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  با سمه تعالي

  » 1فرم شماره : «  

  »عالي  ويژه ارتقاء رتبه شغلي « خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي فرم 

  

  نام خانوادگي :                                                 نام :

  جوشكاري  هنرآموزرشته  شغلي :                                                  نام پدر :

  شماره پرسنلي :        كد ملي :

  هنرآموزپست سازماني : 

  روز 15سال  و  24 سوابق تجربه قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :روز 15و  سال  24سابقه خدمت قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :

   »:ستان شهر / شهر« حوزه محل خدمت        استان  . محل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش  1

  »اطالعات پرسنلي 502بر اساس فرم « .  سوابق تجربي كارمند :  2

  دوره تصدي  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف  دوره تصدي  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف

  هنرآموز  هنرآموزي  1
سال  24

  روز 15و 
7        

2        8        

3        9        

4        10        

5        11        

6        12        

  امتياز          . ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند :  3

  » ساعت150عالي : « . عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  4

  ساعت  عنوان دوره  رديف  ساعت  عنوان دوره  رديف

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5            
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  ساعت 150   * جمع ساعت دوره هاي آموزشي :  
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  »صوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد كارمند محترم لطفاً در خ« * مستند سازي تجربيات 

  مقدمه : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمند :

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  داشتن طرح درس روزانه و ساالنهب :                            وجدان كاريالف : 

  استفاده از وسايل كمك اموزشيد :    گرفتن تفاوتهاي فردي دانش آموزاندر نظر ج : 

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  ....................................................ب : ......................................................................                                         كارگاهي  كمبود امكاناتالف : 

  ...............................................................................................................ج : ..................................................................................................  . د : ...............
  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . 2

استفاده از حداكثر ايمني در  – استفاده از كمترين امكانات به بهترين و بهينه ترين شكل ممكن

  كارگاه

  د وضع در حوزه كاري شده است .. بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبو 3

داشتن طرح درس روزانه و ساالنه ـ اهميت دادن به ارزشيابي هاي روزانه ـ برخورد مناسب 

در طول سال تحصيلي ـ توجه كردن به تجربيات همكاران ـ در نظر گرفتن وسايل كمك 

  اموزشي

  

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

  هاي نوين آموزشي استفاده از روش

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : . 6پرورش استان :     مهر و امضاء مدير كل آموزش و  . 5
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  هوالرزاق

 »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي« 

  استان اداره كل آموزش و پرورش 

  :  شماره ملي                                                         :  كد پرسنلي

  : نام خانوادگي                                    :                                       نام

  : هنر آموز  عنوان پست سازماني                                     جوشكاري:  هنرآموزي     رشته شغلي

  /  /                                    خبره                  رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

 /  /                                                 عالي        رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

  عنوان مستندات تجربيات مدون :

  روش هاي تدريس هنرآموز جوشكاريتجربيات تدريس و 
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  مقدمه :

قرار دادن تجربيات در اختيار ديگران و همچنين استفاده از تجربيات ديگران باعث پيشرفت در روند ياددهي 

در رشته و يادگيري به دانش آموزان مي شود .در اين تحقيق برآنيم تا تجربيات خود را در زمينه تدريس 

  در اختيار ساير همكاران قرار دهيم .اميدوارم مورد استفاده همكاران قرار گيرد . جوشكاري و صنايع فلزي 

  را بيان مي كنم .ابتدا مقدمه اي در زمينه معرفي و اهميت رشته جوشكاري و صنايع فلزي 

 از اتصاالت اين.  كند برطرف را خود نيازهاي از برخي اجسام اتصال با كه كرد مي سعي تمدن ابتداي از بشر

 اتصال فن زمان گذشت با و شد شروع حيوانات پوست هاي تكه دوختن و درختان هاي شاخه بستن هم به

 در را بشر نياز متنوع خواص با ، آلياژها يعني هاآن هاي وابسته و فلزات كشف.  شد تر پيشرفته مختلف اجسام

 پيش قرن دو از بيش كه اتصاالتي جمله از.  شد ابداع تازه روشهاي و كرد بيشتر فلزي قطعات كردن متصل

 گاز سوختن از ناشي حرارت از استفاده. برد نام را اي كوره جوشكاري و پيچ ، پرچ توان مي بوده استفاده مورد

 روشهاي اساس اين بر و شد فن اين در بزرگ تحول باعث فلزي قطعات) درز( اتصال لمح موضعي ذوب و

 يا كارخانه كمتر زيرا آورد، حساب به مادر صنايع جز توان مي را جوشكاري.  آمد وجود به زيادي جوشكاري

.  باشد نداشته وجود فعال جوشكاري كارگاه يك حداقل آن در كه يافت توان مي را صنعتي و توليدي مؤسسه

...  

  كليد واژه :

  راهكارها - تجارب  –جوشكاري و صنايع فلزي كارگاه 
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  جوشكاري و صنايع فلزي شرح وظايف هنرآموز 

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسالمي ومطابق مقررات و اداري و مالي تحت نظارت مسئول 

 مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :

  هدايت تقواي اسالمي وتقواي خدمت .							.1

همكاري با رئيس هنرستان در رابطه با انجام وظايف محوله در اجراي دستورات بر طبق 							.2

  بخشنامه ها و آيين نامه ها .

رعايت اصول اسالمي و سعي در تزكيه بيشتر و الگو سازي خويش و اسوه شدن براي 							.3

  هنرجويان .

  با معاون و مسئول امور آموزشي در رابطه با انجام وظايف شغلي .همكاري 							.4

  داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسالمي با هنرجويان .							.5

  اشتغال به تدريس هفتگي طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش .							.6

  رعايت انضباط و مقررات اداري .							.7

  اهم با ساير همكاران در زمينه هاي شغلي .همكاري و تف							.8

تهيه طرح تدريس برنامه ي آموزشي سال تحصيلي به منظور تخصيص مطالب برنامه به 							.9

  فواصل زماني معين و ارائه ي يك نسخه آن در ابتداي سال تحصيلي به دفتر هنرستان .

آن به دفتر براي تكثير و ارائه به تهيه برنامه ي زمان بندي براي دروس آموزشي عملي و تحويل 	.10

  هنرجويان .
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  رسيدگي به حضور و غياب هنرجويان و ثبت تاخير يا غيبت در دفتر مربوط ..11

برقراري حفظ نظم در كالس درس و محيط آموزش عملي ( كارگاهها ،آزمايشگاهها ، اردوهها ، .12

  گردشها ي علمي و موسسات مورد بازديد ).

  ت دروس فني هنرجويان و كوشش در رفع مشكل آنان .رسيدگي به تمرينا.13

رسيدگي به كار عملي هنرجويان ( مهارتهاي مختلف فني )در حين كار و كوشش در رفع .14

  مشكالت آنان .

گروه بندي هنرجويان از نظر استعدادهاي مختلف نظري و عملي براي پيشبرد وضع تحصيلي 	.15

  وس عملي.آنان در رابطه با دروس تئوري فني و در

اماده كردن وسايل مورد نياز براي آموزش عملي طبق برنامه ريزي قبلي قبل از شروع كار و 	.16

تدريس و تشريح آن در كالس درس يا در هر يك از قسمت ها يا بخش هاي آموزش عملي با 

  همكاري مسوالن ذيربط .

ر جويان در مورد يادداشت فعاليت هاي انجام شده در دفتر مخصوص كارههاي عملي هن	.17
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  رشته تدريس بنده در جوشكاري و صنايع فلزي تعاريف

   جوشكاري

) كامپوزيت پليمر، سراميك، فلز،( مهندسي مواد دائمي اتصال آن هدف. باشد مي توليد هاي روش از يكي 

  .باشد پايه ◌ٔ ماده خواص با برابر اتصال خواص كه اي گونه به است؛ يكديگر به

 ذوبي، غير يا ذوبي روش به ،)غيرفلزي يا فلزي( قطعات دائمي اتصال فرايندهاي از يكي همچنين جوشكاري

 فرايندهاي. باشد مي پركننده ماده از استفاده بدون يا استفاده با فشار، بكارگيري بدون يا بكارگيري با

  ذوبي رغي جوشكاري فرايندهاي و ذوبي جوشكاري فرايندهاي: شوند مي تقسيم اصلي دسته دو به جوشكاري

  

  :كارگاه

كارگاه  يكنندم يرتعم يا يدرا تول يآالت كار كرده قطعه ا ينبا استفاده از ابزار و ماش يكه در آن افراد يمحل

  .يگويندم

  از كار:   یناش  حوادث 

  .افتد يم  اتفاق  شده  يمهب  يبرا  آن  سبب  و به  يفهوظ  انجام  ينح  كه  است  ياز حوادث  عبارت

  ثه:حاد  يفتعر 

  سبب  از انتظار كه  و خارج  نشده  بيني يشپ  اتفاق  يكاز   است  كار عبارت  المللي ينب  المعارف يرهدر دا  حادثه 

  .گردد  يبآس  صدمه
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  كارگاه: يفتعر    

 كارگاه يكنندم يرتعم يا يدرا تول يآالت كار كرده قطعه ا ينبا استفاده از ابزار و ماش يكه در آن افراد يمحل 

  يگويندم

  در كار : يبنظم و ترت       -

  . شود يم يضرور يرغ يو گفتگو يتاز اتالف وقت ،عصبان يريدر كار باعث جلوگ يبنظم و ترت 

  و جوشكاري فلزي صنايع رشته معرفي

  بنده به عنوان هنرآموز جوشكاري و صنايع فلزي ابتدا به معرفي رشته در هنرستان مي پردازم .

