگين نمرات

 می باشد. 2شایستگی،  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب *
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 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شایستگي در 

 های فني و حرفه ایآموزش
 اشاره -1

ظر از ن یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
های آموزشی رسمی انجام  انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
رده ب د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کارگیر

هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
حل مختلف زندگی یابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراشبه روشی برای ارز

های موزی که در پی ارتقاء برنامهآ احتیاج دارند و هم برای مؤسسات مهارت
 ایهفنی و حرف های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستپذیری تحرك

  .درازمدت خود را تحقق بخشند
 

در اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در 
 نظام آموزشی شده است:

 
سياست های كلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 

 1392 -معظم انقالب
  آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شیوه های ارزشیابی دانش بنیادینتحول

 .و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 

 سند تحول بنيادین در آموزش و پرورش
 ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 2/14 راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( در پایه

 .های تحصیلیسایر پایه
 

 ملی ایران ارزشيابی در برنامه درسی

 له فاص ،آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمرصورت به
ه های وی ارائنیاز ها واو با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 می کند.
  زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر خود

 د.دانها را زمینه ساز تحقق آن میگیری از سایر روشو بهره می کند ارزیابی فراهم
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 گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.آموز میدانش

 داند.میگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی های یادکاستی 

 
 (2115)یونسكوحرفه ای  توصيه نامه آموزش و تربيت فنی و

 های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
های یاددهی سیستم های سنجش موثر و مناسب طراحی شوند. ارزشیابی فرایند

و یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به ویژه 
ای مورد نظر، سرپرستان و حرفه هایهینها و مربیان، نمایندگان زممعلم

یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش های 
مورد  (هااز قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه)مختلف 

 سنجش و ارزیابی قرار داد. 

 
 كویونس) ایحرفه و فنی هایآموزش المللیبين كنگره سومين نامهتوصيه
2112) 

 مسیر های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن  پذیرپشتیبانی انعطاف
ت های صالحیاستقرار سیستم ،سازیهای فردی از طریق شفافو انتقال از یادگیری

هی دنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتبارحرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای س
از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه  ایهای حرفهصالحیت

 ینتضم هایمکانیسم تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و اعتماد متقابل
 ایحرفه صالحیت سیستم های قسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت

 
  



 

 
52 

 تعاریف -2

 شایستگی: 
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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 های شایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح بندی شایستگی
 : استشامل موارد زیر و باشد ای میای به صورت چهار مرحلهحرفه

 

 
 

 شایستگی به سطوح اهداف یادگيری الگوهای نگاشت سطوح -3
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1ای و تجارب داخلی الگوی های فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوی   -1شكل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تكليف كاری
 اشد.بتکلیف کاری کوچکترین واحد یك کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می

دمت یا تصمیم در نظر پیامد یك تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خ -
 گرفته شود.

 یك تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  - 
 یك تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یك تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 یك تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. -
 می باشد. (Step)تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار هر  -
قرار  121الی  71تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.می
نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی در  "كار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله كار

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یك تکلیف کاری را 
انجام کار یك رویه مشروح انجام کار است. معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند 

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 حرفه: خانه دار

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 نمودن چمن زن  مرحله کار: روشن
 

 (Performance Standard)استاندارد عملكرد

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یك کار در یك حرفه یا شغل را 

شرایط انجام کار، نامند. معموالً در استاندارد عملکرد استاندارد عملکرد آن کار می
های نمون برگ -1شکل آورده می شود)رجوع به  عملکرد و معیار ارزیابی
 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ارزشیابی(. در ادامه نمونه

در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
ها طبق ك لیست به طوری که پمپبررسی پمپ ها و سیاالت طبق چ مکاترونیك:

 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

با کشی به نحوی که مطابق  افزار نقشه های مدارهای فرمان با نرم رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 3نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس پیشانی -تراشی پله -اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشی
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با ت تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± 1/2 حاصل شود.  
 

 )شامل تفكر و عمل(: (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آنها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 

وان ز به عنروان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نی
های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در مهارتمهارت یاد می شود. 
در هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلة  شود.شکل زیر مشاهده می

کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی که انجام هر 
ر عملیاتی کردن مهارت را مد مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکو
ل تواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می

 شده باشد.
 

