تسوِ تؼالي

ٔؼب٘ٚت آٔٛظـ
زفتط عطح  ٚثط٘بٔٞ ٝبي زضؾي

اؾتب٘ساضز آٔٛظـ قغُ

ػٌَاى آهَظش ضغل
زضٍز گط ( گطٍُ الف ) ذاظ زاًصآهَظاى تا ًياظّاي ٍيػُ

گطٍُ ضغلي
صٌايغ چَب
وس هلي آهَظش ضغل  /ضايستگي
/3/3الف8-12/06/

تاضيد تسٍيي استاًساضز :
هست اػتثاض استاًساضز  :اظ تاضيد 1390/4/1

تا تاضيد 1395/4/1

ًظاضت تط تسٍيي هحتَا ٍ تصَية  :زفتط ططح ٍ تطًاهِ ّاي زضسي
وس هلي ضٌاسايي آهَظش ضغل/3/3 :الف8-12/06/
اػضاء وويسيَى ترصصي تطًاهِ ضيعي زضسي ضضتِ صٌايغ چَب :

حَظُّاي حطفِاي ٍ ترصصي ّوىاض تطاي تسٍيي استاًساضز آهَظش ضغل:
 ساظهاى آهَظش ٍ پطٍضش زاًص آهَظاى استثٌايي-

فطآيٌس اصالح ٍ تاظًگطي:
-

آزضؼ زفتط ططح ٍ تطًاهِ ّاي زضسي
تْطاى  :ذياتاى آظازي  ،ذياتاى ذَش ضوالي ً ،ثص ذياتاى ًصطت  ،ساذتواى ضواضُ  ، 2ساظهاى آهَظش فٌي ٍ حطفِاي وطَض  ،پالن
259
زٍضًگاض

66944117

تلفي 66569900 – 9

آزضؼ الىتطًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ مٌٌذگبى استبًذارد آهَزش ضغل  ضبيستگي 
آخريي هذرك

رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

1

امير نظري

فوق ليسانس

2

عليرضا عبدالهي

ليسانس

3

رامک فرح آبادي

فوق ليسانس

تحصيلي

رضتِ تحصيلي

صنايع
چوب

صنايع
چوب

صنايع
چوب

ضغل ٍ سوت

سببقِ مبر هرتبط

آدرس  ،تلفي ٍ ايويل

كارشناس

 20ؾبَ

تّفٗ ثبثت :
تّفٗ ٕٞطا09123786762 : ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

هنر آموز

 15ؾبَ

تّفٗ ثبثت 55920380 :
تّفٗ ٕٞطا09128138980 : ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

كارشناس

 20ؾبَ

تّفٗ ثبثت 66918129:
تّفٗ ٕٞطا09126389601 : ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

4

تّفٗ ثبثت :
تّفٗ ٕٞطا: ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

5

تّفٗ ثبثت :
تّفٗ ٕٞطا: ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

6

تّفٗ ثبثت :
تّفٗ ٕٞطا: ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

7

تّفٗ ثبثت :
تّفٗ ٕٞطا: ٜ
ايٕيُ :
آزضؼ :

2

تعبريف :
استاًساضز ضغل :
ٔكرهبت قبيؿتٍيٞب  ٚتٛإ٘ٙسي ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ػّٕىطز ٔٛثط زض ٔحيظ وبض ضا ٌٛيٙس زض ثؼضي اظ ٔٛاضز اؾتب٘ساضز حطف ٝاي ٘يع ٌفتٝ
ٔي قٛز.
استاًساضز آهَظش :
٘مكٝي يبزٌيطي ثطاي ضؾيسٖ ث ٝقبيؿتٍي ٞبي ٔٛجٛز زض اؾتب٘ساضز قغُ .
ًام يه ضغل :
ثٔ ٝجٕٛػ ٝاي اظ ٚظبيف  ٚتٛإ٘ٙسي ٞبي ذبل و ٝاظ يه قرم زض ؾغح ٔٛضز ٘ظط ا٘تظبض ٔي ضٚز اعالق ٔي قٛز .
ضطح ضغل :
ثيب٘ي ٝاي قبُٔ ٔ ٟٓتطيٗ ػٙبنط يه قغُ اظ لجيُ جبيٍب ٜيب ػٛٙاٖ قغُ  ،وبضٞب اضتجبط قغُ ثب ٔكبغُ زيٍط زض يه حٛظ ٜقغّي ٔ ،ؿئِٛيت ٞب ،
قطايظ وبضي  ٚاؾتب٘ساضز ػّٕىطز ٔٛضز ٘يبظ قغُ .
طَل زٍضُ آهَظش :
حسالُ ظٔبٖ  ٚجّؿبت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ضؾيسٖ ث ٝيه اؾتب٘ساضز آٔٛظقي .
ٍيػگي واضآهَظ ٍضٍزي :
حسالُ قبيؿتٍي ٞب  ٚتٛا٘بيي ٞبيي و ٝاظ يه وبضآٔٛظ زض ٍٙٞبْ ٚضٚز ث ٝزٚض ٜآٔٛظـ ا٘تظبض ٔي ضٚز .
واضٍضظي:
وبضٚضظي نطفب زض ٔكبغّي اؾت و ٝثؼس اظ آٔٛظـ ٘ظطي يب ٍٕٞبْ ثب آٖ آٔٛظـ ػّٕي ث ٝنٛضت ٔحسٚز يب ثب ٔبوت نٛضت ٔي ٌيطز  ٚضطٚضت
زاضز و ٝزض آٖ ٔكبغُ ذبل ٔحيظ ٚالؼي ثطاي ٔستي تؼطيف قس ٜتجطث ٝقٛزٔ(.ب٘ٙس آٔٛظـ يه قبيؿتٍي و ٝفطز زض ٔحُ آٔٛظـ ث ٝنٛضت
تئٛضيه ثب اؾتفبز ٜاظ ػىؽ ٔي آٔٛظز  ٚضطٚضت زاضز ٔستي زض يه ٔىبٖ ٚالؼي آٔٛظـ ػّٕي ثجيٙس  ٚقبُٔ ثؿيبضي اظ ٔكبغُ ٕ٘ي ٌطزز).
اضظضياتي :
فطآيٙس جٕغ آٚضي قٛاٞس  ٚلضبٚت زض ٔٛضز آ٘ى ٝيه قبيؿتٍي ثسؾت آٔس ٜاؾت يب ذيط  ،و ٝقبُٔ ؼ  ٜثرف ػّٕي  ،وتجي ػّٕي  ٚاذالق
حطفٝاي ذٛاٞس ثٛز .
صالحيت حطفِ اي هطتياى :
حسالُ تٛإ٘ٙسي ٞبي آٔٛظقي  ٚحطف ٝاي و ٝاظ ٔطثيبٖ زٚض ٜآٔٛظـ اؾتب٘ساضز ا٘تظبض ٔي ضٚز .
ضايستگي :
تٛا٘بيي ا٘جبْ وبض زض ٔحيظ ٞب  ٚقطايظ ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝعٛض ٔٛثط  ٚوبضا ثطاثط اؾتب٘ساضز .
زاًص :
حسالُ ٔجٕٛػ ٝاي اظ ٔؼّٔٛبت ٘ظطي  ٚتٛإ٘ٙسي ٞبي شٙٞي الظْ ثطاي ضؾيسٖ ث ٝيه قبيؿتٍي يب تٛا٘بيي  .ؤ ٝي تٛا٘س قبُٔ ػّ ْٛپبيٝ
( ضيبضي  ،فيعيه  ،قيٕي  ،ظيؿت قٙبؾي )  ،تىِٛٛٙغي  ٚظثبٖ فٙي ثبقس .
هْاضت :
حسالُ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ش ٚ ٗٞجؿٓ ثطاي ضؾيسٖ ث ٝيه تٛإ٘ٙسي يب قبيؿتٍي ٔ .ؼٕٛالً ثٟٔ ٝبضت ٞبي ػّٕي اضجبع ٔي قٛز .
ًگطش :
ٔجٕٛػ ٝاي اظ ضفتبضٞبي ػبعفي و ٝثطاي قبيؿتٍي زض يه وبض ٔٛضز ٘يبظ اؾت  ٚقبُٔ ٟٔبضت ٞبي غيط فٙي  ٚاذالق حطف ٝاي ٔي ثبقس .
ايوٌي :
ٔٛاضزي اؾت و ٝػسْ يب ا٘جبْ ٘سازٖ نحيح آٖ ٔٛجت ثطٚظ حٛازث  ٚذغطات زض ٔحيظ وبض ٔي قٛز .
تَجْات ظيست هحيطي :
ٔالحظبتي اؾت و ٝزض ٞط قغُ ثبيس ضػبيت  ٚػُٕ قٛز و ٝوٕتطيٗ آؾيت ثٔ ٝحيظ ظيؿت ٚاضز ٌطزز.
3