 را بشر زندگي كاربردي، و مهم صنعتي نام به كه شد انگيز شگفت آنقدر عنصر اين شنق فلز، كشف از پس

 فلزي صنايع.داد نام تغيير "فلزي صنايع " به صنعت يك نام از كه نمود پيشرفت آنقدر و ساخت متحول

 جوشكاري مهارتهاي: شامل رشته اين كه است صنعت ي شاخه در مكانيك گروه هاي مجموعه زير از يكي

  .باشد مي فلزي مصنوعات ساخت و طراحي ،)ورقكاري( فلزي ورقهاي برش گاز، و قبر

 از هدف. شد تاسيس 1337 سال در بهبهاني عالي هنرسراي در ها فرانسوي توسط بار اولين براي رشته اين

  .بود ورقكاري و جوشكاري: نظير صنعت بخش  در ماهر نيروي تربيت آن تاسيس

 و جوشكاري گروه دو در خودرا فعاليت رشته اين ها هنرستان در متوسطه جديد نظام آموزش آغاز با

 جهت واحدي سالي صورت به فني هنرستانهاي در آن ي ساله دو دوره اكنون. است داده ادامه ورقكاري

  .شود مي اجرا فني هاي ديپلمه تربيت

: از اعم جوشكاري وژيتكنول فني، رسم فني، محاسبات دروس با تحصيل دوران درطي رشته اين نرجويان

 نيم شكل تغيير كارگاه و تكنولوژي گاز، شعله و مقاومتي ،)محافظ گاز جوش برق، جوش( الكتريكي قوس

  .شوند.مي آشنا... و عمومي مكانيك ماشين، اجزاء صنعتي، مواد شناخت  متالورژي، ها، ساخته
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 در روزافزوني كاربردهاي كه باشد يم قطعات اتصاالت روشهاي ترين كاربردي و مهمترين از يكي جوشكاري

  .دارد فلزي هاي اسكلت و مختلف  صنايع مهندسي، قطعات توليد

 از را كشاورزي و سازي راه هاي ماشين لوله، خطوط و ها كشتي فلزي، هاي ساختمان ها، پل از بسياري

  .سازند مي جوشكاري طريق

 اوضاع حتيبا.  است اي پيوسته رشد و تحول و تغيير شغليدرحال فرصتهاي و مهارتها جوشكاري، صنعت در

 جوشي، قطعات براي تقاضا پيوسته رشد دليل به.دارد وجود صنعت مثبتيدراين شغلي آينده نيز اقتصادي بد

 نياز ميكنند، استفاده نحوي به جوشكاري از كه سايرصنايع و تخصصي ساخت دركارگاههايكوچك،كارگاههاي

  .است هميشه ماهر  جوشكار به مبرم

  : ها توانايي

  :برآيد  زير موارد ي عهده از تواند مي آموزي مهارت دوره از پس رشته اين) هنرجو( آموز دانش

  ساده هاي نقشه ترسيم* 

  صنعتي خواني نقشه* 

  ... و پودري زير گاز، برق، جوشكاري* 

    مختلف هاي وضعيت و ها حالت در فوالدي درزهاي انواع جوشكاري* 

  .شده جوشكاري قطعات از عيب رفع و يابي عيب* 

  ).وهيدروليكي مكانيكي( ماشيني و اهرمي دستي، هاي قيچي انواع با كاري قيچي* 

  )برقي و ساده( كن خم انواع با كاري خم* 

 ا ،...)مركز هم غير ناقص، كامل،(  مخروط انواع: نظير مختلف احجام گسترش و الگوسازي شامل: فلزكاري* 

 حلبي هودها، دلخواه، زاويه با تكه دو زانوهاي تكه، چند زانوهاي مختلف، انشعابات با ها راه سه كانال، نواع

  ...  و سازي كابينت كولرسازي، كانال سازي،
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  : رشته اين علمي آينده

 كارشناسي كــــارشناسي، ادامه در و  فني هاي آموزشكده كــــارداني هاي دوره در توانند مي آموزان دانش

  .بپردازند كشور خارج و داخــل هاي دانشگاه در تحصيل ادامه به مكانيك گروه در دكترا و ارشد

  : رشته اين شغلي آينده 

 حتي كشور سراسر در بياموزند رشتــــه اين هاي بخش از قسمت هر در را الزم مهارت كه كساني براي

 كارگاههاي و فلزي ايعصن( خصوصي بخش  در هم ميتوانند و دارد وجود كــــار نيز افتاده دور نقاط

 سازي، ماشين مختلف، صنعتي خانجات كار و دولتي بخش در هم و) سازي ساختمان بخش  و جوشكاري

  .شوند كار به مشغول  فوالد  صنايع

  : رشته شغلي عناوين و ها زمينه

  گاز و نفت پتروشيمي،: جمله از مختلف صنايع در ماهر جوشكار* 

  نورد و سازي لوله ازجمله وصنعتي يديتول كارخانهاي در كار مونتاژ* 

  نازك  جداره تانكرهاي سازنده* 

   فلزي صنايع توليدي خطوط در برشكار* 

  جوش نقطه دستگاه با  كار و ورقكاري* 

  پروفيل و لوله فلزي، ورقهاي كاري خم* 

    سخت و نرم كاري لحيم* 

  ... و مخازن فلزي، هاي اسكلت جوشكاري* 

  ...و فايل تحرير، ميز فلزي،كمد، كابينت انواع ساخت* 

  ...و حفاظ و پنجره و درب انواع جوشكاري* 

  ...و دفتري و اداري  لوازم ساخت* 
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  : در رشته جوشكاري و صنايع فلزي در زمينه تدريس آن و تبيين  بنده  تجارب

  روش هاي استفاده شده توسط بنده در شناسايي دانش آموزان خالق

بكار مي بردم و كارگاه  را براي شناسايي و تشويق استعداد دانش آموزان در كالس بنده هميشه راه هاي زير 

:  

مي را به تناسب رفتارها ، فعاليت ها و دستاوردهاي خالق آن ها مورد تشويق قرار  م: دانش آموزان1

   .دادم

را  كه نسبت به ايده ها و افكار خود حساس باشند و آن ها مي آموختم: به دانش آموزان خود 2

  يادداشت كنند.

و با دانش آموزان خود در انجام  مي دادم : به عنوان معلم شخصاً به فعاليت هاي خالق عالقه نشان 3

  .مي كردم تمرينات خالقيت مشاركت 

  .مي دادم: در مورد ماهيت خالقيت و مفاهيم آن ، به دانش آموزان اطالعات الزم را4

  .مي كردم .استفاده 	شنيداري _روش هاي آموزشي ديداري  : در كالس خود تا حد امكان از وسايل و5

  .بودم .: براي تخيالت و افكار نو دانش آموزان ارزش و احترامي ويژه قائل 6

و اين حس را در خود و دانش آموزان  مي آوردم: در كالس خود فضايي براي ابراز شوخ طبعي پديد 7

  مي داشتم . خود فعال نگاه

كه افكار و رفتارهاي خود را بيش از حد مورد قضاوت و ارزش يابي قرار  آموختم  مي: به دانش آموزان 8

  ندهند.

و آن ها را به پرسيدن سواالتشان  مي كردم: با دانش آموزان خود از روش پرسش و پاسخ استفاده 9

  مي نمودم .ترغيب 

  جست و جو كنند.كه براي حل مسايل ، همواره راه هاي متعددي را  مي دادم: آن ها را عادت 10

مي و به فرديت هر يك از آن ها احترام  مي گرفتم : تفاوت هاي فردي ميان دانش آموزان را در نظر 11

  گذاشتم .
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و از وضع مقررات خشك و محدود  مي دادم: تا حد امكان به دانش آموزان امنيت و آزادي عمل 12

  مي كردم .كننده در كالس خودداري 

  .مي كردمت كاري و تغيير عقايد و اشيا تشويق : دانش آوزان را به دس13

  .مي كردم : آن ها را به مطالعه و كسب اطالعات در زمينه هاي مختلف ترغيب 14

  .مي كردم : اهميت خالقيت و آثار و نتايج ارزشمند تفكر خالق را براي آن ها تبيين 15

  . مي نمودم: آن ها را با زندگي نامه هاي افراد خالق تاريخ آشنا 16

  مي خواستم  و از آن ها حل هاي جديد مي كردم : دانش آموزان خود را با مسائل حل نشده روبه رو 17

جوشكاري و صنايع فلزي كه بنده از آنها استفاده مي يس دورس روش تدر يمتد ها ينتازه تر

  كردم .

 يبرا يادگيريستون  چهار يهكه بر پا ياست، به گونه ا يادگيري ياز آموزش و پرورش ارتقا هدف       

 يكهر  يادگيري، يارتقا يعنيهدف،  يناستوار است. در تحقق ا يستنو ز يستندانستن، انجام دادن، با هم ز

كه به  يدرس يها نامهنقش بر يان،م ينبر عهده دارند. از ا يا يژهاز عناصر نظام آموزش و پرورش نقش و

 يبرنامه درس ينبرخوردار است. بنابرا يخاص يتز اهمشود، ا يمعلم در كالس درس به اجرا گذاشته م يلهوس

كه به سرعت در حال  يدر جامعه ا يزندگ يشود كه دانش آموزان را برا يسازمانده يبه گونه ا يدبا

   .است، آماده كند ييرو تغ يشرفتپ

 ياموضوع ه ينهدانش آموزان در زم يعمل را برا يقاز طر يادگيريپژوهش محور فرصت  يادگيري رويكرد

آنان منجر شود. دانش آموزان  يزندگ يكند كه به رشد مهارت ها يفراهم م يمورد عالقه شان به گونه ا
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 ياز اصول جست و جوگر هدانش و استفاد يدبتوانند به تول يزندگ ياز مهارت ها ياديعالوه بر كسب تعداد ز

  .درس و خارج از آن مبادرت ورزندبه آنچه آموخته اند و عمل به آن در كالس  يدنمعنا بخش ينظام مند برا

  كدام است؟ يستدر يروش ها بهترين ●

استفاده از آنهاست كه  يطبلكه نحوه و شرا يستند،ن يابدنفسه خوب  يف يستدر ياز روش ها يك هيچ   

  :با توجه به يدشود. لذا معلم با يضعفشان م ياباعث قوت 

و...)،  يلش آموزان، امكانات موجود (زمان، فضا، وسادان يقو عال يازهان يس،تدر يمحتوا ي،آموزش يها هدف

  .مطلوب انتخاب كند يستندر يك يرا برا يوهش ينو... مناسب تر يتراكم دانش آموز

 يبيترك يمتوان يم يتو بر حسب موقع يمروش استفاده كن يكالزاما فقط از  يدما نبا يسجلسه تدر يك در

و  ييشناخت، توانا يدمهم با ينانجام ا يبرا يمقرار ده يرداررا مورد بهره ب يستدر ياز الگوها و روش ها

  .يمداشته باش يسمتنوع تدر يمهارت فراوان در به كار بردن الگوها

  : 2تجربه 

  كه بنده استفاده مي كردم . يروش كارگاه يستدر يننو ياز روش ها هايي نمونه ●

موارد با روش  يشتراست كه در ب يادگيريو  ياددهيموثر  ياز روش ها يكي يكارگاه يستدر روش

مرحله ده شصتم از كل زمان  ينشود ا يبه كار برده م يكسانو كنفرانس  يومسمپوز ينارسم ي،سخنران

  .شود يم يلمورد بحث توسط مدرس كارگاه تحل ينظر يمرحله مبان ينكارگاه است، در ا
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  :و كار فعاليت مرحله ▪

 يينموضوعات تع يو بر رو يمتقس ينفره تا انفراد 3 يال 2 كوچك يكارگاه به گروه ها را درآموزان دانش

را به آن اختصاص مي دادم از كل زمان كارگاه  شمشمرحله چهل  ين(حداكثر زمان ا يندنما يم يتشده فعال

. 