 
 ویژگی های مهارت )بخش روان حركتی( - 2شكل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  –به توانائی های ذهنی

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
نگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق 

 نوعو نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این 
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 
 یابا استاندارد شایستگي و صالحيت حرفه ارزشيابيرابطه 

 
اس مرتبط باشد و براس حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

برای که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر  آنها تدوین شود )نه آن
 از نظر فردی، ارزشیابی  .باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمك کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت  .خاصی شوند
های متفاوت به دست  یط مختلف و زمانافراد در شرا و شایستگی های هاتوانایی

 ریزی برای تواند در استخدام، ارتقاء و برنامه یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.
و  یابیشموزی ارزآ های داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزش

آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
های واقعی مورد نیاز در یك حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد،  گیشایست

های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میهای فنی و حرفه ای هنرستان
در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان کارفرمایان ارائه نمایند. 

 (.3 سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد)شکل
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 توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشيابی و آموزش- 3شكل

 
 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت

گذاری شده است. تحرك پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام است. پایه
لی صالحیت قببرای ورود به ارزشیابی در یك سطح از صالحیت، باید مدرك سطح 

به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به تجربه 
کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح 
شایستگی باالتر( صورت می گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی 

اخل یك حرفه و یا حرف تشخیصی صورت می گیرد. در هنگام تحرك افقی در د
 دیگر شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.

 1استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 
 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.
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 الف
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 ب

 نه ای از استاندارد ارزشيابی حرفه برای یك شایستگی نمو – 4شكل
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حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي در  اصول

 آموزش فني و حرفه ای 

ای فهحرعملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز
 ا بهاستانداردها راین باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و انتخاب شده را اندازه

ارزشیابی کند(. اگر  و ناوابسته به یك مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت
براساس استانداردهای محلی و  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشابزار ارز

 وسیع باشند. ضروریو نتایج نیز دارای اعتبار  -یا ملی و یا بانك سئواالت امتحان
های کافی در  آموزش ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزاناست 

 یابی استانداردشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشزمینه مدیریت و طراحی ارز
شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 

اند صورت پذیرد. خطا در داردهای حرفه را تدوین کردهو با کمك افرادی که استان
 بود. های ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهداعتبار آزمون ی ویروا مقدار

 ای ناظر بر تحققارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
 به ای ملی ایرانها و صالحیت حرفهها و دستیابی به سطوح شایستگیشایستگی

 باشد:شرح زیر می
 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1

 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی
 متنوع خواهد بود.

مالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
 .کاریعملکرد حرفه تکلیف 

 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -2
ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرك براساس صالحیت 

 خواهد بود.
 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویان - 3

اری کهای دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی گروهاز واقعیت استفاده
 .و ارزشیابی

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -1
درصد قضاوت توسط هنرجو  22الی  12 در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه

 . انجام خواهد پذیرفت
 ندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.تکالیف کاری همراه با سطح ب
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 1
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد
 (1)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش - 6

فرآیندهای ساخت، طراحی،  درآموزان برای سنجش قضاوتی استفاده ازگروه دانش
 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 8
تلقی  یادگیری -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.یم
 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 4
اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله 

 در زندگی.
 یادگیری  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 12

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 
 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -11
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

 دبود.حرفه خواه
 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 12

ای می گردد که در زمانی یك هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفه
ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی تمامی پودمان

گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را 
 به استاندارد عملکرد داشته باشد. با توجه

  

                                                           
زیابی های همتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع ار -1

به طور کلی در آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی به است. 
  شود.صورت ارزیابی همتا انجام می
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 های سنجش و ارزشيابي با توجه به زمان در روش

 ای:ای فني و حرفههآموزش
 

  شود.سنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می
 سنجش تکوینی : برای اصالح یادگیری صورت می گیرد.

 سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام 
 گیرد. می

ها و سطوح صالحیت حرفه ای سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.انجام می

 شود.کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام می سنجش تکمیلی: برای

ای به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفه در نظام صالحیت های حرفه ای با توجه
شود. و نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می

البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و 
 حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

 
 سنجش شایستگي: ابزارهای

 
سازی شده، شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیهسنجش عملکردی 

 ای و ...درجه 362های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه
 های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده

 بندی، واقع نگاری و ...درجه
نامه، تفکیك معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش

 لیکرت، مصاحبه
 اینکار، سنجش پیرو و ... سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین

کار واقعی استفاده نظر در محیطنوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد
 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میمی

ای و ... این نوع هدرج 362سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه، 
 ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.سنجش

 
از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا 

های شایستگی در اهداف برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1هستید، در جدول 
 رشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهداف نگ
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 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشيابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهای اندازه گيری و سنجش مهارت )تفكر(

 مهارت های شناختی 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  
■ 

×■ ■ ■  

 ب: دانش مفهومی
×  

 ■ 
 +   
■▲ 

    ▲ 

■ 
▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهای اندازه گيری و سنجش مهارت )عمل( 

