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  نام دبیر:        ساعت در هفته 2مدت زمان :     الزامات محیط کار       پایه: دهم حسابداری   طرح درس ساالنه 

 ارزشیابی اهداف کلی موضوعات فصل هفته ماه

 و کار محیط-یک اول مهر

 تا_انسانی روابط

 71ص

 محیط مفهوم کارچیست؟ محیط

 ویزگی کار محیط نمودار کار

 کار درمحیط انسانی نیروی های

 مفهوم با آشنایی

 کار محیط الزامات

  نمودارهای کشیدن

 کاری محیط

 مختلف

 و کار محیط-یک دوم

 تا_انسانی روابط

 22ص

 مراتب سلسله یا چارت یا ساختار

 نمودار قوانین چیست؟ سازمانی

 وظایف سازمانی مراتب سلسله

 کارخانه محیط در کارکنان

 ساختار با آشنایی

 کار محیط

 و پاسخ و پرسش

 چارت کشیدن

 والدین که سازمانی

 در انها نزدیکان یا

 .مشغولند کار به ان

 و کار محیط-یک سوم

 تا_انسانی روابط

 03ص

 غیر و کالمی ارتباطات تعریف

 ارتباط برقراری چگونگی کالمی

 با  برخورد اولین و آشنایی موثر

 مافوق با ارتباط  همکاران

 انواع با آشنایی

 در انسانی ارتباطات

 مهارت کار محیط

 ارتباط برقراری های

 موثر

 پاسخ و پرسش

 مورد در تحقیق

 تیمی کار اصول

 خوب

 و کار محیط-یک چهارم

 تا_انسانی روابط

 02ص

 ارتباط همکاران با عمومی ارتباط

 درخواست حین در مافوق با

 حل جهت همکاران با ارتباط

   -انها مشکالت

 انواع با آشنایی

 در انسانی ارتباطات

 مهارت کار محیط

 ارتباط برقراری های

 موثر

آزمون کتبی از اول 

 03کتاب تا ص

 اول  آبان

 

 و کار محیط-یک

 تا_انسانی روابط

 03ص

 ایجاد مراحل-استرس تعریف

 -استرس های نشانه-استرس

 استرس از ناشی عوارض

 