  :مشاركت مرحله 

هم  شده، دور يمتقس يانفراد يانفره  3 يال 2 يمرحله مجددا دانش آموزان در كارگاه به گروه ها ينا در

   .پردازد يشده م يينموضوعات تع يجمع بند يشوند، كه به بحث و بررس يجمع م

   .از كل زمان كارگاه است يك ششممرحله  ينزمان ا حداكثر

كامال  يتفعال ي(ابتدا و انتها ياز روش مهارت آموز يدكالس كارگاه آموزش با ياست كه در اجرا بديهي

  .مشخص شده است) سود جست

  :كوتاه و فشرده درسي مرحله ▪

آزمون  يقكند و از طر يم يلو تحل يانب يقاكه از دانش آموزان دارد، دق يابتدا اهداف و انتظارات )بنده1

  .يدمسنج يآنها را م يرفتار ورود يصي،تشخ

ت دانش آموزان رفع اشكاالكرده و به  يينو تب يلتحل يرا در سالن عموم يهر محور كل ينظر يمبان بنده )2

  . ختم .پردا يم ينظردر ابعاد 
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  .است يمرحله حداكثر معادل ده شصتم كل زمان كارگاه آموزش ينا يبرا ينهزمان به (4

  :يانفراد يفو انجام وظا يگروه فعاليت مرحله ▪

براساس مباحثات همه دانش  يديكل يمهمانا استخراج مفاه ي،مرحله كار مسوول گروه كار يندر ا )1

گروه است)  يترا (كه مورد توافق اكثر يدينكات كل يهكل يگروه كار ينشكارورزان) است. م ياآموزان (

تابلو نوشته تا  يجلسه خوب است كه نكات مطروحه را بر رو ي. منشيدنما يم ينوشته و طبقه بند

  .يدكاغذ منعكس نما يشدن رو ييكارورزان) آنها را مشاهده و سرانجام پس از نها يادانشĤموزان (

   .است يمرحله حداكثر معادل چهل شصتم كل زمان كارگاه آموزش ينا يبرا ينهزمان به )2

  .باشد يكديگرجدا از  يدبا يكار يگروه ها يلمحل تشك)3

  كنترل مطالب ي،سازمانده ي،گردآور استقرايي تفكر روش ●

 يمحسوب م يسعامل عمده گسترش اصطال ح راهبرد تدر ي،در برنامه آموزش يدصاحب نظر فق هليواتابا،

در بهبود توان دانش آموز  يستدر يوهش يكدست اول از  يكانترا كاسنا نمونه ا يهد. كار او در مدرسه ناحشو

   :سازد يم ينخود مع يكرددر پردازش اطال عات است. او سه فرض درباره رو

   .توان آموخت يتفكر را م )1

   .فرد و مطالب است يتشدن فعال يرتفكر درگ )2
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  .يردگ ي(قانونمند) نضج م يتفكر در توال ياناتجر )3

 ينتمر يقتا از طر يمكن يبه شاگردان كمك م يستدر يمعتقدات تابا، ما با استفاده از راهبردها براساس

از  ياست كه به دانش آموزان مجموعه ا يبدان معن ينخود تال ش كنند. ا ييتفكر استقرا يمختلف برا يها

عات را در مغز خود سازمان  طالشود. آنها ا يو ...) داده ماطال عات در قلمرو خاص (شعر، فرهنگ، كشورها 

 يمتعم يدجد يها يتخود را در موقع يدهند و آموخته ها يارتباط م يكديگردهند نكات و مطالب را به  يم

پردازند.  يناآشنا م يها يدهپد يحتوض يي،گو يشپ ي،ساز يهبه فرض يبترت ينوبه ا يرندگ يداده و به كار م

و فعال  يمو كاهش نقش مستق يستدر يتواند با كاربرد راهبردها والگوها يكر است كه معلم مال زم به ذ

  .دهد ياريبه دانشĤموزان  يكرده ودر مفهوم ساز يرا درون يادگيريخود در كال س، 

آن  يقبل ينمع يبر مهارت ها يدتفكر نخست با ينمع يبرمهارت ها يرگيچ ياست كه برا ينتابا بر ا فرض

آن را به وجود آورده است  يمنطق يوهسد ش يلهتوان معكوس كرد. تابا به وس يرا نم يتوال ينو ا افتيتسلط 

  :كه عبارتند از

  (يستدر ياساس يمفهوم (راهبردها ين) تكوالف

  مطالب ير) تفسب

  .يدعقا يا) كاربرد اصول ج
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  :يمشاركت يادگيري هاي روش ●

 يدر گروه ها يتدانش آموزان به فعال يبترغ ياست ول يكامال متفاوت يروش ها يدارا يمشاركت يادگيري

روش ها است. در  ينا يمطلب مشترك تمام ي،مطالب درس يادگيريدر  يكديگركوچك به منظور كمك به 

 يابيارز مطالعاتروش ها كه از  ينموفق تر ;يمشاركت يادگيري يروش ها يرو »يتجرب يا يسهمقا«مطالعه 

   :زآمد عبارتند ا يرونسربلند ب

  دانش آموزان يگروه يادگيري) الف

  مختلف يموضوع به بخش ها يم) تقسب

  ) آموختن با همج

  ي) پژوهش گروهد

  ي) روش بارش مغزه

  يانفراد - يدو نفر ي) گروه هاو

  يمشاركت گروه يكار دونفر -) تفكر ي
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در  و جوشكاري  روش هاي حاصل از تجربيات آشنايي اصول ايمني كار با تجهيزات الكتريكي

  كارگاه انجام ميدادم .جهت كاهش حوادث ناشي از 

بنده به عنوان هنرآموز جوشكاري و صنايع فلزي هميشه در كارگاه روش هاي زيادي برا ي كاهش حوادث 

  در حين كار دانش آموزان انجام مي دادم كه در زير به بيان آن ها مي پردازم .

  :ه و روش هاي بنده براي كاهش خطرات در كارگا اهداف

و اصول ايمني  اولين هدف بنده براي كاهش خطرات در حين كار دانش اموزان ، آشنا كردن دانش اموزان با 

  و جوشكاري  برق گرفتگيكار با تجهيزات الكتريكي در جهت كاهش حوادث ناشي از  

ني در بواسطه عدم رعايت اصول ايم و جوشكاري  كاهش خسارات به تجهيزات الكتريكي دومين هدف بنده 

  الكتريكيكار با تجهيزات 

اقدام پژوهي جنبه عملي دارد و به عبارت ديگر اقدام پژوهي تالش در جهت تجربيات اينجانب  يك         

  .شناخت بهتر مسايل زندگي واقعي كالس درس و مدر سه و چگونگي رويارويي با آنهاست

   جوشكاري  ساله تدريس در كارگاههاي چندين تجربيات -2يافته هاي محيطي                            -1

  يافته هاي معتبر از كتابهاي هنرستان و اينترنيت-3
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  يافته هاي محيطي: *

  .در اين قسمت بيشتر از روشهاي مشاهده  استفاده گرديد

  : در محيط كار تجربه يك

شدم و قبل از  دريس هنرآموز جوشكاري مشغول به تتوجه به اينكه اينجانب از بدو استخدم بعنوان  با

  .چند مورد از برق گرفتگي ها را ديده بودم كه منجر به قطع عضو و مرك شده بود تدريس

هميشه نكات ايمني را به دانش آموزان گوشزد از اول خدمت با تمام دقت  وكمال كارم را شروع كردم  لذا

  مي كردم .

  

  كردم  :  يكه بنده براي ايمني بيشتر در كارگاه استفاده ميروش هاي

  و نكات ايمني در گارگاه و جوشكاري  توضيح كلي از خطرات برق-1

  در كالسهاو جوشكاري تعريف خاطرات تلخ برق گرفتگي -2

  و حوادثهاي متفاوت كارگاهي،  جوشكاري  نمايش فيلم و عكس  از حوادث برق گرفتگي -3

  به مصرف كنندهاي برقي  ي جوشكاريتوضيحات فردي و نحوه اتصاالت صحيح سيم ها و كابلها-4

  رعايت نكات ايمني در كارگاهها-5
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  نصب پوستر هاي حاوي پيام در كارگاهها-6

  ....... نوشتن شعارها ايمني در ديوارهاي كارگاهها مانند:اول ايمني بعد كار و-7

  : در دروس كارگاهي دانش آموزان برخي از  بي انگيزگي

حضور پيدا كاردانش ش آموزان بدون انگيزه در اين رشته هاي جالب توجه ديگر اينكه بعضي دان نكته    

نداين دانش آموزان را به مشاور ارجاع مي داديم كه بعد از كرده بوداند كه با توضيحات ما ارشاد نمي شد

كه تغير رشته بدهند يا همين رشته را بدون انگيزه  انندبعضي ها سر دو راهي ميم ، صحبت مشاور با آنها 

  .دادمه بدهن

بي انگيزها هستند كه در تمام جايجاي جامعه باعث حادثه  آفريني و خسارت مالي و جاني ميشوند.  وهمين

آموزان را در كارگاه وكارگران را در صنعت آموزشهاي الزم و سرمايه گذاري اوليه را در  دانش پس مي طلبد

اينكه اتفاق به حداقل برسد طبق شعار  ايمني داشته باشيم.  تا حفاظتهاي مورد تجهيز وسايل برقي به ارت و