ًام استاًساضز آهَظش ضغل:
زضٍزگط گطٍُ الف ( ٍيػُ زاًصآهَظاى تا ًياظّاي ٍيػُ )
ضطح استاًساضز آهَظش ضغل :
زضٚزٌط ٌط ٜٚاِف ( ٚيػ ٜزا٘فآٔٛظاٖ ثب ٘يبظٞبي ٚيػ ) ٜيىي اظ ٔكبغُ زض حٛظ ٜنٙبيغ چٛة ٔيثبقس و ٝقبيؿتٍيٞبيي اظ لجيُ ،قٙبذت
چٛة ٛٔ ٚاز اِٚي ٝثطـ وبضي ،ض٘س ٜوبضي ،چٛثؿبي وبضي ،ؾٛضاخ وبضي ،پطزاذت وبضي  ٚؾبذت اتهبالت ث ٝنٛضت زؾتي ،وبض ثب اثعاضٞبي
زؾتي ثطلي ٔ ٚبقيٗٞبي ػٕٔٛي  ٚؾبذت ٘ٛٔ ٚتبغ ٚؾبيُ چٛثي ضا اظ ضٚي ٘مك ٝضٕٗ ضػبيت ٘ىبت ايٕٙي  ٚحفبظتي ٕٞ ٚچٙيٗ ضػبيت
ان َٛالتهبز  ٚثٟطٜٚضي ضا زض ثطٌطفت ٚ ٝايٗ قغُ ثب ٔكبغّي اظ لجيُ فطٚقٙسٌي ٔهٛٙػبت چٛثي ،ضً٘ وبضي چٛة  ٚضٚث ٝوٛثي ٔجُ زض
اضتجبط ٔيثبقس.
ٍيػگي ّاي واضآهَظ ٍضٍزي :
حسالل هيعاى تحصيالت  :ؾ ْٛضإٙٞبيي تحهيّي پيف حطف ٝاي يب زٚضٞ ٜبي ٔؼبزَ ( ؾٟٔ ْٛبضتٟبي حطف ٝاي ـ ؾ ْٛضإٙٞبيي )
حسالل تَاًايي جسوي ٍ شٌّئ :تٙبؾت ثب وبضثطي ٞبي اِعأبت ٚضٚزي ث ٝحطف ٝزضٚزٌطي ( پيٛؾت )
هْاضت ّاي پيص ًياظ :
طَل زٍضُ آهَظش :
طَل زٍضُ آهَظش

 1515ساػت

:

ـ ظهاى آهَظش ًظطي

:

 300ساػت

ـ ظهاى آهَظش ػولي

:

 1215ساػت

ـ ظهاى واضٍضظي

:

 -ساػت

ـ ظهاى پطٍغُ

:

ساػت

-

تَزجِ تٌسي اضظضياتي ( تِ زضصس )
 وتثي ٪ 25 : ػولي ٪ 65 : اذالق حطفِ اي ٪10 :صالحيت ّاي حطفِ اي هطتياى :

 ٔيعاٖ تحهيالت  :فٛق زيپّٓ  ٚثبالتط زض ضقت ٝتحهيّي  :نٙبيغ چٛة ـ ؾبظٜٞبي چٛثيؾبثم ٝوبض :حسالُ  3ؾبَؾبيط قطايظ  :زضنٛضت ػسْ ٚجٛز ٔطثيب٘ي ثب ضقتٔ ٚ ٝسضن تحهيّي ٔطتجظ ٔيتٛاٖ اظ ٔطثيب٘ي و ٝزاضاي ٌٛاٞئٟبضت زضٚزٌط زضج 2 ٝاظ ؾبظٔبٖ فٙي  ٚحطفٝاي وكٛض ثب ؾبثم ٝوبض حسالُ  3ؾبَ اؾتفبز ٜوطز.

4

٭ تؼطيف زليك استاًساضز ( اصطالحي ) :

تط اساؼ تؼاضيف ساظهاى آهَظش ٍ پطٍضش زاًص آهَظاى استثٌايي

٭ اصطالح اًگليسي استاًساضز ( ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًي ) :

Joiner - Carpenter

٭ هْن تطيي استاًساضزّا ٍ ضضتِ ّاي هطتثط تا ايي استاًساضز :
ضًگ واضي چَب -ضٍيِ وَتي هثل

٭ جايگاُ استاًساضز ضغلي اظ جْت آسية ضٌاسي ٍ سطح سرتي واض :

الف  :جعٍ هطاغل ػازي ٍ ون آسية

طثك سٌس ٍ هطجغ ......................................

