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 مقدمه:

های اسالمي، کار و اشتغال از ارزش تربیتي مهمي برخوردار است و انسان از طريق کار  با توجه به آموزه

ارتقاء وجودی خويش را مهیا و   تثبیت کرده، زمینه شخصیت وجودی خويش را صیقل داده، هويت خويش را

  آموزش فناوری، کار و مهارت کند. های جامعه را فراهم مي امکان کسب روزی حالل و پاسخگويي به نیاز

وری، مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادی، کاهش فقر،  آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزايش بهره

ويج ، ترهای کلي کشور از وظايف نظام آموزشي خواهد شد. بر اساس سیاستافزايش درآمد و توسعه يافتگي 

ارتقاء ، و تقويت فرهنگ کار، تولید، کارآفريني و استفاده از تولیدات داخلي به عنوان ارزش اسالمي و ملي

 همچنین براساس اهداف کالن سند تحول بنیادين نظام است. مهارت باوأم کردن آموزش و ت توان کارآفريني

 حالل معاش تأمین برای مفید مهارت دارای يک حداقلآموزشي بايد تربیت يافتگاني پرورش دهد که 

 زندگي تأمین توانايي مرحله، هر در رسمي تربیت و تعلیم نظام جدايي از درصورت که ای گونه به باشند،

 دادن تنوع و گسترشسند تحول بنیادين  6-1راهکار بر همین اساس  .داشته باشند را خانواده ادارۀ و خود

 را تحصیلي های دوره همه در آن شده ريزی برنامه متناسب و تعلیم و جامعه نیاز مورد های مهارت و حِرَف به

 توسعه ايجاد،های يادگیری راهکار  کند و در جهت تنوع بخشي در محیط مطرح مي آموزان دانش همه برای

کارگاه  آزمايشگاه، کتابخانه، قبیل از(سطح مدرسه  در پرورش و آموزش منابع و اطالعات واحد سازی غني و

بر اين اساس برنامه درسي درس کار و  کند. را به عنوان هدف عملیاتي و راهکار عنوان مي ) ملي شبکه و

ی مرتبط  ها يستگي ی عملي برای زندگي کارآمد و موفق و کسب شا ها فناوری که شامل آموزش مهارت

ی و  ی مختلف اقتصاد ها ها و مشاغل در بخش ها و مشاغل است دانش آموزان را جهت ورود به حرفه  حرفه

و بر اساس   در قالب پروژه کارهای مربوط به  فناوری، مهارت  درس کارودر  زندگي اجتماعي آماده مي کند.

شود تا آموزش مفاهیم و  يهای محلي تعريف و به صورت عملي اجرا م نیازها، استعدادها، عاليق و موقعیت

های کارگاهي عالوه بر تثبت يادگیری به  های عملي در کارگاه توام گردد. انجام فعالیت مباني نظری با فعالیت

گردد. عالوه بر اين در مبحث ارزيابي، درس کار و  های مورد نیاز برای فرد و جامعه موجب مي کسب مهارت

 گردد. های عملي و کارگاهي محاسبه مي آموزان براساس فعالیت فناوری آزمون کتبي ندارد و نمرات دانش
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 : ها در کارگاه هاي موجود عيب و نقص ،مشکالت فعلي

 های جديد کاروفناوری و وسايل کارگاهي منطبق با کتابهای مدارس به ابزار جهیز کارگاهعدم ت - 

 کارگاه در برابر زلزلهعدم ايمني تابلوهای آموزشي چوب، فلز و برق و کمدهای موجود در  -

 عدم آشنايي و عدم رعايت نکات ايمني در استفاده صحیح از ابزارها و وسايل کارگاه  -

 عدم آشنايي با ارگونومي مناسب در حین کار  -

های اولیه و کپسول آتش نشاني(  و عدم آشنايي با  عدم وجود تجهیزات ايمني در کارگاه ) جعبه کمک -