 در استرس با آشنایی

 کار محیط

 پاسخ و پرسش

 -شفاهی

 و کار محیط-یک دوم

 تا_انسانی روابط

 27ص

 در استرس از ناشی تغییرات

-استرس ایجاد دالیل-کار محیط

 استرس کنترل راههای

 در استرس با آشنایی

 کار محیط

 پاسخ و پرسش

 -شفاهی
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 و کار محیط-یک سوم

 تا_انسانی روابط

 21ص

 در استرس از ناشی تغییرات

-استرس ایجاد دالیل-کار محیط

 استرس کنترل راههای

 در استرس اثرات

 در انسانی روابط

 کار محیط

 پاسخ و پرسش

 شفاهی

 آزمون پودمان اول چهارم

 دوم فصل پنجم

 در فناوری

 کارتا محیط

 33صفحه

 تغییرات سرعت-فناوری تعریف

 تولیدمحصول های فناوری-فناوری

 در شایستگی کسب-خدمات -

-خدمات-محصول های فناوری

 در اطالعات و ارتباطات فناوری

 اکنون و گذشته

 فناوری مفهوم با آشنایی

 محیط در آن نقش و

 کار

 پاسخ و پرسش

 مقایسه-شفاهی

 های فناوری

 با قدیمی اتباطی

 امروزی

 دوم فصل اول آذر

 در فناوری

 کارتا محیط

 35صفحه

 های شبکه-اداری افزارهای نرم

 شبکه-اینترنت- رسان پیام داخلی

 مجازی های

 های فناوری با آشنایی

 در ارتباطات و اطالعات

 کار محیط

 مورد  در تحقیق

 های شبکه انواع

 و معایب- مجازی

 یافتن-آنها مزایای

 افزارهای نرم

 رشته با مرتبط

 خود

 آزمون پودمان دوم دوم

 سوم فصل سوم

 قوانین و محیط

 53ص کارتا

 و کارفرما-کارگر- قانون تعریف

 محیط تعریف- ها ان وظایف

 و کارگاه مانند کاری های

 کاری قراردادهای

 و کار قوانین با آشنایی

 کاری قراردادهای

 پاسخ و پرسش

 سوم فصل چهارم

 قوانین و محیط

 51ص کارتا

 تمام- موقت-کاردائم تعریف

 پایان-کارمعین و وقت پاره-وقت

 و کارگر کاراجباریدرخواست

 صورت به فرما کار توسط اخراج

 قانونی

 انواع  با آشنایی

 -کاری قراردادهای

 پاسخ و پرسش



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

3 
 

 سوم فصل اول دی

 قوانین و محیط

 17ص کارتا

 اساس بر-مزدی گاه دستمزد

 مزد و-مشخص کار اندازه

-کاری ساعات میزان-نامشخص

 و زمان اساس بر کار انواع

 نوبت کارشامل روزهای

 و سخت کار-اقماری-کاریمتناوب

 درشب کار و اور زیان

 پرداخت نحوه و دستمزد

-دستمزد حداقل و آن

 ساعت مفهوم با آشنایی

 کاری های زمان-

 وتعطیالت

 پاسخ و پرسش

 0آزمون پودمان  دوم

 چهارم فصل سوم

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

 13صفحه

 بدون-استحقاقی ساالنه: مرخصی

 حق-اضطراری-استعالجی-حقوق

 بیمه-درمانی بیمه-اجباری بیمه

 بیمه-بیکاری بیمه-بازنشستگی

 از قانونی کسورات-تکمیلی

-کاری سنوات دستمزدتعریف

 پاداش و عیدی

 مرخصی انواع با آشنایی

 خدمات و بیمه انواع و

 های بیمه در اراده قابل

 آشنایی-کاری مختلف

 کسورات مفاهیم با

 و عیدی و سنوات

 پاداش

 پاسخ و پرسش

 گروهی-شفاهی

 چهارم فصل چهارم

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

 53صفحه

 و ایمنی- بهداشت از هایی مثال

 در مخاطرات انواع-زیست محیط

 آن کنترل راههای و کار محیط

 در-آشپزخانه یک در مخاطرات

 مخاطرات-اداری کار های محیط

 و بسته و باز فضای در کار محیط

 کنترلی راههای

 آشنایی مفهوم با آشنایی

 HSE مفهوم با

 محیط در مخاطرات

 دسته و کاری های

 راههای و آنها بندی

 کنترل

 و پرسش

 از پاسخلیستی

 و ایمنی مسایل

 محیط از بهداشتی

 و هنرستان

 تهیه خود کارگاهی

 .کنند

 چهارم فصل اول بهمن

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

 52صفحه

 راههای- ایمنی عالئم با آشنایی

 صدا برابر در ایمنی در کنترلی

 وسایل-برق  و شیمیایی ،مواد

 تجهیزات کاربا در حفاظتی

 ایمنی قوینکات فشار برق-برقی

 و قوی فشار برق با برخورد در

 ایمنی وسایل شناخت

 آشنایی کارو محیط در

 آورمانند زیان عوامل با

 مواد و صدا-برق

 کارو درمحیط شیمیایی

 کنترلی راههای

 پاسخ و پرسش

 شفاهی
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 گرفتگی برق ر دچا که فردی