ب  :جعٍ هطاغل ًسثتاً سرت

طثك سٌس ٍ هطجغ ......................................

ج  :جعٍ هطاغل سرت ٍ ظياى آٍض

طثك سٌس ٍ هطجغ ........................................

ز ً :ياظ تِ استؼالم اظ ٍظاضت واض



5

استبًذارد آهَزش ضغل
 ضبيستگيّبعٌبٍيي

رديف

1

تٛا٘بيي ا٘جبض وطزٖ ٔٛاز اِٚي ٝچٛثي

2

تٛا٘بيي ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚا٘ساظٌ ٜصاضي  ٚذظ وكي ثط ضٚي چٛة

3

تٛا٘بيي ثطـ وبضي چٛة ثب ا٘ٛاع اض ٜزؾتي  ٚزؾتي ثطلي

4

تٛا٘بيي ض٘س ٜوبضي ا٘ٛاع چٛة

5

تٛا٘بيي فطْ زازٖ چٛة ثب ا٘ٛاع چٛثؿبي  ٚؾٞٛبٖ

6

تٛا٘بيي ؾٛضاخ وبضي چٛة ثب زضيُ زؾتي  ٚثطلي

7

تٛا٘بيي اتهبَ لغؼبت چٛثي ثب اؾتفب ٜاظ ا٘ٛاع ٔيد  ،پيچ  ،پيچ ٟٔ ٚطٍٝٙٙٔ ٚ ٜ

8

تٛا٘بيي ؾبذت اتهبالت چٛثي ؾبزٜ

9

تٛا٘بيي چؿجب٘سٖ لغؼبت چٛثي ثب اؾتفبز ٜاظ چؿت چٛة  ٚپطؼ زؾتي ث ٝيىسيٍط

10

تٛا٘بيي پطزاذت وبضي  ٚؾٙجبز ٜوبضي چٛة

11

تٛا٘بيي تيع وطزٖ  ٍٝ٘ ٚزاضي تيغ ٝاثعاضٞبي زضٚزٌطي

12

تٛا٘بيي ؾبذت ٘ٛٔ ٚتبغ پطٚغٞ ٜبي چٛثي ؾبز ٜاظ ضٚي ٘مك ٝوبض

13
14
15

6

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي اًثاض وطزى هَاز اٍليِ چَتي

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

17

39

56

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

-حسالُ ٛ٘ 4ع چٛة پٟٗ

زاًص :

ثطي

 -تؼطيف چٛة  ٚا٘ٛاع آٖٞب

3

ٔ -طاحُ ضقس زضذت  ٚثٟطٜثطزاضي چٛة زض جٍُٙ

3

 -ا٘ٛاع ضٚوفٞبي عجيؼي ٔ ٚهٛٙػي

3

-ترت ٝفيجط

 -ا٘ٛاع نفحبت فكطز ٜچٛثي

4

-ترت ٝؾ ٝاليي

 -ضٚـٞبي ا٘جبض وطزٖ  ٚذكه وطزٖ عجيؼي چٛة

4

زٛ٘ ٚع چٛة ؾٛظ٘ي ثطي-ترت ٝذطز ٜچٛة ( ٘ئٛپبٖ )

ترت ٝچٙس اليٝMDF-ضٚوف عجيؼي حسالُ زٚ

( زض ٛٞاي آظاز )

هْاضت :

٘ٛع ٔتفبٚت

 -تفىيه چٛةٞبي پ ٟٗثطي اظ ؾٛظ٘ي ثطي

6

 -زؾتٝثٙسي وطزٖ چٛةٞب

7

 -زؾت ٝثٙسي وطزٖ ضٚوفٞبي عجيؼي

7

 -تفىيه نفحبت فكطز ٜچٛثي اظ ٘ظط جٙؽ  ٚضربٔت

9

 -ا٘جبض وطزٖ ا٘ٛاع ضٚوف  ٚنفحبت فكطزٜ

10

ًگطش :
 تكريم چٛة اظ ٘ظط اثؼبز  ٚا٘ساظ ٜثب زيس نطف ٝجٛيي اؾتفبز ٜاظ لغؼبت وٛچه ثطاي ؾبذت ٚؾبيُ ؾبزٜايوٌي ٍ تْساضت:
 جبثجب وطزٖ لغؼبت ؾٍٙيٗ چٛثي عجك ان َٛايٕٙي اؾتفبز ٜاظ زؾتىف ثطاي حُٕ ٘ ٚمُ لغؼبت چٛثيتَجْات ظيست هحيطي:
 اؾتفبز ٜاظ تٟٛي ٝزض ا٘جبض ٔٛاز اِٚيٝ7

وفف ايٕٙيزؾتىف ايٕٙي-اثعاض وٕىي حفبظتي

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي اًساظُ گيطي ٍ اًساظُ گصاضي ٍ ذط
وطي تط ضٍي چَب

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

26

50

76

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

ٔ -تط ٘ٛاضي

زاًص :
ٚ -احسٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي

(ؾيؿتٓ ثيٗ إِّّي

 ٚ ) SIضٚـ

تجسيُ آٟ٘ب ث ٝيىسيٍط

ذظ وف فّعي-ذظ وف تيط ٜزاض

4

ٌ٘ٛ-يبي ؾبزٜ

 -اثعاض ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚا٘ساظٌ ٜصاضي

4

ٌ٘ٛ-يبي تبقٛ

 -ضٚقٟبي ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚا٘ساظٌ ٜصاضي ثط ضٚي چٛة

6

-ذظ وف فّعي ثّٙس

 -وبضثطز ٚؾبيُ ا٘ساظٌ ٜصاضي  ٚذظ وكي

4

 -وبضثطز ٚؾبيُ ا٘ساظٌ ٜيطي اثؼبز  ٚظٚايب

8

٘مبِٝ-پطٌبض ز ٚپبي ٝفّعي

هْاضت :
 -تجسيُ ٚاحسٞبي ا٘ساظٌ ٜيطي ث ٝيىسيٍط

6

 -ا٘ساظٌ ٜيطي اثؼبز لغؼ ٝوبض ثب ٔتط  ٚپطٌبض

10

 -ا٘ساظٌ ٜصاضي لغؼ ٝوبض ثب ٚؾبيُ ا٘ساظٌ ٜصاضي

7

 -ذظ وكي ثب ذظ وف تيط ٜزاض ثط ضٚي چٛة

7

 -ذظ وكي ثب ٌ٘ٛيب ثط ضٚي لغؼ ٝوبض

10

 -ا٘ساظٌ ٜيطي ظاٚي ٝثيٗ ز ٚذظ ثب ٘مبِٝ

10

ًگطش :
 تكريم فبنّ ٝثيٗ ز ٚذظ ثب چكٓ ا٘تربة  ٚاؾتفبز ٜنحيح اظ اثعاضايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ضٚپٛـ ( ِجبؼ وبض ) زض وبضٌبٜ لطاض ٘سازٖ ٚؾبيُ ذظ وكي  ٚا٘ساظٌ ٜصاضي زض جيتتَجْات ظيست هحيطي:
8