 نحوه استفاده از آنها

 تهويه و نور نامناسب در محیط کارگاه  -

  کارگاهمحیط  مزاحم درضروری و  لوازم غیر وجود -

 عدم نظم و سازماندهي ابزارها، وسايل و مواد مصرفي  -

 های کارگاهي عالقگي نسبت به فعالیت بي -

 های کارگاهي  عدم آشنايي با اهمیت فعالیت- 

 های کارگاهي ي و کشوری در حیطه فعالیتای، استان عدم اطالع از مسابقات منطقه -

 هدف کلي 

با توجه ، بهسازی و کاربردی کردن فضا، تجهیزات و امکانات کارگاهي جهت بهبود کیفي آموزش و يادگیری

های عملي و کارگاهي در تحقق اهداف برنامه درسي ملي ايران  به مشکالت و نواقص موجود و اهمیت فعالیت

 نامگذاری گردد.  روزکارگاهدر مدارس یکشنبه مقارن با هفته پژوهش و سند تحول بنیادين، 
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 های زير ضرورت دارد. در اين روز انجام فعالیت

 ه گراميداشت روز کارگاه در مدارسبرنام 

درس کار و فناوری  به عنوان يکي از دروس  مهم در ساختار جديد نظام آموزشي کشور با شناسه  و نمره  -

های کارگاهي با هدايت و  های عملي  طراحي گرديده است که انجام اين فعالیت فعالیتدهي با محوريت 

انديشي با شرکت دبیر  پذيرد. از اين رو با برگزاری جلسات هم راهنمايي دبیر کاروفناوری انجام مي

پیشنهادات فناوری، متصدی کارگاه، معاون آموزشي و مدير مدرسه به عنوان ستاد اجرايي و استفاده از  و کار

 ريزی مناسب برای برگزاری روز کارگاه انجام گیرد. ساير دبیران برنامه

ای از  ها و مشاغل از طريق مجموعه های عملي مرتبط با حرفه کارگاه مدرسه، مکاني است که در آن فعالیت -

ان به انجام مندی دانش آموز گیرد. يکي از مهمترين عوامل ايجاد عالقه ها انجام مي  ها و پروژه مهارت

های کارگاهي، مناسب و جذاب بودن محیط کارگاه است. لذا معاون آموزشي، متصدی کارگاه، دبیر  فعالیت

سازی فضا، تجهیزات، وسايل و   فناوری و خدمتگذار با مشارکت دانش آموزان در اين روز جهت بهینه و کار

های  توانند با برنامه دانش آموزی نیز مي سراهای ابزارهای کارگاهي اقدام نمايند، در صورت تمايل پژوهش

 مناسب در برگزاری هر چه بهتر اين روز مشارکت نمايند.

 های کار و فناوری های مدارس به ابزارها و وسايل کارگاهي منطبق با کتاب تجهیز کارگاه -

 سازی تابلوها، تجهیزات و کمدهای موجود در کارگاه ايمن -

ز ابزارها و وسايل کارگاه و ارگونومي هنگام انجام کار بسیار مهم و ضروری رعايت نکات ايمني استفاده ا -

 گونومي آموزش داده شود.راست. بنابر اين قبل از حضور دانش آموزان به محیط کارگاه نکات ايمني و ا

جهت جلب توجه   ANSIاستاندارد های ايمني مطرح در کتاب کار و فناوری براساس  استفاده از رنگ -

 آموزان دانش

 نصب بروشور آشنايي با نکات ايمني در کارگاه -
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های اولیه، روپوش کارگاه به تعداد الزم، تهويه و نور مناسب  نصب کپسول آتش نشاني، نصب جعبه کمک -

 در کارگاه 

 آموزش استفاده از کپسول آتش نشاني   -

 نواختن زنگ کارگاه در مدارس -

 ضروری از محیط کار  وسائل غیردور نگه داشتن ضروری و  لوازم ضروری از لوازم غیرتفکیک  -