  .هاي ايمني صنعت كه چند مورد را اشاره ميكنيم

  به  توان ياز كار م  يناش  حادثه  يفشد، در تعر  ها اشاره بدان  به  كه  مختلف  حوادث  يبرا  يكل  يفبر تعار  عالوه 

  :نمود  اشاره  است  آمده  ياجتماع  ينكار و تأم  در قانون  آنچه

  اتفاق  شده  يمهب  يبرا  آن  سبب  و به  يفهوظ  انجام  ينح  كه  است  ياز حوادث  از كار: عبارت  يناش  حوادث 

  :از كار  يناش  حادثه  يفتعر   تمام  يفهوظ  انجام  ين. مقصود از حافتد يم
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 ياو   منظور عمل يشترو ب  شده  يمعن آمد يشپ ياو   واقعه يداد،رو  يمعنا  به  معموالً حادثه  لغت  در كتب       

باشد، بنابر   در بر داشته  يجان ياو   يمال  خسارات  است  ممكن  كه باشد يم  از نظم  و خارج يندناخوشا  اتفاق

  يروين  يك، بر اثر  خود شخص  مداخله  بدون  كه  يو ناگهان  نشده  بيني يشپ  است  ياتفاق  حادثه  يبرخ  يدهعق

و  سازد يم  منحرف  يعيطب  يزندگ يراز مس  را ناخواسته  انسان  آنچه يگرد  عبارت  به ياو  آيد يم بوجود  يخارج

  . يدنما  يمال  خسارات ياو   يو روان  يجسم  يناراحت يجاداو ا  يبرا

  از كار:  يناش  حوادث اهميت      

  ياز كارافتادگ ياو   شدن  كشته  منجر به  كه شوند يم  يحوادث  يكارگر قربان  يليونها م ده  در جهان  ساله  همه

نفر   از هر ده  ساالنه ، يصنعت  يشرفتهپ  يدر كشورها  آمار منتشر شده  . بر طبقگردد يها م از آن  يريتعداد كث

. رود يهدر م  به  يكار مل  يدرصد روزها  ، پنج سوانح  ينگونها  يجهو در نت شود يم  دچار سانحه  يكيكارگر 

از   سبب يگرد  يو از سو شود يم  اش افراد خانواده يافرد كارگر و   يناراحت  سبب  يياز كار از سو  يناش  دثحوا

  لذا اينگونه حوادث داراي اهميت زيادي هستند .د. گرد يم  جامعه  ياقتصاد  يانبن  و تزلزل  يهسرما  رفتن  ينب

  يمنيا يشعار اصل چند           

  د كاربع يمني،ـ اول ا 1 

  .رود يصنعت به شمار م ياصل ضرور يناول يمنيـ ا 2

  !يكن يزندگ يشتركن تا ب ياطـ احت3
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  .اما نه با حرف بلكه با عمل يدكن يشگيريـ از حوادث پ4

  .حادثه است يجادعوامل ا يناز مهمتر يكيكار  يطخطرناك در مح يها يشوخ -5

  .است يضامن سالمت يمنيا  -6

  .تواند باشد ياتل هم ماست كه ق يبرق خادم  -7

  .يمكن يريآمار حوادث جلوگ يش، از افزا يمنياصول ا يتبا رعا  -8

  .را دوست دارد كه از او بترسد يبرق كس  -9

  . موثرتر از درمان است يشگيريـ پ10

  . يدامروز را به عالج فردا موكول نكن يشگيريـ پ11

  . يدكابل را لمس نكن يچگاه، ه يشودنم يدهـ چون برق د12

  . دارد يافتد بلكه علت يخود اتفاق نم يحادثه به خود -13

  . يدكن ينيب يشحوادث را قبل از وقوع پ -14

  . روز خوش ، روز بدون حادثه است -15
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  **يعلم يها يافته**  

برد. و اما شما مديران و سرپرستان  يدنكات از كار خود لذت خواه ينا يتبا رعا يدانش آموزان گرام  شما

انها  يدتوان يشعارها در نقاط مختلف محل كار م ينا يحاو يبا نصب پوسترها يزعز يانكارگاهها و  كارفرما

  يدرا ملكه ذهن  دانش آموزن و كارگران كن

  ؟ يستچ يكيالكتر جريان

شوند . اما  يم يجادا يكيالكتر يانرج يندبحركت درآ يهاد يك( الكترونها ) در  يسيتهالكتر يحاملها هرگاه

مشخص باشد .هر چقدر  يرمس يكدر  يدحركت با ين. بلكه ا يستبرق ن يانجر يهر حركت الكترون

  ●شود ير ميشتب يزن يانمشخص حركت كنند مقدار جر يردر مس يدر زمان كمتر يشتريب يالكترونها

  ؟ چيست آمپر 

كه  يانمنظور از واحد سنجش جر ينكرد كه به هم يانبا عدد ببتوان آن را  يدبا يانجر يزاندانستن م يبرا

  . شود يهمان آمپر است استفاده م

  از برق كدامند ؟ ناشي راتخط 

 يمتفس يو خطرات برق گرفتگ يشوند عموما به دو دسته خطرات آتش سوز يم يكه از برق ناش خطراتي

مدار بشدت  يانو برطرف نشود جر يدآ يشاتصال كوتاه پ يكيمدار الكتر يكدر  يكه. در صورت يشوندم

آن به  سترشها و گ يمس يقحرارت سبب آتش گرفتن عا ينكند . ا يتولد م ياديو حرارت ز يافته يشافزا

   ●كند يم يدشخص را تهد يمامستق ياز برق گرفتگ ياست . خطر ناش يگرد يرمواد آتش گ
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  و چند نوع است ؟ يستخطا چ جريان

 ين. ا يندگو يخطا م ياننشود آنرا جر يدرست خود جار يراز مس يانجر يكيردر مدار الكت يكهصورت در

از  يشترآن ب يزانبگذرد كه م ياز مدار اصل ياشود  يجار يناتصال بدنه به زم يقممكن است از طر يانجر

ار كه از مد ي. در حالت اتصال كوتاه دو نقطه ا ينداضافه بار گو ياحد مشخص مدار است كه آنرا اتصال كوتاه 

كوچك ) و در حالت اضافه  يارمقتومت بس يك( توسط  يابند يولتاژ هستند بهم اتصال م ينسبت به هم دارا

  ●شود ياز مقدار مجاز آنها م يشتربار تعداد مصرف كننده ها ب

  ؟ يستچ گرفتگي برق از ورمنظ 

 يعبور يانن است اندازه جرشود . ممك يم يجادا يبگذرد برگ گرفتگ يوانح يابرق از بدن انسان  يانجر اگر

 يانجر يزانم يكه. اما در صورت يستن يصقابل تشخ يصورت برق گرفتگ يناز بدن محسوس نباشد كه در ا

 -سبب قطع ضربان قلب  يانشدن جر يادترشود و در صورت ز يشود ابتدا شوك به بدن وارد م يادز يعبور

  و ولتاژ مجاز چقدر است ؟ انجري اندازه ●شود . يم يمرگ مغز يتتنفس و در نها يستا

ولت و ولتاژ  65ولتاژ متناوب  -آمپر  يليم 60 يممستق يانجر يآمپر و برا يليم 15متناوب  يانجر براي

  محافظت كرد؟ يتوان شخص را از خطر برق گرفتگ مي چگونه ●ولت است 45 يممستق

 يناثر كرد . مهتر يو آنها را ب فتياشود  يم يرا كه سبب برق گرفتگ ييها ينهگز يتمام يدمنظور با ينا به

f يدحالت بكمك كل ينشود اتصال بدنه است . در ا يم يكه سبب برق گرفتگ يعامل i  يدكل ياارت  يمس يا 
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f u يقيكرد كه بدنه عا استفاده ييتوان از دستگاهها ي. م يمكن ينول اتصال بدنه را حذف م يستمس يا 

 يتوان ولتاژ كار دستگاهها را كمتر از ولتاژ خطرناك برا يدارد . مدارند و امكان اتصال بدنه در آنها وجود ن

 ياستفاده كرد كه باعث جدا ساز يزولها يتوان از ترانسها يم يتبكار برد و در نها -ولت  65كمتر از  -بدن 

 ●رود يم يناز ب يدر صورت اتصال بدنه خطر برق گرفتگ يجهشود و در نت يدستگاه م يهفاز برق شهر از تغذ

  ؟ يستچ الكتريكي توان

روند هر  يبكار م يانرژ يلتبد يكه برا يياست . در دستگاهها يانرژ يلسرعت تبد يتوان به معن اصوال

موضوع صدق  ينهم يزاست در مصرف كننده ها ن يشترب يزباشد قدرت دستگاه ن يشترسرعت ب ينچقدر ا

  ؟ يممحاسبه كن چگونه را توان ▪كند . يم يدهم تول يادتريدارد نور ز يشتريكه توان ب يكند . المپ يم

 يكيالكتر ي.( انرژيدآ يشده بدست م يلتبد يكه آن انرژ يمقدار آن بر زمان يماز تقس يانرژ يلتبد سرعت

ماند  يم يمكن يمرا بر زمان تقس يانرژ يزان) . اگر م يدآ يدر زمان بدست م ياناز حاصل ضرب ولتاژ در جر

 ين) . البته ا يانجر× همان رابطه توان است (توان = ولتاژ  ينآن كه ا يانحاصل ضرب ولتاژ مدار در جر

 يدارد كه بعدا به آن م يگريرابطه د يكند و در مدارات آس يصدق م يس يد يمدارها يرابطه فقط برا

  ؟ يستتوان چ گيري اندازه دستگاه و واحد ▪. يمپرداز

 يريشوند كه توسط واتمتر اندازه گ يم يدهو مگاوات سنج وات يلوباالتر با ك يربا واحد وات و در مقاد توان

  .شود يم
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  ؟ يستاز زمان اوج مصرف چ منظور

 يراشب است ز يشود كه معموال ابتدا يم يدهاز شبكه برق كش يانرژ يشتريناز شبانه روزب يزمانها خاص در

 يشترينمواقع ژنراتورهاب ينا در منازل و خصوصا مغازه ها وجود دارد . در ييمصارف روشنا يشترزمانب يندر ا

  . شود يمصرف م يزن يشتريسوخت ب يجهشوند و در نت يبار را متحمل م

  