 عادی شدن هماهنگی حركت دقت اجرای مستقل تقليد

 ●  ■ ● ■    
● 

■ 
● ■   ● ■   

 

 ابزارهای اندازه گيری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور سازمانبندی ارزشگذاری واكنش دریافت
●  
■ 

●   
 ■ 

●  ■ 
● ◊ 
■ 

● ◊ ■ 
 

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
  کارپوشه    سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریك■
نمونه کار   پروژه    درجه 362آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
 محك زنی    ارائه    ایفای نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش )با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:
 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -5شكل 
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 يابي شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می ،دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
های مورد ارزیابی به ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 هامهارتیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی شهای گوناگون خواهند بود. ارزصورت
ری های دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میگیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
های اجتماعی و شهروندی، های زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازی و براساس حرفه فرد ارتباطات و تصمیمهای عام کاریابی مانند مهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  های مدیریت و کار آفرینی.مهارت

طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 گرفت.

های سنجش و ارزیابی محتوی یك فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میفنی و حرفه تربیت

 

 يابيشهای مدیریتي ارز وشر
های های استاندارد شده و بانك یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 
 های استاندارد شده  آزمون

ده و استاندارد ش ایشایستگی حرفههای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش
که با  شودگیرند. این روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجام میمی

اند. این مؤسسات به کشورهای همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمك کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

نیز ابزار  Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
برده شده در سطح جهان  موزی به کارآهای مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 

 های اطالعاتی بانك
بی یاشاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانك اطالعاتی شامل س

اتی شود. این بانك اطالع تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
د گیر سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی
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های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشتا بتوانند براساس این بانك اطالعات، ارز
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهند  آموزش می ارائه دهندگان آموزشی، به کارشناسانرا تدوین کرده است. این 
های خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد دارای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون
تی امنیهای استاندارد به اقدامات  باشند. این روش نسبت به آزمون روایی و پایایی

ه توان مستقیماً باالت این بانك را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س
ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت

ها دارای انعطاف بیشتری هستند کارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون
توان اطالعات مربوط در بانك را ك حرفه میزیرا در صورت تغییر استانداردهای ی

تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددهای آنها صادر نامهو گواهی

 .العمر نیز میسر شود و یادگیری مادام

 

 مقياس بندی و نمره دهي شایستگي
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 
مقیاس های گوناگونی برای ارزشیابی است.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه

 .مشاهده می شودشایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشيابی شایستگی حرفه -مقياس بندی رتبه ای 

مقياس بندی شایستگی )گروه 
 كاری(

 مقياس بندی شایستگی )كار(
مقياس بندی  -محدوده انتظارات

 شایستگی جزء

مقياس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 
 شایستگی کار

داشتن معیار های مربوط به شایستگی شایسته: 
 کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 
 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به 
 شایستگی کار

درصد  71عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  71شایسته: کسب حداقل 
 مورد نیازسطح شایستگی 

 1 خیر -بلی 

درصد  62نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  62شایسته: کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 62موزش: کسب نکردن حداقل نیازمند آ
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  62شایسته: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد  81
 نیاز

 81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  62: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 ت در سطح شایستگی مورد نیازانتظارا

درصد و حداکثر  62: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 81

درصد  81: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 2 3. 2. 1مقیاس های 

 12کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات 

درصد و  12نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی  62حداکثر 
 مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  62شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 نیاز انتظارات در سطوح شایستگی مورد

 12کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  12نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح  62حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز
 81درصد و حداکثر  62شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد  81گی کامل: کسب کردن حداقل شایست

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  12: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  12: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 62

کثر درصد و حدا 62: کسب حداقل 3سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 82

درصد و حداکثر  82: کسب حداقل 1سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 42

درصد  42: کسب کردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

و  3. 2. 1مقیاس های 
 1و1

3 
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مقياس بندی شایستگی )گروه 
 كاری(

 مقياس بندی شایستگی )كار(
مقياس بندی  -محدوده انتظارات

 شایستگی جزء

مقياس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

 12حداقل  کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  12نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی  62حداکثر 
 مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  62شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 رات در سطوح شایستگی مورد نیازانتظا

 12کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  12نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح  62حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز
 81درصد و حداکثر  62شایسته : کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیاز درصد انتظارات در سطوح
درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  62: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  62: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 82

درصد و  82کسب کسب حداقل  :3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد  82حداکثر 

 نیاز
درصد و حداکثر 42: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 42
درصد  62: کسب کردن حداقل 1سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