 های فعالیت ها و حوزه تفکیک ابزارها، وسايل و مواد مصرفي بر اساس پودمان -

 های دانش آموزان در کارگاه در معرض نمايش قرار دادن دست سازه -

 های کارگاهي در آموزش نصب پوستر اهمیت کارگاه و فعالیت - 

 های کارگاهي ت از فعالیتبرگزاری مسابقا -

 برپايي نمايشگاه از دست سازه های دانش آموزان در سطح مدارس -

 برگزاری نمايشگاه از دست سازه های دبیران در سطح مديريت آموزش و پرورش -

 اطالع رساني شیوه نامه مسابقات کارگاهي به دانش آموزان -

اطالع رساني شیوه نامه مسابقات کارآفريني و دست سازه های درس کاروفناروری ويژه جشنواره خوارزمي  -

 به دانش آموزان 

معاونین مدارس به همراه متصديان کارگاه گزارش اجرای روز کارگاه را به همراه مستندات به ذکر -

ی اين برنامه به سرگروه درس مشخصات مدرسه، ناحیه، منطقه و کارکنان مشارکت کننده در اجرا

ضمنا مشارکت کنندگان مدارس موفق در اجراي این  کاروفناوری در منطقه و يا استان ارسال نمايند.

 طرح مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

خواهشمند است مسئولین محترم ادارات آموزش و پروش بر حسن اجرای  گرامیداشت روز کارگاه نظارت 

 .الزم را داشته باشند

 این برنامه در چهار سطح برنامه ریزي و اجرا مي گردد
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 )همه مدارس سطح کشور(   سطح مدرسه:

همکاران کار و فناوری فرم های مربوطه را تکمیل نموده و به مهر مدرسه مهمور مي نمايند، فرم ها و 

از برنامه ها و فضای کارگاه که بیانگر کامل فعالیت ها باشد را به سر  گزارش تصویريشامل  ،مستندات

گروه منطقه ارسال مي نمايند )در صورت فقدان سرگروه در منطقه مستقیم به سرگروه استان يا رابط منطقه 

 ای و يا مسئول قطب استاني ارسال گردد( 

 ه منطقه سهميه بندي گردد()از سوي سر گروه استان ها و بر اساس تعداد مدرس سطح منطقه:

فرم ها و مستندات در منطقه و يا قطب های استاني بررسي شده و با تطبیق فرم ها با مستندات تصويری 

اقدام به ارزشیابي مدارس مي نمايند.  نتايج ارزيابي همراه با فرم ها و مستندات مرحله مدرسه ای مربوط به 

به ذکر است که در گزارش خود نام تمام مدارس نمايند. الزم نفرات برتر را به سرگروه استان ارسال مي 

 منطقه و امتیاز مدرسه را ذکر نمايند و برای مدارسي که در طرح شرکت ننمودند نمره صفر مبذول نمايند.

پیشنهاد مي گردد برای دقت بیشتر در انتخاب، ابتدا تعداد بیشتری مدرسه انتخاب شده و با بازديد حضوری 

 به داوری نهايي بپردازند.

 مدرسه دخترانه( 3مدرسه پسرانه و  3مدرسه شامل  6)هر استان حداکثر  سطح استان:

قدام به ارزشیابي مدارس برتر نموده و سرگروه استان پس از دريافت نتايج منطقه ای همانند مرحله قبل ا

مدارس برتر استاني را انتخاب مي نمايد و همراه با گزارش نهايي استاني شامل لیست مدارس استان همراه با 

 امتیاز مکتسبه و فرم ها و مستندات مدارس برتر استاني به قطب )چهار محال و بختیاری( ارسال مي نمايند.

بیشتر در انتخاب، ابتدا تعداد بیشتری مدرسه انتخاب شده و با بازديد حضوری پیشنهاد مي گردد برای دقت 

 به داوری نهايي بپردازند.

 مدرسه و در سه رتبه ده مدرسه اي( 33)حداکثر  سطح کشور :

مسئولین محترم قطب برنامه کشوری روز کارگاه نفرات برتر کشوری را همراه با گزارش نهايي شامل لیست 

ری همراه با امتیاز مکتسبه به تفکیک استان همراه با لیست جداگانه نفرات برتر کشوری کلي مدارس کشو

 .همراه با فرم های مربوطه و مستندات مدارس برتر را به دبیرخانه ارسال مي نمايد
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 وزارت آموزش و پرورش

 دفترگروه های آموزشي

 دبیرخانه کشوری کار و فناوری

 های روز کارگاه در مدارس گزارش فعالیت

 اداره کل آموزش و پرورش استان :....................