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي تطش واضي چَب تا اًَاع اضُ زستي
ٍ زستي تطلي

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

31

179

210

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

ٔ-يع وبض ثب ٌيطٜ

زاًص :
 ٔيع وبض  ٚچٍٍ٘ٛي اؾتفبز ٜاظ لؿٕتٟبي ٔرتّف آٖ-

ٔف ْٟٛثطـ  ٚا٘ٛاع آٖ ( عِٛي  ،ػطضي ٛٔ ،ضة  ٚلٛؾجطي )

-اض ٜزؾتي ايطا٘ي

2

-اض ٜزؾتي زْ ضٚثبٜ

9

-اض ٜپكت زاض

 -ا٘ٛاع اض ٜزؾتي  ٚوبضثطز آٟ٘ب

4

-اضٛ٘ ٜوي

 -لؿٕتٟبي ٔرتّف اض ٜػٕٛز ثط ثطلي  ٚوبضثطز آٖ

4

-اض ٜفبضؾي ثط

 -ضٚـ ثطقىبضي ثب اض ٜػٕٛزثط ثطلي

12

اض ٜػٕٛزثط ثطلي-لغؼ ٝوبض ثطاي ثطـ وبضي

هْاضت :
 -ثؿتٗ لغؼ ٝوبض ثٌ ٝيطٞ ٜبي ٔيعوبض

10

 -ثطـ عِٛي  ٚػطضي ثب اضٞ ٜبي زؾتي

25

 -ثطـ ٔٛضة  ٚلٛؼ ثطي ثب اضٞ ٜبي زؾتي

34

 -ثطـ ظٚاي ٝزاض ثب اض ٜفبضؾي ثط زؾتي

40

 -ا٘ٛاع ثطـ ٔؿتميٓ ٛٔ ٚضة ٙٔ ٚحٙي ثب اض ٜػٕٛزثط ثطلي

70

ًگطش :
 زلت زض وبض تكريم ٔحُ ثطـ ثٙٔ ٝظٛض اؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ چٛة ا٘تربة چٛة ٔٙبؾت اظ ٘ظط اثؼبز  ٚا٘ساظٜايوٌي ٍ تْساضت:
 ضػبيت ٘ىبت ايٕٙي ٍٙٞبْ وبض ثب اضٞ ٜبي زؾتي  ٚثطلي اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض  ٚػيٙه ايٕٙي ٍٙٞبْ ثطـ وبضيتَجْات ظيست هحيطي:
 زپ ٛوطزٖ ( ا٘جبض وطزٖ ) پٛقبَ  ٚشضات چٛة اؾتفبز ٜاظ ويؿ ٝثط ضٚي ذطٚجي شضات چٛة اض ٜػٕٛزثط9

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي ضًسُ واضي اًَاع چَب

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

23

90

113

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

-ض٘س ٜزؾتي يه تيغ

زاًص :

-ض٘س ٜزؾتي ز ٚتيغ

 -ض٘س ٜوبضي

2

 -ا٘ٛاع ض٘س ٜزؾتي  ٚوبضثطز آٟ٘ب

4

 -لؿٕتٟبي ٔرتّف ض٘سٞ ٜبي زؾتي

5

-آچبض پيچ ٌٛقتي

 -تٙظيٓ ا٘ٛاع ض٘س ٜزؾتي

6

-لغؼ ٝوبض ٔٙبؾت ض٘سٜ

 -ضٚـ ٌطفتٗ نحيح ض٘س ٜزض زؾت

6

ض٘س ٜآٙٞي-ض٘س ٜؾط چٛة

وبضي

هْاضت :
 -لطاضزازٖ لغؼ ٝوبض ثيٗ ٌيطٞ ٜبي ٔيع وبض

8

 -تٙظيٓ وطزٖ تيغ٘ ٝؿجت ث ٝوف ض٘سٜ

16

 -ض٘س ٜوطزٖ ؾغح چٛة ثب ض٘س ٜزؾتي

14

 -ض٘س ٜوطزٖ ؾط چٛة ثب ض٘سٔ ٜرهٛل

16

ٌ٘ٛ -يب وطزٖ چٛة ثب ض٘س ٚ ٜوٙتطَ آٖ ثب ٌ٘ٛيب

36

ًگطش :
 زلت زض وبض تكريم ضا ٜچٛة اظ ضا ٜپٛز تكريم ٌ٘ٛيبيي قسٖ چٛة ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ ٌ٘ٛيبايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبضٔ -طالجت ٍٙٞبْ جب ظزٖ تيغ ٚ ٝلطاض ٘سازٖ تيغ ٝزض جيت

تَجْات ظيست هحيطي:
 -زپ ٛوطزٖ ( ا٘جبض وطزٖ ) پٛقبَ  ٚشضات چٛة

10

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي فطم زازى چَب تا اًَاع چَتساي ٍ
سَّاى

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

13

56

89

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

-ؾٞٛبٖ ؾٌٛ ٝـ

زاًص :
 -ا٘ٛاع ؾٞٛبٖ  ٚوبضثطز آٟ٘ب

2

 -ا٘ٛاع چٛثؿبي  ٚوبضثطز آٟ٘ب

3

 -لؿٕتٟبي ٔرتّف ؾٞٛبٖ  ٚچٛثؿبي

3

 -ضٚـ فطْ زازٖ چٛة ثب چٛثؿبي  ٚؾٞٛبٖ

3

 -ضٚـ ثؿتٗ لغؼ ٝوبض ثٌ ٝيطٜ

2

ؾٞٛبٖ ٌطزؾٞٛبٖ ترتؾٞٛبٖ زْ ٔٛقيچٛة ؾبي ثب آج ٞبئرتّف
ٔيع وبض-

هْاضت :
 -نبف وطزٖ چٛة ثطيس ٜقس ٜثب چٛثؿبي

4

 -پطزاذت وطزٖ ٔحُ چٛثؿبي ذٛضزٜ

4

 -پد ظزٖ چٛة ثب اؾتفبز ٜاظ چٛثؿبي  ٚؾٞٛبٖ

10

 -چٛثؿبي  ٚؾٞٛبٖ ظزٖ لؿٕت ٔٙحٙي چٛة

12

ٌ٘ٛ -يب وطزٖ چٛة ثب ؾٞٛبٖ  ٚوٙتطَ آٖ ثب ٌ٘ٛيب

26

ًگطش :
 زلت زض وبض تكريم  ٚا٘تربة ؾٞٛبٖ يب چٛثؿبي ٔٙبؾت وبض تكريم ٌ٘ٛيبيي قسٖ لغؼ ٝوبض ثب چكٓايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض وٙتطَ ٔحىٓ ثٛزٖ زؾت ٝچٛثؿبي  ٚؾٞٛبٖتَجْات ظيست هحيطي:
11