  :جوشكاري بايد رعايت شود در كارگاهها  يمنيا نكات

  :مواردي كه دركارگاه بايد رعايت شود عبارتند*

 يانصب پوستر  يردم  بگمدرسه قبل از شروع كار انجا جوشكاريدر كارگاه  يدتوان و با يكه م ييكارها از

توان در آنها از  يم يپوسترها كه حت يناست. در ا ياز حوادث احتمال يريگ يشپ يبرا يمنيا يتراكت ها

شود و به  يدانش آموزان نوشته م يبرا يمنياز نكات ا ياستفاده كرد تعداد يزو... ن يكاتورعكس، كار ي،نقاش

  .گردد يمختلف نصب م يو در جاها يوارد

 يبرا ينب يننكات اشاره كرد تا توجه بچه ها به آنها جلب شود. در ا ينتوان به ا يروز كارگاه م يناول در

  استفاده كرد...  يزبچه ها ن يتتوان از خالق يمقررات م يهته

  : در كارگاه هااز سوانح كار يشگيريو پ يمنياز مقررات ا يينمونه ها

كه در آن كارگاه وجود دارد بطور كامل و  يشمار يخطرات باز احتمال  يدقبل از ورود به هر كارگاه با   

  .داشت يروشن آگاه
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  .از خطرات است يريو جلوگ ينانكار الزمه اطم يطنظم و انضباط در مح -

  كند. يم يريسوانح جلوگ يجاداز شروع به كار از ا يلق يزارهاكنترل ا   - 

باشند. داشتن  يبع يهستند كه سالم و ب ينانمقابل اط ييتوان گفت كه بكار بردن ابزارها يم يبطور كل 

  .كند يم يداپ ياتيح يتاهم يمطمئن گاه يلهوس

  .يريداشتباه نگ يمحل كار را با محل باز   - 

را به همراه داشته  يقابل جبران يرتواند خطرات غ يكار م يطكردن، پرسه زدن و دعوا كردن در مح يباز 

  .باشد

  .روغن، آب صابون و... باشد يلنوع مواد لغزنده از قب از هر يعار يدكف كارگاه با  - 

  .ييدنما يريگردد جلوگ ياءاش ياكه باعث سقوط افراد  ياضاف يزو هر چ يهاز قرار دادن مواد اول -

  .گردد يرياز برخوردها جلوگ ينوسيلهتا بد يدعبور و مرور را آزاد نگهدار يمحل ها - 

سنگ سنباده  يا يدست يدرل برق يها يممانند س يستندلوله ن كه استثنائا در داخل يبرق يها يمس  - 

  .نداشته باشند يكامال سالم بوده و زدگ يدبا يدست

از لحاظ حاضر بكار بودن تحت كنترل  يدنبوده بلكه با يانبار كردن ياءاش يآتش نشان يلدستگاه ها و وسا -

  .يرنددائم قرار گ
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وراحت آنها  يفور يكه كه دسترس يمحل مطمئن و مناسب در يستيبا يآتش نشان يلدستگاه ها و وسا - 

  .مقدور باشد نصب شوند

كه دور از آتش و جرقه باشد  يدر محل مطمئن و مناسب يدبا يرندگ يآتش م يكه براحت يپارچه و مواد - 

  .شوند ينگهدار

ان لحظه اول راه چون امكان دارد در هم يندهرگز به ان دست نز يستيدآشنا ن ينياگر با طرز كار ماش  - 

  .يدا يشپ يشما سانحه ا يبرا يانداز

كاله، كفش و دستكش  ينك،مانند ع يمنيا يلكه احتمال سانحه وجود داد حتما از وسا يدر موارد  - 

فوق در هنگام كار از شدت صدمات  يل. تجربه نشان داده است كه بكار بردن وساييدمحافظ استفاده نما

  .يدنما يم يريجلوگ از آنها يوارده كاسته و گاه

  .در محل خود نصب شده باشند يدها در موقع كار با ينماش يمنيا يلحفاظ وسا -

. چون امكان دارد كه شخص يدها و ابزارها را فورا به سرپرست مربوطه اطالع ده ينماش يبنواقص و معا  -

  .اتفاق افتد يآمد ناگوار شياو پ يبكار مشغول شده و برا يوبمع يلبدون اطالع از نواقص با آن وسا يگريد

  .يدقرار ده يمناسب يآن را باز كرده و در جا يوزهايف يشترب يناناطم يها برا ينماش يزدر موقع تم - 
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  .يدكار فقط به صحنه كار خود نگاه كن يندر ح  - 

 يجنبه حفاظت يشترنشدن لباس ب يفلباس كار مناسب در كارگاه عالوه بر جنبه نظافت و كث يدنپوش  - 

آنها  يادگمه بسته و  ياها را با بند  ينلباس كار تنگ استفاده كرده و سر آست يكاز  يستيدارد. ضمن كار با

گردنده و  يبلند، كراوات و شال گردن، توسط قسمت ها يموها يزان،آو يرا باال زد. لباس كار گشاد با نوارها

  .يندنما يسانحه م يجادشده و ا يدهمتحرك قاپ

تماس ناخودآگاه دست با قسمت  يراز يدز شروع به كار حلقه و انگشتر را از دست خارج كنقبل ا يشههم - 

توجه  يستيضمن كار در كارگاه با يگردنده باعث قالب كردن و قطع انگشت خواهد شد. به طور كل يها

  !يستو حماقت شجاعت ن يبزدل ياطداشت كه: احت

  ناشي از دستگاه جوشكاري  برق براي كاهش  خطرات برق گرفتگيايمني  تدابير

  .خودشان را از دست داده اند سريعا از دسترس دور نمايند يكه معيوب شده و عايق يوسايل برق-1

  . آنها اجتناب نمائيد ينداريد از دستكار يرا به اهل فن بسپاريد وچنانكه مهارت كاف يتعمير وسائل برق-2

پ ، كليد ، پريز دقت نمائيد كليد كنتور قطع باشد بخصوص كولر و تعويض الم يهنگام تعمير وسائل برق-3

   بودن وسيله به آن دست بزنيد يبرق يو پس از آزمايش با فازمتر و حصول اطمينان از ب

   نمائيد ياز نصب كليد و پريز در داخل حمام جدا خوددار-4

   فاظ دار استفاده نمائيدح يرا دور از دسترس كودكان قرار داده و در ارتفاع پائين از پريزها يوسائل برق-5
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   برهنه هيچگاه به لوازم برق دست نزنيد يبا دست خويش و پا-6

   ديوارها مراقب باشيد پريزها و كليدها خيس نشوند يهنگام شستشو-7

  . كابل آن مطمئن باشيد ياز سالم بودن دستگاه و عايق يهنگام كار با وسائل برق-8

   نمائيد ييدا خودداردر داخل حمام اك يبرق يقراردادن بخار-9

اجاق گاز در  - برقي سماور – يدارند مثل لباسشوئ يكه بدنه فلز يدر اثر اتصال فاز به بدنه دستگاههائ-10

خواهد شد لذا نصب ارت (اتصال بدنه به  يصورت تماس فرد با بدنه اين تجهيزات فرد دچار برق گرفتگ

  . است يزمين) ضرور

   نباشد يينان حاصل نمائيد محل فوق مسير عبور سيم كشهنگام سوراخ نمودن ديوار اطم-11

  بدنبال خواهد داشت يغلط و غير ايمن باعث اتصال برق در منازل شده و آتش سوز يها يسيم كش-12

سپس دانش آموز راه يافته به هنرستانها از مقطع راهنمايي يا اينكه كارگراني كه جهت گذرنندن مهارتهاي ·

به به زبان ساده بايد ياد بگيرنند تا اينكه مجوز ورود به مرحله تخصصي راه پيدا  تخصصي برق ابتدا برق را

  .كنند
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  مشكالت و چالش هاي  تدريس بنده به عنوان هنرآموز برق

 كار هاي رشته در آموزان دانش از درصد 50 بايد برنامه اين اجراي پايان تا توسعه پنجم برنامه اساس بر  

  . دهند تحصيل ادامه اي حرفه و فني و دانش

 ها هنرستان اي، حرفه و فني مراكز آموزان دانش: «بود گفته ايسنا به پرورش و آموزش سابق وزير بابايي، حاجي

 شوند، مي توليد و كار و كسب بازار وارد كارآفرين يك عنوان به مستقيم  ديپلم اخذ از پس كاردانش مراكز و

 گذشته سال از همچنين». دهيم سوق ها هنرستان سمت به را موزانآ دانش كوتاهي مدت در بتوانيم بايد لذا

 يكي در تجديدي با دبيرستان اول سال آموزان دانش« اينكه بر مبني است شده ارسال مدارس به اي بخشنامه

 انتخاب از خردادماه درامتحانات) انساني و تجربي رياضي،( نظري هاي رشته به ورود براي مربوطه دروس از

 ادامه اي حرفه و فني و دانش و كار هاي هنرستان در بايد و محروم آينده تحصيلي درسال ها هرشت اين

 وو كاردانش  اي حرفه و فني هاي هنرستان آيا ها، برنامه و مسئوالن تاكيد همه اين وجود با. »دهند تحصيل

 نيازهاي با ها هنرستان كنوني توضعي اصوال آيا اند؟ كرده پيدا كيفي ويژه به و كمي توسعه دانش و كار ويژه به

 دو با ها هنرستان اين حاضر، درحال كه دهد مي نشان مدارس اين وضعيت به نگاهي دارد؟ مطابقت فعلي

  :هستند گريبان به دست مهم و عمده مشكل

  :آموزشي و تخصصي باالي هاي هزينه

 آموزان دانش. است واقعي كار يها محيط از كوچك مدلي و نمونه واقع، در دانش و كار و فني هاي هنرستان

 و آالت ماشين اين نگهداري و تعمير خريد، هزينه. دارند كار و سر هايي دستگاه با خويش رشته تناسب به

  . باالست ها دستگاه

 با كمتر يابد مي اختصاص آنها به كه اي بودجه ديگر، سوي از. دارند اعتبار تامين به نياز هم اوليه مواد

 هنرستانش براي قبل نوبت : «كرد مي عنوان دانش و كار هاي هنرستان از يكي مدير. دارد يهمخوان ها هزينه

 و آموزش اداره از است توانسته فقط اما است، آمده توماني هزار هشتصد و ميليون چهار برق قبض يك