 فرم گزارش نهایي برنامه کشوري روز کارگاه در استان ها 

 

 

ف
دي

ر
 

تعداد مدارس  عنوان

 استان

تعداد مدارس   

 منطقه/ ناحیه.......

تعداد مدارس   

 منطقه/ ناحیه....

تعداد مدارس   

 منطقه/ ناحیه....

تعداد مدارس   

 منطقه/ ناحیه....

تعداد مدارس   

 منطقه/ ناحیه....

تعداد مدارس   

 منطقه/ ناحیه....

 پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه

               مدارسکل  تعداد 1

               تعداد مدارس شرکت کننده در طرح 2

               درصد مدارس شرکت کننده در طرح 3

تفاضل مدارس شرکت کننده  4

 نسبت به سال گذشته

              

               تعداد مدارس منتخب طرح 5
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 گارگاه در استان ، از نظر ستاد اجرايي مدارس چگونه ارزيابي  مي شود؟میزان موفقیت واستقبال از طرح روز  -1

 

 

 

 

 

 بیان نمايید. را پیشنهادات جهت اجرای بهتر طرح در سال آينده -2
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 وزارت آموزش و پرورش

 دفترگروه های آموزشي

 دبیرخانه کشوری کاروفناوری

 روز کارگاه در مدارس فعالیت فرم ارزشیابي

 ي مورد ارزیابيهارئوس فعالیت 
 امتياز توضیحات

 داور استان داور منطقه خود ارزيابي حداکثر

    5  جلسه هم انديشي

    151  )بر اساس جدول پیوست( مدرسه  تجهیز کارگاه

    5  آموزش نکات ايمني

    5  پوسترهانصب بروشورها و تهیه 

    5  نصب تجهیزات ايمني و آموزش نحوه استفاده

    11  نواختن زنگ کارگاه

    21   مسابقات کارگاهي و نمايشگاه دست سازه

    211  جمع

 اسامي مشارکت کنندگان فعال در اجرای برنامه

1- 2- 3- 4- 

5- 6- 7- 8- 

 

  مدير مدرسه مهر  و امضاء             
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 تقویم اجرایي

 ها فراخوان برنامه به استانارسال شیوه نامه و  آبان 

 برگزاری روز کارگاه در مدارس آذر

 مسئول قطب دبیرخانهها و ارسال برترين ها به  استان  توسط سرگروهمستندات جمع آوری و داوری   دی

 دفتر آموزش دوره اول متوسطه دبیر خانه و متعاقبا ارسال به استان ها و معرفي برترين ها به مستنداتداوری  بهمن

 دبیرخانهاری در سايت به استان ها و بارگذ دات نمونهنمستاعالم رتبه های برتر کشوری، ارسال   اسفند

 

لطفا جهت هماهنگي و یا دریافت و  استان چهار مهال و بختياري قطب برگزاري برنامه فوق مي باشدالزم به ذکر است که  

 ارسال فایل ها با این استان در تماس باشيد

 medu.ir1http://tec.gam.مربوط به فرم های ارزيابي و گزارش نويسي در سايت دبیرخانه به نشاني  Excelو  Wordفايل های  

 .بارگزاری گرديد

 

 

 

 

 انه کشوری کیفیت بخشي کار و فناوری دبیر دبیر خ

 محمد حسن قدسي

1/8/1316 

  

http://tec.gam1.medu.ir/
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 مدارس متوسطه اول در ارتباط با درس کار و فناوري )ویژه ارزشيابي روز کارگاه(  جدول تجهيزات کارگاه