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي سَضاخ واضي چَب تا زضيل زستي ٍ
تطلي

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

11

42

53

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

-زضيُ زؾتي قتط ٌّٛ

زاًص :

-زضيُ زؾتي چطخ ز٘س ٜاي

 -ا٘ٛاع زضيُ زؾتي  ٚوبضثطز آٟ٘ب

2

 -لؿٕتٟبي ٔرتّف زضيُ زؾتي

2

 -ا٘ٛاع زضيُ ثطلي زؾتي  ٚقبضغي

2

-ا٘ٛاع ٔت ٝزؾتي ٔ ٚبقيٙي

 -لؿٕتٟبي ٔرتّف زضيُ ثطلي زؾتي

2

ٔ-يع وبض

 -ؾٛضاخ وبضي ثب ا٘ٛاع زضيُ

3

ٌ-يط ٜزؾتي

زضيُ زؾتي ثطلي-زضيُ قبضغي

-چىف

هْاضت :

-ؾٙج٘ ٝكبٖ

 -ثبثت وطزٖ لغؼ ٝوبض ثب ٌيط ٜزؾتي يب ٔيعوبض

2

ٔ-تط فّعي ٘ٛاضي

٘ -كبٌ٘ ٝصاضي ٔطوع ؾٛضاخ ثط ضٚي چٛة

2

ٌ٘ٛ-يب

 -ؾٕج٘ ٝكبٖ وطزٖ ٔطوع ؾٛضاخ ( ٔحُ ٘يف ٔت) ٝ

6

 -ؾٛضاخ وبضي ثب ا٘ٛاع زضيُ زؾتي

12

 -ؾٛضاخ وبضي ثب ا٘ٛاع زضيُ زؾتي ثطلي  ٚقبضغي

20

ًگطش :
 زلت زض وبض -ا٘تربة ٔتٔ ٝتٙبؾت ثب ٘ٛع ؾٛضاخ  ٚجٙؽ لغؼ ٝوبض

 تكريم ٔتٞٝبي زؾتي اظ ٔبقيٙيايوٌي ٍ تْساضت:
 -اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض  ٚػيٙه ايٕٙي ٍٙٞبْ ؾٛضاخ وبضي

 اؾتفبز ٜاظ ٌيط ٜثطاي ثبثت ٍ٘ ٝزاقتٗ لغؼ ٝوبضتَجْات ظيست هحيطي:
 -اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ٔىٙس ٜثطاي جٍّيطي اظ پرف غجبض زض فضب

12

-ػيٙه ايٕٙي

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي اتصال لطؼات چَتي تا استفازُ اظ
اًَاع هيد  ،پيچ  ،پيچ ٍ هْطُ ٍ هٌگٌِ

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

25

98

123

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

 ٍٝٙٙٔ-وٛة زؾتي

زاًص :

 ٍٝٙٙٔ-وٛة ٘ئٛبتيه

 -ضٚـ اتهبَ لغؼبت چٛة ثب اؾتفبز ٜاظ ٔيد

3

 -ضٚـ اتهبَ لغؼبت چٛثي ث ٝيىسيٍط ثب ا٘ٛاع پيچ

5

 -ضٚـ اتهبَ لغؼبت چٛثي ث ٝيىسيٍط ثب پيچ ٟٔ ٚطٜ

7

-ا٘ٛاع پيچ ٟٔ ٚطٜ

 -ضٚـ اتهبَ لغؼبت چٛثي ثب اؾتفبز ٜاظ ٍٔٝٙٙ

10

-ا٘ٛاع ؾٛظٖ ٍٔٝٙٙ

ا٘ٛاع ٔيد-ا٘ٛاع پيچ

-پيچ ٌٛقتي

هْاضت :

-چىف

 -ؾبذت اتهبَ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔيد

8

 -ؾبذت چٙس اتهبَ ثب ا٘ٛاع پيچ

16

 -ؾبذت يه اتهبَ ثب پيچ ٟٔ ٚطٜ

26

 -ؾبذت يه لبة ؾبز ٜچٛثي ثب اؾتفبز ٜاظ ٍٔٝٙٙ

38

ًگطش :
 زلت زض وبض -تكريم ٘ٛع اتهبَ زض ؾبذت پطٚغٞ ٜبي چٛثي ؾبزٜ

 اؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ چٛة  ٚؾبيط ٔٛاز اِٚيٝايوٌي ٍ تْساضت:
 حفبظت فطزي ٌ ٚطٞٚي -ضػبيت ٔٛاضز ايٕٙي زض ٍٙٞبْ اؾتفبز ٜاظ زؾتٍب ٍٝٙٙٔ ٜوٛة

تَجْات ظيست هحيطي:
 اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ٔىٙس ٜغجبض  ٚشضات ٔؼّك چٛة-

13

ٔ-يعوبض زضٚزٌطي

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي ساذت اتصاالت چَتي سازُ

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

38

154

192

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

 ٍٝٙٙٔ-وٛة زؾتي

زاًص :

 ٍٝٙٙٔ-وٛة ٘ئٛبتيه

 -ضٚـ اتهبَ لغؼبت چٛثي ث ٝيىسيٍط

6

 -ا٘ٛاع اتهبالت چٛثي  ٚوبضثطز آٟ٘ب

6

 -ضٚـ ا٘ساظٌ ٜصاضي اتهبالت

8

-ا٘ٛاع ؾٛظٖ ٍٔٝٙٙ

 -ضٚـ ذظوكي اتهبالت

8

-پيچ ٌٛقتي

 -ضٚـ تكريم  ٚثطعطف وطزٖ ػيت زض اتهبالت

10

ا٘ٛاع ٔيد-ا٘ٛاع پيچ

چىف-اض ٜزؾتي

هْاضت :