 هنرستان جاري هاي هزينه به مربوط اين تازه! كند دريافت تنخواه عنوان به تومان هزار پانصد مبلغ پرروش

 مديران معموال! »كند مي تجاوز هم تومان ميليون 3 از  اوقات بعضي ها دستگاه از برخي تعمير هزينه. است

  !ندارند ها خانواده مساعدت جز اي چاره ها هزينه اين تامين براي ها هنرستان
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٣٧ 

 

  

  :انساني نيروي مشكل

. است شده تبديل مشكل يك به ها هنرستان در استادكار چه و هنرآموز چه متخصص نيروي جذب متاسفانه

 تامين منابع ديگر، سوي از. باشد ديپلم فوق يا ديپلم  مدرك داراي بايد استادكار نيروي  قانون، اساس بر

 نيروي كمبود علت به تا شده  باعث مساله همين. دارد محدوديت استادكاران اين جذب براي اعتبار

 تراكم از ناشي نظارت كاهش علت به آنكه ضمن نگيرد، انجام درستي به عملي آموزش ماهر، و متخصص

 در جدي صدمات و  خطرات آموزش، محيط بودن بزرگ بعضا و استادكار كمبود و) هنرآموز( آموز دانش

  . يابد مي تصاعدي افزايش ايمني، ضريب كاهش با كار محيط

 با. دارد سوله متر هزار 6 و مساحت  هزارمترمربع 17 من مدرسه: «گفت مي ها هنرستان از ديگر يكي مدير

 كه است درحالي اين. دارند حضور خدمتگزار يك و سرايدار يك فقط بزرگي، اين به محيط در وجود اين

 ها هنرستان از ديگر يكي مدير! ...» دارند خدمتگزار 4 مساحت، مترمربع هزار 4 يا و 2000 با مدارس برخي

 قطع را آن كه است سال چند اكنون شد، مي داده كار لباس كاران،استاد و هنرآموزان به قبال: «گفت مي

 تنها اينها....» هستند شدن حذف درحال تدريج به هم استادكاران. است شده كم هم كاري اضافه. اند كرده

 اين مسئوالن از بايد حال. است دانش و كار و اي حرفه -فني هاي هنرستان متعدد مشكالت از اي گوشه

 دارد؟ وجود تطابق كمتر گرفته صورت  كارهاي و شده اعمال هاي سياست بين چرا كه كرد حمطر را پرسش

 اختيار در كافي بودجه و امكانات انتظارات، اين با متناسب چرا است، مدارس گونه اين  توسعه  بر فرض اگر

 هم عملياتي و اجرايي پشتوانه بايد ها هنرستان به ورود براي آموزان دانش تشويق شود؟ نمي داده قرار آنها

  .شد خواهد عوض مساله صورت فقط ها، هنرستان وضعيت بهسازي و فرآيند اين طي بدون باشد، داشته

  عنوان هنراموز جوشكاري با آنها برخورد داشتم :ساير مشكالت و كمبودهايي كه بنده به 

  

  .  هاي جوشكاري در هنرستان كارگاه فضاي بودن كوچك      1 

  امكانات مناسب جوشكاري  زاتتجهي      2

    دستي هاي ابزار كمبود      3
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٣٨ 

 

  كه روش هاي كار را بصورت فيليم نشان دهم . بصري و سمعي اتاق  كمبود    4

جديد   يدكي لوازم خريد و تعمير به نياز و شده مستهلك كارگاه در موجود جوشكاري هاي موتور  11 

  .دارند

  ده به كاربردي كردن هنرستان هاتبيين يك كار پيشنهادي از جانب بن

  هنرستانها در خدمات ارائه و كردن توليدي طرح

يكي از كارهايي كه بنده به عنوان هنرآموز جوشكاري و صنايع فلزي پيشنهاد دام طرح زير مي باشد كه در 

  ادامه به توضيح آن مي پردازم .

 كه است اهدافي از يكي و تربيت و تعليم ظامن وظايف از يكي توانمند و ماهر انساني نيروي آموزش          

 و فني هاي رشته اصلي اهداف از يكي. دارند اي ويژه توجه آن به ها برنامه طراحي در آموزشي ريزان برنامه

 محركه موتور بايد مي كه است مستعدي و جوان نيروي به كار بازار نياز مورد مهارتهاي آموزش اي حرفه

 اين بيشتر چه هر تطابق ، شوند مشغول كار بازار و صنعتي فعاليتهاي در آينده در و باشند صنعت و اقتصاد

 ممارست و تمرين. است آموزشي مراكز و نهادها اين موفقيت مهم شاخص كار بازار نيازهاي با آموزشها

 رفصلهاس با مطابق متعدد لوازم و ابزار توليد و ساخت و توليد عرصه به نظري هاي دانش انتقال در هنرجويان

  .است و كاردانش  اي حرفه و فني هاي هنرستان در مشهود فعاليتهاي جمله از آموزشي كتب عناوين و

 بيشتر چه هر تلفيق براي كه هستيم هنرجوياني و هنرآموزان فعاليت شاهد ما مراكز اين كارگاههاي در

 آموزش كيفيت ارتقاء منض تلفيق اين رهگذر از تا كنند مي تالش خويش عملي مهارتهاي با نظري دانش

 ها رشته از بعضي در يا و كرده توليد نيز را محصوالتي و اندوخته آينده كار بازار براي ارزشمند اي تجربه
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٣٩ 

 

 شيرين و ارزشمند خاطرات ازجمله ساده چند هر محصوالتي توليد زيباي طعم باشند كرده ارائه را خدماتي

  .است مراكز اين در هنرجويي هر

  روش كار :

ش كار به اين صورت بود كه كارهايي كه در كارگاه جوشكاري توسط دانش اموزان انجام مي شد به فروش رو

  مي رسد و و از اين راه درآمدزايي نيز براي هنرستان بوجود مي آمد .

  هنرستانها در خدمات ارائه و كردن توليدي طرح اهداف

  كار ارباز و آموزشي نظام ميان همبستگي و ارتباط تقويت     - 1

  محور  توليد آموزش رويكرد با آموزشي كيفيت ارتقاء     - 2

 مهارت و نظري دانش تلفيق هدف با شغلي مهارتي نيازهاي مبناي بر آموزشي مناسب زمينه ايجاد     - 3

  عملي

  خودآموزي مسير از نياز مورد مهارتهاي به دستيابي     - 4

  وري بهره فزايشا و امكانات و منابع از بهينه استفاده     - 5

  حركتي – رواني حيطه در آموزشي كيفيت ارتقاء     - 6

  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و كردن توليدي اهميت و ضرورت

 حاكم آنها در مديريت به سيستمي رويكرد – گرايند مشتري و واقعي رهبراني داراي موفق سازمانهاي   

 تحليل و تجزيه مبناي بر و سهيمند موفقيت در ازمانس افراد تمام بهبودند حال در مداوم بطور است
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٤٠ 

 

 آنان خواستهاي و عالئق ، مشتريان نيازهاي از درستي درك شرايطي چنين در. گيرند مي تصميم اطالعات

 اگر كه شود واقع مشتريان اقبال با بازار در كه كنند توليد محصوالتي تا كنند مي كمك كنندگان توليد به

 هدف با كه محور - توليد هاي آموزش. بود خواهند ما مبلّغ شد خواهند جذب ما يسو به آنان شود چنين

 آموزشي نظام كه است ضرورتهايي از يكي گيرد مي صورت فروش بازار به نگاهي با و توليد كيفيت ارتقاء

 يها برنامه براي ترسيمي راهبرد و استراتژي اگر كه است آن دنبال به اي حرفه و فني شاخه در بخصوص

 از جدا كه گرفت خواهد صورت تئوري آموزشهاي عمل در نكند حركت سوي بدين اي حرفه و فني آموزشي

  .ماند خواهد باز وسيع همچنان صنعت و آموزش بين فاصله و بازار نيازهاي

 دانش هدايت براي مناسب زمينه ايجاد مانند اي حرفه و فني شاخه كالن اهداف به نگاهي با اين بنابر

 نخواهد تحقق محور – توليد فعاليتهاي سايه در جز گروهي كار تقويت و ترويج و اشتغال سمت به آموزان

  .يافت

  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و كردن توليدي مشكالت و موانع 

  توليد فرايند به مربوط مشكالت -الف

  امكانات و تجهيزات – اوليه منابع  -1     

  كيفيت -2     

  انگيزش -3     
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  فروش مشكالت -ب

  عرضه جايگاه -1     

  )بازاريابي( تبليغات و رساني اطالع -2     

  اجرايي و ساختاري مشكالت -ج

  توليد فرايند به مربوط مشكالت - الف 

  اوليه امكانات و منابع - 1

 امكانات بين تطبيقي اي مقايسه چند هر هنرستان در توليد جهت الزم تجهيزات و امكانات وجود عدم

  نيست موجود صنعت و هنرستانها در ودموج

  كيفيت - 2

 محصوالت كه بازاري در است بازار در پذيري رقابت شاخصهاي از يكي همواره توليدي محصوالت كيفيت

 با و كمتر هزينه با كيفي محصوالتي كه دارند حضور و رقابت امكان كنندگاني توليد. گردد مي عرضه متنوع

 شاخصهاي حداقل بايد گردد مي عرضه بازار به مراكز اين توليد كه آنجا از. دهند ارائه را بيشتري خدمات

  : است مؤثر كيفي محصوالت توليد در چند داليلي كه رسد مي نظر به. باشند داشته را كيفي

     هنرجويان كم تجربه - 

     بازار نياز مورد توانمنديهاي و توقعات سطح با هنرآموزان بين عملي فاصله - 

  كم زمان - 
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  توليد امكانات و تجهيزات كمبود -

  هنرجويان و هنرآموزان براي فايده و هزينه بحث تناسب عدم -

  كيفي نظارت سيستم وجود عدم -

  انگيزش -3 

 ناظران و راهنمايان عنوان به هنرآموزان كيفي محصوالت توليد براي دانش و زمان صرف نياز به توجه با

 توجه با ، كالس كوتاه زمان در فعاليت اين كه باشند داشته را توليد براي كافي انگيزه بايد محصول اين توليد

 ناحيه از بيشتري وقت صرف به نياز و ندارد وجود عمالً تدريس ديگر فعاليتهاي و دروس سرفصلهاي تنوع به