ف
دی

ر
 مشخصات فني ابزار ،عنوان تجهيزات 

 اقالمتعداد 

 مورد نياز

سقف 

ازیامت  

امتياز 

کسب 

 شده

  15 1 استاندارد فضای کارگاهي 1

  3 عدد1گروه برای هر استاندارد گیره دار ترجیاً میز کار 2

  1 "             " انواع سوهان سوهان آهن 3

  1 "             " استاندارد سنبه نشان 4

  1 "             " استاندارد سوزن خط کش  5

  1 "             " فوالدی گونیای فلز 6

  1 "             " معمولي دم باريک 7

  1 "             " فوالدی خط کش فلزی 8

  1 "             " آهن بر کمان اره 1

  1 "             " معمولي دريل دستي و آچار 11

  1 "             " معمولي پرچ دستگاه 11

  1 "             " ورق بر, فوالدی قیچي دستي 12

  1 "             " گرمي 311 - 211فوالدی  چکش 13

  1 "             " در اندازه های مختلف پیچ گوشتي دو سو 14

  1 "             " در اندازه های مختلف پیچ گوشتي چهار سو 15

  1 "             " آمپر( 14ولت ) 31صفر تا  منبع تغذيه ديجیتال آزمايشگاهي 16

  1 "             " مناسب برای تعمیرات الکتريکي  سیم چین کوچک 17

  1 "             " دستي معمولي سیم لخت کن 18

  1 "             " معمولي انبردست 11
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  1 "             " معمولي پنس 21

  1 "             " 61وات  هويه وپايه هويه 21

  1 "             " ديجیتال مالتي متر 22

  1 "            " معمولي قیچي خیاطي 23

  2 "            "  دوربین ديجیتال دور بین ديجیتال 24

  1 "            " استاندارد  لوله بر)جهت لوله پالستیکي( 25

  1 "            " 1برای مته شماره  میني دريل وسه نظام  26

  1 "             " ايمني دستکش 27

  1 "            " آزمايشگاه سفید برد برد  28

  1 "            " متغیر آداپتور 21

  1 "            " فوالدی تیغ اره آهن بر 31

  1 "            " از تمام اندازه ها مته 31

  1 "            " سانتي متری1میلي متری و   5  میخ پرچ 32

  1 "            " معمولي سیم لحیم 33

  1 "            " قوطي کوچک روغن لحیم 34

  1 "            " معمولي ماسک 35

  1 يک رول  معمولي  سنباده پارچه ای 36

  1 عدد1گروه هربرای  بسته شش تايي سوزن پالستیکي 37

  1 "            " سانتیمتری 71*61پالستیکي     جعبه نگهداری جوجه 38

  1 "            " آويز سرپیچ 31

  1     "            " معمولي فاز متر 41

  1 "            "  لیتری 2-3  آب خوری کله قندی 41
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  1 "            " لیتری 4 آب پاش  42