 .است شده

 چهارم فصل دوم

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

  730صفحه

 هارنس با آشنایی و ارتفاع در کار

- ارتفاع در کار ایمنی ونکات

 مواد انواع-حریق ایجاد چگونگی

-سوزی آتش ایجاد سوختنیمنابع

 طرز -ها کننده خاموش انواع

-ها کننده خاموش از استفاده

 کردن خاموش در مهم نکات

 آتش

 ایمنی وسایل شناخت

 آتش منابع و ارتفاع در

 ایمنی وسایل و سوزی

 آن دربرابر

آزمون کتبی از اول 

 52تاص 2فصل 

 چهارم فصل سوم

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

 733صفحه

 عوارض و روشنایی های ویژگی

 منابع-نامطلوب روشنایی از ذاشی

 عوارض- گرما ایجاد گوناگون

 و گرمازدگی گرماعالئم از ناشی

 -آن با مواجه راههای

 زیان عوامل با  آشنایی

 مانند کار آوردرمحیط

 و گرما و روشنایی

 کنترلی راههای

 پرسش و پاسخ

 چهارم فصل چهارم

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

 735صفحه

 وتجهیزات سرما از ناشی عوارض

  حفاظت سایل و مشاغل در فردی

 شخصی

 زیان عوامل با آشنایی

 مانند کار آوردرمحیط

 کنترلی راههای و سرما

 پرسش و پاسخ

 چهارم فصل اول اسفند

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 تا- کار

 770صفحه

 تاریخچه-ارگونومی تعریف

-ارگونومیک ارگونومیطراحی

 ویژگی و نمایش صفحه موقعیت

 -ارگونومیک صندلی های

 مفهوم با آشنایی

 کار محیط در ارگونومی

 استفاده در ارگونومی و

 رایانه از

 علم درمورد تحقیق

 پرسش- ارگونومی

 درمورد پاسخ و

 ارگونومی وسایل

 محیط در

 هنرستان

 چهارم فصل دوم

 و ایمنی

 محیط بهداشت

 ارگونومیک کلید صفحه و ماوس

 شیوه-آنها با کار درست نحوه و

 و خوابیدن-نشستن صحیح

 مفهوم با آشنایی

 کار محیط در ارگونومی

 استفاده در ارگونومی و

 پرسش و پاسخ
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 تا- کار

 775صفحه

 کشیدن و کردن وبلند ایستادن

 اجسام

 رایانه از

 2آزمون پودمان  سوم

 پنجم فصل چهارم

-کاریابی مهارت

 723ص  تا

 و کاریابی های مهارت تعریف

-مناسب کار کردن پیدا راههای

 کار کردن پیدا مرسوم های روش

 مفهوم با آشنایی

 کردن پیدا و کاریابی

 کار تقاضای

 درمورد تحقیق

  کاریابی های سایت

 های شبکه و

 کاریابی مجازی

  اول فروردین

 تعطیالت عید نوروز

 

 

 دوم

 پنجم فصل سوم

-کاریابی مهارت

 721ص  تا

 نوشتن در کاتی و کارنامک تهیه

 کار تقاضای نامه نوشتن و آن

 و کار تقاضای نوشتن

 کارنامک تهیه

 یک نوشتن

 کار برای  کارنامک

 شرکت یک در

 رشته به مربوط

 خودشان

 پنجم فصل چهارم

-کاریابی مهارت

 725ص تا

 در سواالت چیست؟انواع مصاحبه

 و عمومی سواالت شامل-مصاحبه

 فنی

 و مصاحبه با آشنایی

 آن سواالت انواع

 یک ایجاد

 برای پرسشنامه

 کاری مصاحبه یک

 پنجم فصل اول اردیبهشت

-کاریابی مهارت

 725ص تا

و  دوم مصاحبه -  مطالب دوره

 سوم

 پاسخ و پرسش 

 شفاهی

 پنجم فصل دوم

-کاریابی مهارت

 703ص تا

 -مصاحبه به مربوط مطالب مرور

 مصاحبه نتیجه

  

 3آزمون پودمان  سوم
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 پودمان ها برای دانش آموزان احراز صالحیت نشدههمه  آزمون جبرانی  چهارم

 