 آنها لباغ اشتغال به توجه با هنرآموز به توليد فعاليت از حاصل سود از اندكي سهم اختصاص. دارد هنرآموز

 كار بر نظارت و زمان اختصاص كاهش باعث كه سازد مي نمايان را نابرابر اي مقايسه عمالً خصوصي بازار در

  .شود مي آنان ناحيه از

 در نظارت و مشاوره براي آزاد استادكاران از دعوت مانند خصوصي بخش از تخصصي خدمت خريد امكان

 مي كاهش نيز را بازار و هنرستان توليد فاصله هنرآموزان هايتوانمندي ارتقاء ضمن ، رسمي هنرآموزان كنار

  .گردد منظور آنان براي اعتباري بايد كه دهد

  فروش مشكالت -ب 

 قابل ميدان يك در و زمان كمترين صرف با بهتر خدمات دريافت دنبال به توليدي محصوالت مشتريان

 چشم از دور پراكنده وسعتي در را تانهاهنرس محصوالت فروش كه هستند كيفيت و تنوع جهت از مقايسه
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 مراكز اين توليدي  محصوالتي قابليتهاي از مشتريان اطالع عدم باعث تبليغات و بازاريابي امكانات با خريدار

  .است گرديده

  اجرايي نامه آيين و  ساختاري مشكالت – ج 

  هنرجويان و هنرآموزان به نكردن سهيم          ·

  فروش و بازاريابي – كيفي نظارت براي مديريتي اهجايگ نبود          ·

  بازار نياز مورد محور – توليد فعاليتهاي با آموزشي محتوي همخواني عدم          ·

  توليد چرخه مجدد سازي فعال جهت كوتاه زمان در هنرستان حساب به واريزي وجوه بازگشت عدم          ·

  اجرايي مديريتي

  محور – توليد آموزشي فعاليتهاي براي منسجم عملياتي هبرنام نداشتن          ·

  ها الزحمه حق و منابع خريد جهت مالي منابع و اعتبار وجود عدم          ·

  فعال مديران تشويق مانند انگيزش موارد          ·

  مديران به سازي فعال راهكارهاي و تجارت انتقال          ·

  پرورش و آموزش چرخه از خارج ماهر نيروهاي از استفاده عدم و ماهر استادكاران وجود عدم          ·
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  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و  كردن توليدي و سازي فعال جهت الزم پيشنهادهاي

  آن  در موجود هاي رشته به توجه با هنرستانها تجهيز   ·

 الزام جهت بهار شهرستان ادارات ديگر هاي مديريت به شهرستان محترم فرمانداري طريق از بخشنامه      ·

  جوشكاري  خصوص در مخصوص هنرستانها دهي سرويس از استفاده به

  بهار شهرستان در هنرستانها محصوالت عرضه نمايشگاه ايجاد      ·

  شهرستان در بازاريابي ويژه كميته تشكيل و بازاريابي نوين هاي شيوه از استفاده           ·

  سازماني درون خريد ظرفيت از استفاده      ·

  دولتي سازمان برون بازاريابي و خريد هاي ظرفيت از استفاده      ·

  )هنرجويان( آموزان دانش والدين خريد ظرفيت از استفاده      ·
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  د براي هنرآموز موفق بودن :پيشنها

  آموزان دانش و معلم خستگي از جلوگيري و تئوري درسهاي  كالس جذابيت براي يشنهاد

 را پرسش يا  تدريس جريان ، آنان پرتي حواس و آموزان دانش در خستگي عاليم مشاهده محض به     - 1

 و بكشند نفسي ، داشته عضالني كشش ، شده بلند خود جاي از كه شود داده اجازه آنها به و كرده قطع

 و است ضروري ،  اول جلسات رد هم به ها پراني مزه برخي تحمل حال اين در(  باشند آزاد كوتاه دقايقي

 در ، دهيم ادامه پرسش يا تدريس به آموزان دانش خستگي به توجه بدون اگر ،)  كرد خواهند عادت سپس

  . كرد خواهيم دنبال را ثمر بي و بيهوده كاري واقع

 ، قبل جلسه در حتي و نكنيم برگزار كتبي امتحان يا كالسي پرسش ، قبلي اطالع بدون هيچگاه     - 2

 اين و شوند مشخص "تلويحا شود مي انجام شفاهي پرسش آنان از كه افرادي حتي و پرسش نوع و صفحات

 بودن باش آماده هميشه " حالت  براي معلمان برخي ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع براي "صرفا

 مچ نوعي آموزان دانش رنظ از ، قبلي اطالع بدون  پرسش يا امتحان كه ندارند نكته اين به توجهي " كالس

 به "معموال گفت بايد آيد مي عمل به پرسش آنان از كه آموزاني دانش با رابطه در.  شود مي محسوب گيري

 هم داوطلبانه گويي پاسخ آن كنار در و دانست خواهد را خود تكليف كسي هر و شوند مي تقسيم دسته سه

 ها درگيري و دارند دادن جواب براي هم بيشتري ايلتم آموزان دانش ترتيب بدين و گيرد مي قرار نظر مد

  . شود مي كمتر خيلي
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 هم به را آنها و شود گفته آموزان دانش براي قبلي مطلب خالصه ، جديد درس تدريس از قبل "حتما     - 3

  . داد ربط

 بلكه بروند البا هم كول سرو از آموزان دانش گذاشت نبايد ، بود موجود كالس در اي اضافه وقت اگر     - 4

 اجتماعي مسايل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها بايد نحوي به

  . دارند دوست خيلي را جمع در نطر اظهار آموزان دانش ، غيره و مدرسه وضع يا ، سكونت محل

 يك دقيقه 5 تا 3 حدود ، پايه و تحصيلي دوره به توجه با جلسه هر كه  شده ريزي برنامه طوري     - 5

.  شود مي ذكر كالس پايان در آموزان دانش با مرتبط حئيث يا روايت يك و ، فردي  اجتماعي نيكو رفتار

 است پذير امكان هم غيره و تاريخ و  رياضي كالس در حتي موارد اين كنند مي ياداشت را آن آموزان دانش

 استفاده   هم  "حقوقي شيوه به قضاوت "  تدريس روش عنوان هب آن از ، كند پيدا نظر اظهار حالت اگر و

  . شود مي

 و خود منظور ، اموزان دانش توسط) دارد امكان درسي هر براي(  نقش ايفاي روش از گيري بهره با     - 6

 موضوعات ، نقش ايفاي قرار ، قبل جلسه است بهتر ، كنيد منتقل آموزان دانش به بهتر و سريعتر را  موضوع

  . شوند مشخص كنندگان شركت و

 در مطالبي تا كرد انتخاب ترتيب به را آموزان دانش از يكي جلسه هر توان مي معلم صالحديد به     - 7

 اگر) . است مشهور  كنفرانس نام به آموزان دانش بين كار اين(  دهد ارائه آموزان دانش به را درس راستاي

 عالقمند بدان هم شاگردان ، نمايد فراهم را آن هاي زمينه و تشريح "كامال را كار اين اهداف بتواند معلم
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 ،اضراب ديگران تمسخر  مانند موانعي ، كنند شركت برنامه در كالس همه كه صورتي در ، شد خواهند

  . شد خواهد كمتر  تدريج به غيره و ها همكالسي روبروي در صحبت

 در را)  كالمي عادت طبق نه دليل با(  لفظي تشويق يعني اه تشويق كاراترين و ارزانترين از استفاده     - 8

!  جابود به!  تشكر...! ا باريك!  خوبه!   احسنت!   آفرين:  مانند كلماتي.  نكنيد فراموش هرگز كالس

  . دارد انگيز شگفت اثري غيره و!  خوشحالم

 دنبال به يا ، آنان بزرگ و ككوچ موفقيتهاي براي كالس كل توسط " زدن كف " تشويق  از استفاده     - 9

 ، مطلوب نمرات كسب ، درس اتمام ، درس به گويي پاسخ براي آنان از گروهي يا آموزان دانش كل آمادگي

  . كرد خواهد عوض را كالس هواي و حال ، غيره و مناسب نظرهاي اظهار

 آموزان دانش آمادگي و شآرام در آسايي معجزه اثر و ، شود فراموش معلم توسط نبايد كالس در كار دو-10

 آموزان دانش از يكي توسط ترجمه با مجيد قرآن از آياتي تالوت  يا و مواقع برخي در صلوات ذكر آن و دارد

.  بسپاريم قرآن يا پرورشي و ديني كالس به فقط نبايد اينكه ندارد خاص دروس به ارتباطي كار اين و.  است

  ... است موثر شاگردان آرامش در قرآن تالوت با كالس شروع يكبار جلسه چند هر حداقل

 كه آن مطالب خالصه ذكر از دقايقي اختصاص ،و يكبار هفته سه دو ، حتي كالس به روزنامه بردن-11

  . است مفيد باشد، درس با مرتبط
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 براي توان مي ، بياستد آموزان دانش روبروي و سرپا آموز دانش كه نيست الزامي تخته پاي پرسش براي-12

 روي هستند مايل كه آموزاني دانش تا گذاشت معلم ميز روبروي صندلي يك ، دارند اضطراب خيلي كه آنها

 ، آموزان دانش كليه ، روش اين اجراي با(  گويند پاسخ درس به مصاحبه به شبيه حالت با و نشسته آن

  ) اند كرده كسب مطلوبي نمرات و داده نشان تمايل ، مضطرب شاگردان "خصوصا

 داري كالس و تدريس شيوه  مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقيم غير صورت به  يكبار ماه دو هر-13

 خوانده يا شنيدن!(كرد خواهيد تعجب "قطعا كه گفت خواهن شما به را مطالبي ، بسنجيد آن برنامه و

 اقداماتي خود روش نقايص رفع براي بايد شما و!)  خواهد مي خاصي جرات  آموزان دانش انتقادات

  .شويد مطلع آنان رضايت از يا بيانديشيد

 آموزان دانش از يكي و بياندازيد جمعي دسته عكس تعدادي خود آموزان دانش با ساله هر كنيد سعي-14

 عالقه مورد خيلي كار اين ، بنويسد شما براي دستي صورت به بود ديجيتالي يااگر عكس پشت را اسامي

 ساز سر درد كالس براي كه آنها از برخي و كنند مي معلم با خاصي صميميت احساس و است آموزان دانش