 1و3. 2. 1مقیاس های 
 1و

1 

 12کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  12نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح شایستگی  62حداکثر 
 مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  62شایسته : کسب حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 
 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 12کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 
 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  12نیازمند آموزش: کسب حداقل 
درصد انتظارات در سطوح  62حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز
 81درصد و حداکثر  62شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز
درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  62: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 
 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  62: کسب حداقل 2سطح مقیاس 
 رات در سطح شایستگی مورد نیازدرصد انتظا 82

درصد و  82: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 
در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد  42حداکثر 

 نیاز
درصد انتظارات در 42: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

 1 1و3. 2. 1مقیاس های 
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 و فني پایه فني، هایشایستگيارزشيابي دروس نحوه 

 غير فني 
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 
شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری  شایستگی های غیر فنی -1

مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق  ،کاربرد فناوری های نوین ،و کار آفرینی
 حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش (

 و طراحیای، رك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -2
 ای(زبان بصری، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه

 یازدهم و دوازدهم  ،ای( پایه های دهمحرفهساعته )شاخه فنی و  8های کارگاه -3
 یو شیم شناسیدروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیك، زیست -1
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -1
 باشد که هر یك از مواد درسی موضوع ماده یك شامل پنج پودمان )فصل( می

یابی مستقل از هنرجو صورت باید برای هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزش
 گردد.میها ثبت برای هر یك پودمان نمره 22از گیرد و در نتیجه یك نمره مستقل 

 

 
 
 تا  2گردد و فقط یك نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می

 گردد.ثبت می 22
 زبخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی ا

  = عدم احراز شایستگی؛1) 3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 
 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می3= احراز شایستگی 2

 .( 6)شکل  گرددمنظور می 1آن با ضریب 
ی های کالسبخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت

کار در ابت ،های آموزشی و تربیتی خودارزیابیت در فعالیت، مشارکنظم ،و کارگاهی
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شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 1تا  2... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

 گیری از سوی هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی و رفع کاستیچگونگی جبران 
مره مستمر را به خودارزیابی توسط ن 1نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می

ها ها، بایستی بر اساس ارزشیابیهنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی
هنرآموز انجام های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای مندرج در کتاب

 پذیرد.
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 ساختار نمره یك پودمان كه از دو واحد یادگيری تشكيل شده است. - 6شكل 
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 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 ماننمرات احتمالی ثبت شده برای هر پود -7شكل 
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  هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی
های با شیوه مندرج در کتاب های شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت 
 نمره پودمان های شایستگیصل از ارزشیابی واحدخواهد شد و بر اساس نتیجه حا

 به دست خواهد آمد.
 
 استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یك از 
 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایدروس در شاخه

 

 
 كتاب استاندارهای ارزشيابی پيشرفت تحصيلی مبتنی بر شایستگی برای كليه  -8شكل 

 های تحصيلیرشته

 
دهی بر اساس استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر نمونه هایی از نمره 4در شکل 

شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه ای صنعت، 
 داده شده است.خدمات، کشاورزی و هنر نشان 
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 نمونه هایی از نمره دهی ازرشيابی مبتنی بر شایستگی در رشته های مختلف -9شكل 

  1گردد که در هر قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس 
نمره پودمان به  1کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی 

ره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در صورتی عنوان نم
را کسب نکند در آن ماده درسی  12حداقل نمره  که فرد در یك یا چند پودمان

 در سیستم برای او منظور خواهد شد. 12قبولی را بدست نمی آورد و نمره 
ورد نظر در آن هایی که حداقل نمره مارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان

کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل 
 برای یك بار امکان پذیر خواهد بود.

 های تحصیلی در یك کاربرگ تحت ها رشتهخالصه نمرات کسب شده در پودمان
ای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به های حرفهعنوان گواهی شایستگی

 ل داده خواهد شد.هنرجو تحوی
 هنرجو همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 

باشند. این کتاب با هدف کاهش  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را
بر شایستگی  اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی

طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یك کتاب همراه 
 (.12خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد )شکل 
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 اهداف و ویژگی های كتاب همراه هنرجو - 11شكل 



 

 
78 

 منابع

، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، دین آموزش و پرورشسند تحول بنیا .1

1384. 

 .1342، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی ایران .2

های درسی ای، دفتر تالیف کتابهای فنی و حرفهسند طراحی مفهومی آموزش .3

 .1341ای و کاردانش، فنی و حرفه

 .2211و  2212ای، یونسکو توصیه نامه آموزش فنی و حرفه .4

 ایهای درسی فنی و حرفه، دفتر تألیف کتاب1343برنامه درسی رشته معدن،   .5

 و کاردانش.

 برداری اکتشافی.کتاب درسی حفاری و نمونه .6



 ارزشيابی 

 
79 

 