-ا٘ٛاع ٔغبض

 -ذظ وكي ا٘ٛاع اتهبالت

24

ٔ-يع وبض زضٚزٌطي

 -ا٘ساظٌ ٜصاضي ا٘ٛاع اتهبالت

30

ٌ-يط ٜزؾتي

 -ؾبذت ا٘ٛاع اتهبالت چٛثي

60

 -تكريم  ٚثط عطف وطزٖ ػيت زض اتهبالت

40

ًگطش :
 زلت زض وبض -تكريم ا٘ٛاع اتهبالت اظ يىسيٍط

 تكريم ٘ٛع اتهبَ ثطاي لغؼبت ٔرتّف چٛثيايوٌي ٍ تْساضت:
 ٔحىٓ وطزٖ زؾت ٝچىف زض لؿٕت ؾط آٖ -لطاض ٘سازٖ ٔغبض زض جيت ِجبؼ وبض

تَجْات ظيست هحيطي:
-

14

ت ًٙزؾتي-چؿت چٛة

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي چسثاًسى لطؼات چَتي تا استفازُ
اظ چسة چَب ٍ پطؼ زستي تِ يىسيگط

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

13

69

82

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

-چىف

زاًص :

ٔ-يع وبض زضٚزٌطي

 -ضٚـ چؿجب٘سٖ لغؼبت چٛثي ثب چؿت ث ٝيىسيٍط

2

 -ضٚـ چؿت ظزٖ لغؼبت چٛثي

2

 -ضٚـ اؾتفبز ٜاظ پطؼ زؾتي زض چؿجب٘سٖ نفحبت

6

-چؿت چٛة

 -ضٚـ چؿت ظزٖ نفحبت

3

ِ-جبؼ وبض

ٌيط ٜزؾتي-ت ًٙزؾتي

-اثعاض وٕىي حفبظتي

هْاضت :
 -چؿت ظزٖ لغؼبت چٛثي

8

 -چؿجب٘سٖ لغؼبت چٛثي ثب چؿت ث ٝيىسيٍط

13

 -چؿجب٘سٖ نفحبت ثب اؾتفبز ٜاظ ترت ٝپطؼ زؾتي

14

 -چؿت ظزٖ نفحبت

14

 -چؿجب٘سٖ لغؼبت چٛثي ثب چؿت ث ٝيىسيٍط

20

ًگطش :
 زلت زض وبض -نطف ٝجٛيي زض ٔهطف چؿت

 اؾتفبز ٜاظ اثعاض ٔٙبؾت زض چؿجب٘سٖ لغؼبت چٛثيايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض ٔٙبؾت -اؾتفبز ٜاظلّٓ ٔ ٛيب ظطف چؿت ثب ذطٚجي وٓ لغط

تَجْات ظيست هحيطي:
 ػسْ ضيرتٗ اضبف ٝچؿت چٛة زض وبضٌبٜ-

15

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي پطزاذت واضي ٍ سٌثازُ واضي چَب

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

29

75

104

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

-ا٘ٛاع ٚضق ؾٙجبز ٜپكت

زاًص :

وبغصي

 -پطزاذت وبضي

5

 -ا٘ٛاع ؾٙجبز ، ٜوبضثطز  ٚزضج ٝثٙسي آٟ٘ب

5

 -ا٘ٛاع ِيؿ ٚ ٝوبضثطز آٟ٘ب

5

-ترت ٝؾٙجبزٜ

 -پطزاذت وبضي ثب ض٘س ٜپطزاذت

5

-لغؼ ٝوبض ثطاي ؾٙجبزٜ

ٔ -بقيٗ ؾٙجبز ٜزؾتي ثطلي ِطظاٖ  ٚوبضثطز آٖ

9

ا٘ٛاع ٚضق ؾٙجبز ٜپكتپبضچ ٝاي

وبضي
ٔ-بقيٗ ؾٙجبزِ ٜطظاٖ

هْاضت :

-ؾيٓ ؾيبض

 -ثطـ ٚضق ؾٙجبز ٚ ٜتب وطزٖ آٖ

8

 -ؾٙجبز ٜظزٖ چٛة ثب ؾٙجبز ٜظثط ٘ ٚطْ ثب زؾت  ٚترت ٝؾٙجبزٜ

10

 -ؾبذتٗ ترت ٝؾٙجبز٘ ٚ ٜهت ٚضق ؾٙجبز ٜثط آٖ

10

 -پطزاذت وبضي ثب ض٘س ٜپطزاذت

17

 -پطزاذت وبضي لغؼ ٝوبض ثب ٔبقيٗ ؾٙجبزِ ٜطظاٖ

30

ًگطش :
 زلت زض وبض -تكريم چٛة پطزاذت قس ٜاظ پطزاذت ٘كسٜ

 تكريم ؾٙجبز ٜظثط ٘ ٚطْ اظ يىسيٍطايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ٔبؾه تٙفؿي ٍٙٞبْ ؾٙجبز ٜوبضي -اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ٔىٙس ٜغجبض  ٚشضات چٛة

تَجْات ظيست هحيطي:
 -اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ٔىٙس ٜثطاي جٌّٛيطي اظ پرف غجبض زض فضب

16

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي تيع وطزى ٍ ًگِ زاضي تيغِ اتعاضّاي
زضٍزگطي

زهبى آهَزش
ًظري

عولي

جوع

20

38

58

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

 -ا٘ٛاع ٔغبض

زاًص :

-چٙس ٘ٛع تيغ ٝض٘سٜ

 -ا٘ٛاع اثعاض ٔرهٛل تيع وطزٖ تيغٞ ٝبي زضٚزٌطي

4

 -تيع وطزٖ اثعاض زضٚزٌطي

4

 -ضٚـ تيع وطزٖ ا٘ٛاع اضٞ ٜبي زؾتي

4

-ؾٞٛبٖ وبضزي

 -ضٚـ تيع وطزٖ تيغ ٝا٘ٛاع ٔغبض

4

-اض ٜزؾتي

 -ضٚـ تيع وطزٖ تيغ ٝض٘سٜ

4

٘-فت ٌ ٚبظٚئيُ

ؾ٘ ًٙفت-ؾٞٛبٖ ؾ ٝپّٟٛ

ِ-يؿ ٚ ٝوبضزن

هْاضت:

-لّٓ ٔٛ

 -تيع وطزٖ تيغٞ ٝبي ض٘س ٜثب ؾًٙ

8

 -تيع وطزٖ تيغٞ ٝبي ٔغبض ثب ؾ٘ ًٙفت

10

 -تيع وطزٖ تيغ ٝاض ٜزؾتي ثب ؾٞٛبٖ

8

 -قؿتك ٚ ٛتٕيع وطزٖ وبضزن ِ ٚيؿٔ ٚ ٝتٝ

6

 -تٕيع وطزٖ ا٘ٛاع لّٓ ٔٛ

6

ًگطش:
 زلت زض وبض -تكريم تيغ ٝوٙس اظ تيغ ٝتيع اظ ٘ظط ظبٞطي

 تكريم تيغ ٝوٙس اظ تيغ ٝتيع ٍٙٞبْ وبضايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض ٍٙٞبْ تيع وطزٖ تيغٝ -لطاض ٘سازٖ زؾت زض ٔمبثُ تيغٝ