 و راحت بسيار را كار  غيره و ديجيتالي هاي دوربين امروزه.  داشت خواهند تغييراتي ، اعمال اين با اند بوده

  . اند كرده هزينه كم

 ، دارند را غيره يا ابخوري و كالس از رفتن بيرون درخواست كه آموزاني دانش به دبيرستان در حتي-15

 آموزان دانش دسته آن صورت اين غير در ، نشويد مانع وجه هيچ به ابتدايي و راهنمايي در و  نماييد توجه

 شدن بيهوش ، تهوع:  مثل شد خواهيد اي ناخواسته مشكالت شاهد "گاها حتي و نشسته كالس در اجبار به
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 مديريت از نشان را آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به انمعلم برخي ، آنان شرمندگي احساس يا ضعف از

 صورت دفتر با الزم هماهنگي معلمان شوراي در بايد مورد اين براي!  دانند مي كالس اداره و خود مطلوب

  ... و مدرسه از خروج عدم براي كنترل مانند گيرد

 هاي بهانه به و تهيه را غيره و خودكار  نندما ساده چند هر جوايز اوليا انجمن و مدرسه دفتر هماهنگي با-16

 بايد اند داشته پيشرفتهايي كه آموزاني دانش ميان اين در كنيد اهدا آموزان دانش به يكبار مدت هر مختلف

 كه نبوده هم سالي هيچ و  كنند رد را جايزه آنها كه نشده مشاهده حال تا گيرند قرار توجه مورد بيشتر

 به موارد اين هم دبيرستان در حتي.  نمايند خوداري  كوچك جوايز اين تهيه از رسهمد مدير و اوليا انجمن

 مي خوشحال بسيار معلم كار اين از ، هستند بااليي بسيار مالي توانايي داراي كه آموزاني دانش و گرفته كار

  . شوند

(  كالس در آن نصب و ديگر موضوعات يا درس با رابطه در معلم توسط كالس براي هايي تراكت تهيه-17

 ولي شد مي نوشته مازيك و خودكار با قبال(  كند مي جلب شدت به را آنان توجه) آموزان دانش حضور در

 درسي هر براي بلكه دانست پرورشي مربي وظيفه فقط را كار اين نبايد...) دارد چاپگر اي مدرسه هر امروزه

  . است پذير امكان

 با و آموزان دانش توسط اجتماعي موضوعات يا درس با رابطه در نفري 4 يا 2 مصاحبه روش از استفاده-18

  نفر 4 و گذاشت هم روبروي  تخته پاي در را ميز دو توان مي كه است جذاب بسيار آنان براي معلم هدايت
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 مشخص افراد و موضوع قبل جلسه بايد البته.  بپردازند بحث به هم با  دقيقه 10 تا 5 مدت براي دو  به دو

  . گيرد قرار نظر مد هدف به رسيدن براي معلم كامل نظارت و ندشو

 گاهي دهد آموزش آموزان دانش به كالس در را زندگي هاي مهارت ميتواند الزم شرايط در معلمي هر-19

 درگيري و باشد موثر بسيار آموزان دانش نگرش تغيير در ميتواند ، حسادت از كوتاه خاطره يك ذكر وقت

 خود نصايح و پند قبل دهه چند معلمان ، داد كاهش چشمگيري طرز به را دفتر با درگيري يا و كالسي هاي

 اعمال اين از اي خاطره "حتما هم شما و داشت مطلوبي نتايج "عموما و كردند نمي دريغ آموزان دانش از را

  . داريد كالس در معلم

 سر پشت جلسه 3 يا و شود داده درس 3  جلسه يك در اگر است مهم بسيار دروس زمانبندي رعايت-20

 و خود خستگي منتظر و شد خواهد ايجاد اشكال ، باشيم داشته تدريس بدون تخته پاي پرسش فقط هم

  . باشيد خود براي اعصاب جنگ و آنها نظمي بي  افزايش و آموزان دانش

 كالس يا شما  سكال از را خود بد و خوب خاطرات بدهيم اجازه آموزان دانش به يكبار وقت چند هر-21

 مي ، شماست روش براي مفيد بازخورد يك اينكه بر عالوه مورد اين ، كنند تعريف كالس براي قبل سنوات

  . باشد داشته نقش هم آموزان دانش اضطراب حتي و نگراني رفع و  كالس جذابيت در تواند

 يا شهر سطح در پيش هفته اتاتفاق مهمترين مورد در آموزان دانش با ، بود موجود اي اضافه وقت اگر-22

  . نماييد تقويت را بيانشان نحوه و محيط مسايل به آنها ديد تا كنيد نظر تبادل ها رسانه
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 فراموش هرگز را اعمال اين و دارد آموزان دانش توجه حلب بر خوبي اثر ، درس با مرتبط كتابهاي بردن-23

  . كرد خواهد معرفي خود رفهح به عالقمند و دلسوز معلمي عنوان به را شما و نكرده

 اشتباه ، خودشان توسط متن تمام جواب و سئوال آوردن در با را "تدريس" ، معلمان برخي متاسفانه -24

 خسته را معلم بلكه شود مي آموز دانش كاوشگري و خالقيت انهدام باعث اينكه بر عالوه كار اين!  گيرند مي

 نقش هم معلم كار اين در والدين از بعضي گفت بايد!   گرفت نخواهد ياد اي تازه چيز آموز دانش و كرده

 نوشتن اگر!  كند آماده سال آخر امتحان براي را فرزندشان ، خود خيال به كه ميكنند مجبور را وي و دارند

 هدف با و تدريس از بعد آنهم ، كنيم محول آموزان دانش به را كار اين است بهتر است الزم سوال نمونه

 معلمان بعضي از آموزان دانش يا والدين برخي گفت بايد متاسفانه هم باز و محدود، صفحات يبرا مشخص

 نداده توضيح هم كلمه يك والبته(  گذارد نمي جا كتاب از را سوال يك حتي ؛ كه كنند مي تمجيد و تعريف

 آرام در مهمي نقش ، مدرسه درب حاي يا  حياط و سالن در آموزان دانش با مختصر بسيار صحبتهاي-25

 مي صحبتها اين.كرد خواهند معلم با  بيشتري صميميت احساس آنها و داشت خواهد كالس در آنها كردن

 "  يا  "! بودي خوانده خب رو درست ديشب كه بود معلوم":  مانند باشد خصوصي غير و ساده بسيار تواند

 درس مورد در مطلب خط 3 تواني مي مه باز ايا " يا  " بود خوب خيلي امروز كنفرانس براي تو آمادگي

 نظمي بي و اخالل از پيشگيري براي دبيرستان در ولي است مهم دوره سه هر در كار اين...  "؟ بنويسي فالن
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 شنيده متاسفانه.  شد خواهد آنان اضطراب چشمگير كاهش باعث راهنمايي و ابتدايي دوره در  و كالس در

  "! كرد خواهد رو پر را آموزان دانش ها كار اين "كه شده

  

 در آموز دانش و معلم خستگي از جلوگيري عث با كالسي خشك و  پاگير و دست مقررات نكردن وضع-26

 به زيادي حساسيت معلمان بعضي.  شد نخواهند دلزده كالس و معلم از آنها اينكه مهمتر  شد خواهد كالس

 گرانبهاي وقت و كرده اعمال را هايي يهتنب حتي و دارند كالس در شاگردان ناپذير گريز جوش و جنب

 وجه هيچ به كسي مثال عنوان به.(  دهند مي اختصاص ، خود مقررات مورد در تنبيه و درگيري به را كالس

  !) است ممنوع كالس پنجره به كرده نگاه يا...  كند نگاه را ديگر آموز دانش و برگردد نبايد

 براي ، درس با رابطه در تراكهايي پخش و كامپيوتر و تلويزيون از استفاده به نسبت يكبار وقت چند هر-27

  . است موثر خيلي يادگيري در و بود خواهد جالب آموزان دانش

 آموزان دانش عالقه عدم باعث كالس در معلم بودن خشك و افراطي و اندازه از بيش  جديت متاسفانه-28

 اين حتي ،  دانست خواهند كالس و معلم "حملت " به مجبور را خود و شد خواهد مدرسه و درس ، وي به

 واهمه "جدا رشته آن در تحصيل ادامه از آموزان دانش برخي تا شده باعث افراطي سختگيري و جديت

 در باشند داشته لب بر تبسم و بوده اخالق خوش كه معلماني  ، شود عوض آنها زندگي مسير و داشته

.  نگيرد قرار استفاده سوء مورد كه باشد حدي در ؛ اگر كنيد مي تاييد را اين هم شما ، ترند موفق آموزش

  ) گرفت اشتباه ، معلم افراطي سختگيري با را كالس مطلوب اداره وتوانايي مديريت ، قاطعيت نبايد(



 

تومان به  ٧٠٠٠اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با قيمت فقط 
 www.asemankafinet.irسايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد .

٥٣ 

 

  

 در كالس تشكيل مانند شود مي آموز دانش توجه جلب موجب  يكبار ماهي ، حداقل كالس محل تغيير-29

  .وغيره كتابخانه ، نمازخانه ، اهآزمايشگ ، كارگاه

 احتمالي كدورتهاي رفع همچنين و  معلم و درس و كالس به شاگردان كردن عالقمند راههاي از يكي-30

 صنايع ، كتاب نمايشگاههاي از بازديد حتي است كالسي علمي گردش به آموزان دانش بردن ، طرفين

 غيره و هواشناسي ،  متوسطه آموزان دانش براي داشه مزار در حضور ، آموزي دانش هاي جشنواره ، دستي

  ... دارد زيادي فوايد ، متبوع اداره و مدرسه دفتر هماهنگي با

  

  

  

  

  

  



 

تومان به  ٧٠٠٠اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با قيمت فقط 
 www.asemankafinet.irسايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد .

٥٤ 

 

  نتيجه گيري :

استفاده از تجربيات ديگران باعث پيشرفت در زندگي مي شود و هدف از نگارش اين تحقيق آشنايي    

د .اميدوارم اين مطالب مورد استفاده همكاران گرامي واقع همكاران با تجربيات بنده در تدريس برق مي باش

  شود . 

استفاده از روش هاي تدريس نوين استفاده از امكانات جديد باعث پيشرفت در ياددهي در تدريس مي شود 

  مي شود . 
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