  1 "            " زير گلدان پالستیکي دان خوری 43

  1 "            " شیشه ای   آکواريوم 44

  1 "            " شیر کنترل -شیلنگ ها  -هوا پمپ  پمپ هوا 45

  1 "            " مخصوص آکواريوم  بخاری 46

  1 "            " لیتری 4 سطل 47

  1 "            " نقشه  نقشه های پرينت شده 48

  1 "            " اره  اره ظريف بر چوب 41

  1 "            " در انواع مختلف سوهان چوب 51

  1 "            " اره  کمان اره مويي 51

  1 "            " استاندارد آچار لوله گیر )شالقي( 52

  1 "            " استاندارد آچار فرانسه 53

  1 عدد کي استاندارد کین کیکپسول پ 54

  1 عدد1گروه هربرای  استاندارد برس سیمي 55

  1 "            " فلزی روغن دان 56

  1 "            " معمولي شاقول 57

  1 "            " بنايي  تیشه 58

  1 "            " متر  متر فلزی 51

  1 به مقدار الزم معمولي  ريسمان کار 61

  1 عدد1گروه هربرای   آهني يا فوالدی شمشه آهني يا آلومینیمي 61

  1 "            " در اندازه معمولي استنبلي 62

  1 "            " در اندازه معمولي سرند)الک( 63



14 
 

  1 "            " در اندازه معمولي  ماله اندود کاری 64

  1 "            " در اندازه های مختلف کاردک 65

  1 يک عدد   فشارسنج باد تاير 66

  1 يک عدد خودرو سواری زنجیر چرخ 67

  1 يک عدد توزين وزن انسانجهت  ترازوی ديجیتالي توزين  68

  1 يک عدد جهت اندازه گیری قد نوار مدرج ديواری 61

  1 عدد1گروه هربرای  برای اندازه گیری دور بازو متر پارچه ای 71

  1 "           " معمولي ار فلزیگپر 71

  1 "           " دستي دستگاه برش حرارتي 72

  1 "           "  معمولي  کولیس ورنیه 73

  1  "           "  کوچک  شیر اهرمي  74

  1  "           "  کوچک  شیر مخلوطي  75

  1  "           "  برنجي  شیر دنباله کوتاه   76

  1 يک عدد ماکت   ماکت برش خورده موتور خودرو 77

  1 يک عدد جهت معرفي  فیوز خودرو  78

  1 عدد1گروه هربرای  در اندازه متوسط   قلم مو 71

  1 يک نمونه  ماکت  ماکت انواع چوبها  81

  1 عدد1گروه هربرای  نقشه  نقشه های مورد نیاز پروژ ها 81

  1 يک سری برای نمايش وسايل ترسیم نقشه  82

  1 يک نمونه  فلزی با دسته  شن کش 83

  1 // پالستکي آبپاش 84

  1 // معمولي کج بیل 85
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 نکته:

تجهیزات فوق الذکر مربوط به تمام پودمان های کتب سه پايه کار و فناوری مي باشد و ممکن است يک 

دبیر بنا بر شرايط نیمه تجويزی برخي پودمان ها نیاز به خريد تمام تجهیزات جدول را احساس ننمايد و 

م نمايد با اين توضیح کسب همه صرفا به تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز پودمان های انتخابي خود اقدا

امتیاز اين فراخوان الزم االجرا نیست و در اجراء جشنواره اين امر لحاظ گرديده است 151  

  

  1 // چوبي کشت گل و گیاهجعبه  86

  1 // معمولي قیچي باغباني 87

  1 // معمولي چاقوی باغباني 88

  1 // مخصوص خیاطي لوازم خیاطي 81

  1 عدد1گروه هربرای  مخصوص اره مويي مشتي 11

  1 عدد1گروه هربرای  مخصوص اره مويي کمان گیر 11

  2 يک عدد معمولي اجاق گاز 12

  113 جمع
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 مدارس متوسطه اول در ارتباط با درس کار و فناوری )ويژه ارزشیابي روز کارگاه(  جدول تجهیزات سايت رايانه ای

 ردیف

 عنوان تجهيزات

 ابزارو 

 اقالم مورد نياز تعداد مشخصات فني
سقف 

 امتياز

 امتياز 

 کسب شده

  12 1 استاندارد اتاق رايانه )سايت( 1

  12 هر دو نفر يک سیستم 7قابلیت ويندوز  رايانه 2

  2 برای هر سیستم پر سرعت اينترنت 3

  1 يک عدد معمولي پرينتر 4

  2 يک عدد   ويدئو پروژکتور 5

  1 عدديک  معمولي تخته وايت برد 6

  1  )انیمیشن ساز( Flip Boom Doodle نصب نرم افزار 7

  Photo Collage Max  1 نصب نرم افزار 8

  Quick Time Player   1 نصب نرم افزار 1

  Big soft Total Video convertor   1 نصب نرم افزار 11

  windows Movie Maker   1 نصب نرم افزار 11

  Audio Editor   1 نصب نرم افزار 12

  E-DRAW MAX   1  نصب نرم افزار  13

  1   )ترسیم با رايانه( BRICS CAD  نصب نرم افزار  14

  Interactive physics   1  نصب نرم افزار  15

  1   )بازی رايانه ای( Scratch نصب نرم افزار 16

  41 جمع امتیاز

  151 جمع امتیاز کارگاه و اتاق رايانه 