تَجْات ظيست هحيطي:
17

-و ٟٝٙپبضچٝ

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزش

ػٌَاى  :تَاًايي ساذت ٍ هًَتاغ پطٍغُ ّاي چَتي

زهبى آهَزش

سازُ اظ ضٍي ًمطِ واض

ًظري

عولي

جوع

54

325

379

زاًص  ،هْاضت ً ،گطش  ،ايوٌي

تجْيعات  ،اتعاض  ،هَاز

تَجْات ظيست هحيطي هطتثط

هصطفي ٍ هٌاتغ آهَظضي

٘-مك ٝوبض ؾبزٜ

زاًص :

-ا٘ٛاع قبثّٖٛ

 -ؾبذت ٘ٛٔ ٚتبغ يه ٚؾيّ ٝؾبز ٜچٛثي

10

 -ا٘تربة ٔهبِح ثب تٛج ٝث٘ ٝمكٝ

8

-اثعاض ٔ٘ٛتبغ

 -ضٚـ اؾترطاج ا٘ساظ ٜلغؼبت اظ ضٚي ٘مكٝ

14

-اثعاض پطزاذت

 -ا٘تربة اتهبَ ٔٛضز ٘يبظ

14

-ا٘ٛاع ظٛٞاض

٘ -هت ظٛٞاض  ٚيطاق

8

-اثعاض ا٘ساظٌ ٜيطي

ا٘ٛاع لفُ-ا٘ٛاع ِٛال

هْاضت :
 -ثطضؾي  ٚتجعي ٚ ٝتحّيُ ٘مك ٝيه پطٚغ ٜچٛثي ؾبزٜ

70

 -تؼييٗ ٔٛاز اِٚيٛٔ ٝضز ٘يبظ ؾبذت پطٚغ ٜؾبزٜ

60

 -تؼييٗ ا٘ساظ ٚ ٜاتهبالت ٔٛضز ٘يبظ ؾبذت پطٚغٜ

80

 -ؾبذت ٘ٛٔ ٚتبغ لغؼبت پطٚغ ٜؾبز ٜچٛثي

175

٘ -هت ظٛٞاض  ٚيطاق ٞبي ؾبزٜ

140

ًگطش :
 زلت زض وبض تجعي ٚ ٝتحّيُ ٘مك ٝپطٚغٞ ٜبي ؾبزٜ ا٘تربة ٔٛاز اِٚيٙٔ ٝبؾت ثطاي ؾبذت پطٚغٜ قطوت زض وبضٌطٞٚي  ٚضػبيت اذالق حطفٝايايوٌي ٍ تْساضت:
 اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض  ٚؾبيط ِٛاظْ ايٕٙي اؾتفبز ٜاظ ٚؾبيُ وٕىي حفبظتيتَجْات ظيست هحيطي:
 اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ٔىٙس ٜشضات چٛة -زپ ( ٛا٘جبض ) وطزٖ پٛقبَ  ٚشضات چٛة

18

 برگِ استبًذارد تجْيساتًام

ضزيف

هطرصات فٌي ٍ زليك

تؼساز

1

جؼج ٝوٕهٞبي اِٚيٝ

1

2

وپؿ َٛآتف٘كب٘ي

1

3

ٔيعوبض زضٚزٌطي ثب ٌيطٜ

4

ٔبقيٗ اض ٜػٕٛز ثط ثطلي ؾ ٝزٚض

5

ٔبقيٗ ؾٙجبزِ ٜطظاٖ

6

تٕبْ چٛة يب پبي ٝفّعي ثب نفح ٝچٛثي

4

ٚ 500ات

3
2

زؾتٍب ٍٝٙٙٔ ٜوٛة زؾتي ٚ

2

٘ئٛبتيه

7

وٕپطؾٛض ٛٞا

ِ 150يتطي

1

8

ٔيع وبض زٚضزٌطي

اؾتب٘ساضز

11

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
تَجِ :
 -تجْيعات تطاي يه واضگاُ تِ ظطفيت ً 11فط زض ًظط گطفتِ ضَز .

19

تَضيحات

 برگِ استبًذارد هَادهطرصات فٌي ٍ زليك

ضزيف

ًام

1

زؾتىف حفبظتي

11

2

چؿت چٛة

تِ همساض الظم

3

و ٟٝٙپبضچٝ

تِ همساض الظم

4

٘فت ٌ ٚبظٚئيُ

تِ همساض الظم

5

ٚضق ؾٙجبزٜ

تِ همساض الظم

6

چؿت وبغصي

تِ همساض الظم

7

ضٚغٗ جال

تِ همساض الظم

8

ٔساز

تِ همساض الظم

9

وبغص

تِ همساض الظم

10

ؾطيف

تِ همساض الظم

11

ؾيّط  ٚويّط

تِ همساض الظم

12

پٛزض ثتٝ٘ٛ

تِ همساض الظم

13

وبتط

10

14

قبثّٖٛ

تِ همساض الظم

15

لّٓ ٔٛ

11

16

ؾيتٔٛط

10

17

ا٘ٛاع لفُ

تِ همساض الظم

18

ا٘ٛاع ِٛال

تِ همساض الظم

تَجِ :
 -هَاز تِ اظاء يه ًفط ٍ يه واضگاُ تِ ظطفيت ً 11فط هحاسثِ ضَز .

20

تؼساز

تَضيحات

 برگِ استبًذارد ابسارضزيف

ًام

هطرصات فٌي ٍ زليك

تؼساز

1

ِٛاظْ ايٕٙي

ٔبؾه ،ػيٙه ،وففٌٛ ،قي ... ٚ

10

2

ٔتط ٘ٛاضي فّعي

10

3

ذظ وف

فّعي  30ؾب٘تي تب  100ؾب٘تي

6

4

ا٘ٛاع ٌ٘ٛيب

فبضؾي  ،ؾبز ، ٜتبقٛ

10

5

ا٘ٛاع پطٌبض

6

ٌيط ٜيب پيچ زؾتي

3

 20ؾب٘تي تب  100ؾب٘تي

20

7

ا٘ٛاع اض ٜزؾتي

ؾبز ،ٜظطيف ثطپكتزاض ،زْ ضٚثبٛٔ ،ٜيي

20

8

ا٘ٛاع ض٘س ٜزؾتي

چٛثي  ٚآٙٞي

10

9

آچبض پيچ ٌٛقتي

ؾبز ٚ ٜفكبضي ثب ؾط ترت  ٚچٟبضؾٛ

10

10

ؾ٘ ًٙفت

11

ا٘ٛاع چٛثؿبي  ٚؾٞٛبٖ

12

زضيُ زؾتي

13

ا٘ٛاع ٔتٝ

14

زضيُ ثطلي زؾتي  ٚقبضغي ٞفت تيطي

3

15

ا٘ٛاع ٔغبض ؾبز ٚ ٜپد زاض

20

16

ؾٞٛبٖ ؾٌٛ ٝـ

11

17

ؾٞٛبٖ ٌطز

11

18

ؾٞٛبٖ ترت

11

19

ؾٞٛبٖ زْ ٔٛقي

11

20

چٛة ؾبي

21

ٔيع وبض

2

٘يٓ ٌطز  ،ؾ ٝپٌ ، ّٟٛطز

10

قتط ٌٌّ ،ٛيط ثىؿي

2

ٔؼِٕٛي ،ثطٌئ ،رهٛل چٛة

30

ثب آج ٞبي ٔرتّف

11
11

تَجِ :
 -اتعاض تِ اظاء ّط ً 11فط هحاسثِ ضَز .

21

تَضيحات

 برگِ استبًذارد هَادهطرصات فٌي ٍ زليك

ضزيف

ًام

1

زؾتىف حفبظتي

11

2

چؿت چٛة

تِ همساض الظم

3

و ٟٝٙپبضچٝ

تِ همساض الظم

4

٘فت ٌ ٚبظٚئيُ

تِ همساض الظم

5

ٚضق ؾٙجبزٜ

تِ همساض الظم

6

چؿت وبغصي

تِ همساض الظم

7

ضٚغٗ جال

تِ همساض الظم

8

ٔساز

تِ همساض الظم

9

وبغص

تِ همساض الظم

10

ؾطيف

تِ همساض الظم

11

ؾيّط  ٚويّط

تِ همساض الظم

12

پٛزض ثتٝ٘ٛ

تِ همساض الظم

13

وبتط

10

14

قبثّٖٛ

تِ همساض الظم

15

لّٓ ٔٛ

11

16

ؾيتٔٛط

10

17

ا٘ٛاع لفُ

تِ همساض الظم

18

ا٘ٛاع ِٛال

تِ همساض الظم

تَجِ :
 -هَاز تِ اظاء يه ًفط ٍ يه واضگاُ تِ ظطفيت ً 11فط هحاسثِ ضَز .

22

تؼساز

تَضيحات

هٌببع ٍ ًرم افسار ّبي آهَزضي ( اصلي هَرد استفبدُ در تذٍيي ٍ آهَزش استبًذارد )
رديف

عٌَاى هٌبع يب ًرم افسار

هَلف

سبل ًطر

هترجن

ًبضر يب تَليذ مٌٌذُ

هحل ًطر

 سبير هٌببع ٍ هحتَاّبي آهَزضي ( پيطٌْبدي گرٍُ تذٍيي استبًذارد ) عالٍُ بر هٌببع اصليرديف

1
2

ًبم متبة يب جسٍُ

انٔ َٛمسٔبتي
ذطاعي چٛة
زضٚزٌطي

سبل ًطر

1381
1387

ٔمسٔبتي
3

زضٚزٌطي
پيكطفتٝ

1388

هترجن/

هَلف  /هَلفيي

هترجويي

ٟٔٙسؼ ضأه

-

فطح آثبزي

هحل ًطر

ؾبظٔبٖ فٙي
 ٚحطف ٝاي

أيط٘ظطي  ٚضأه فطح

فسن

آثبزي

ايؿتبتيؽ

أيط٘ظطي  ٚضأه فطح

فسن

آثبزي

ايؿتبتيؽ

23

ًبضر

تٛضً٘

تَضيحبت

پيَست ّب

 .1آزهَى  100سئَالي براي استبًذارد ضغل (بِ ّوراُ پبسخٌبهِ بستِ پبسخ ٍ پبسخ تحليلي براي جَاة)
 .2آزهَى  50سئَالي براي استبًذارد ضبيستگي (بِ ّوراُ پبسخٌبهِ بستِ پبسخ ٍ پبسخ تحليلي براي جَاة)
 .3پرٍشُ مبر عولي
.4

ًوًَِ ًقطِ  ،طرح  ،رسن فٌي ً ،قطِ مبر  ،دستَر ًقطِ مبر ... ٚ

 .5فْرست سبيت ّبي قببل استفبدُ در آهَزش استبًذارد
 .6فْرست ًرم افسارّبي هفيذ ( تنويلي ٍ جبًبي بِ عٌَاى مول آهَزضي )
 .7سبير پيطٌْبدات ٍ پيَست ّب

تثصطُ  :گطٍُ تْيِ وٌٌسُ استاًساضز تؼس اظ تسٍيي ٍ تىويل استاًساضز هطتَطِ تايس
هٌاتغ ٍ هحتَاّاي اصيل ٍ هْن هَضز استفازُ اػن اظ ( وتاب  ،جعٍُ ً ،طم افعاض ٍ ) ...
ضا اػن اظ فاضسي ٍ اًگليسي وِ تا ووه آى ّا استاًساضز تسٍيي ضسُ است ضا تِ
صَضت ) (Training Packageتِ ّوطاُ استاًساضز ٍ پيَست ّا اضسال ًوايٌس .

24

پيَست 1
آزهَى  100سئَالي براي استبًذارد ضغل (بِ ّوراُ پبسخٌبهِ بستِ
پبسخ ٍ پبسخ تحليلي براي جَاة)
آزهَى  50سئَالي براي استبًذارد ضبيستگي (بِ ّوراُ پبسخٌبهِ
بستِ پبسخ ٍ پبسخ تحليلي براي جَاة)
 +پرٍشُ عولي ٍ سبير هستٌذات

* ًنتِ  :حذاقل  % 50سئَاالت سٌجص هْبرت ٍ عولي ببضٌذ
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پيَست 2
ًوًَِ پيطٌْبدي :
٭ ًقطِ مبر
٭ طرح درس ٍ دستَر ًقطِ مبر
٭ رسن فٌي
ٍ ....
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پيَست 3
فْرست سبيت ّبي قببل استفبدُ در آهَزش استبًذارد

رديف

عٌَاى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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پيَست 4
فْرست هعرفي ًرم افسارّبي سَدهٌذ ٍ هرتبط
( عالٍُ بر ًرم افسارّبي اصلي )

رديف

عٌَاى ًرم افسار

آدرس

تْيِ مٌٌذُ
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تَضيحبت

