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  »2فرم شماره : «                                     »عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي « 

  »هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد كارمند محترم لطفاً در خصوص « * مستند سازي تجربيات 
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  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

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

  ...............................................................................................................ج : ..................................................................................................  . د : ...............
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استفاده از حداكثر ايمني در  – استفاده از كمترين امكانات به بهترين و بهينه ترين شكل ممكن

  كارگاه
  ع در حوزه كاري شده است .. بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وض 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

  نوين آموزشي استفاده از روش هاي

  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 خراسان شمالياداره كل آموزش و پرورش 
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  مقدمه :

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

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

  در اختيار ساير همكاران قرار دهيم .اميدوارم مورد استفاده همكاران قرار گيرد .  ساختمان 

  را بيان مي كنم . ساختمانابتدا مقدمه اي در زمينه معرفي و اهميت رشته 

  :   ساختمان رشته مفهوم- 1

 فني هنرستانهاي هاي رشته مجموعه در جذاب و اهميت پر هاي رشته از يكي نساختما رشته          

 و رشد و طرف يك از عمراني مختلف طرحهاي انجام به آنها افزون روز ونيازهاي جوامع سريع پيشرفت. است

 پرورش و جانبه همه و صحيح ريزي برنامه يك با تا نمايد مي ايجاب ديگر، طرف از مختلف علوم توسعه

 و ترقي جهت در بلند گامي ، جامعه در موجود امكانات و ابزار از بهينه استفاده نيز و جوان عدادهاياست

  . شود برداشته جامعه تعالي

  : ساختمان رشته ضرورت و اهميت - 2 

. كردند مي استفاده بودند شناسي زمين هاي پديده ساخته طبيعي بصورت كه غارها از اوليه انسانهاي      

 اين به توانست مي دارد، طبيعت كردن رام و آوردن بدست در سعي همواره كه پرواز بلند انسان آيا ولي
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 هاي دوره در كه است بشر نوع اوليه و اساسي نيازهاي از سرپناه كند؟ بسنده روح بي و محدود مكانهاي

 دست ابزارهاي گيريبكار با انسانها است شده داده پاسخ نياز اين به مختلفي صورتهاي به او زندگي مختلف

 خود زندگي براي محلي ساخت به اقدام داد، مي قرار آنها اختيار در طبيعت كه منابعي از استفاده و خود ساز

. آمد وجود به) ساختمان و راه(عمران مهندسي اساس و پايه ، بشر ساز دست سرپناه اولين پيدايش با كردند

 به طبيعت كردن رام و مهار جهت در بشر تالش و بزرگتر، ايه سرپناه به آنها نياز و جوامع شدن بزرگتر با

) ساختمان و راه(عمران مهندسي نقش رفته رفته ،... و پلها و سدها  ساختن همانند خود نيازهاي رفع منظور

 جامعه حياتي شريانهاي همچون كه ارتباطي راههاي ديگر طرف از. شد پررنگتر و پررنگ بشر زندگي در

 ،همگي...و شكافند مي را كوهها دل كه تونلهايي آورند، مي ارمغان به را برق كه ميعظي هستند،سدهاي

 سايه در هستيم آن شاهد امروزه كه بزرگي پيشرفتهاي.هستند مهندسي رشته اين اهميت بر شواهدي

 و سيل همانند طبيعت قهر مهار و است گرديده حاصل عمران مهندسي توسط شده ايجاد ايمني و آرامش

.  است كرده عطا امروزي جامعه به ساختمان مهندسي كه هستند هايي هديه وحشتناك، طوفانهاي و زلزله

 ها فعاليت اين از اي عمده قسمت كه پذيرد مي انجام بسياري هاي فعاليت ساختماني، كارهاي در شك بي

 ساختمان صنعت هك دارد مي اعالم ما به نيز اطالعات و آمار. دارد تعلق ساختمان در عمومي كارهاي به

 عنوان به توانند مي كه افرادي.دارد ساختمان فني ديپلم التحصيالن فارغ تخصص به نيازمبرمي سازي

 يا نظارت دستگاه طرف از مهندس كمك عنوان به يا نموده فعاليت ساختماني هاي كارگاه كليه در تكنسين

  .باشند داشته نظارت ساختماني كارهاي در كارفرما

  :   متوسطه مقطع در رشته اين تحصيلي ي دوره جرايا از هدف-  3 

 فضاي بتوانند كه است است هايي تكنسين تربيت ساختمان ديپلم تحصيلي ي دوره اجراي از هدف     

 به مايل كه كساني.   پرنمايند عمراني كارهاي زمينه در را ماهر كارگران و عمران مهندسان بين خالي

 نقشه و فني سازي،محاسبات ساختمان اجرائي عمليات با تحصيل دوران طي در هستند رشته اين در شركت

 فن فلزي، اسكلت هاي ساختمان آوري فن ساختمان، ايستايي ساختمان، مصالح و مواد ساختمان، كشي
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 نقشه هاي دوربين با كار و بتني ساختمانهاي در آرماتوربندي و بندي قالب بتني، هاي ساختمان آوري

 هاي محيط در فعاليت به مند عالقه هنرجويان، كه است ضروري باال موارد به توجه وندباش مي آشنا برداري

 داشته بااليي هندسي تجسم قدرت و هندسه و رياضيات فهم و درك از مناسبي زمينه و بوده كارگاهي

  .   باشند

   

  : شغلي آينده- 4

 از پس فرد به كه است تحصيلي مدرك يك ساختمان، ديپلم كه است ضروري نكته اين ذكر           

 حوزه بودن گسترده دليل به بلكه. آيد نمي حساب به شغل عنوان به ولي ميشود، اعطا هنرستان در تحصيل

 صورتهاي به باشد داشته ميتواند ساختمان ديپلم يك كه مشاغلي رشته، اين آموختگان دانش فعاليت

 پيمانكاري، هاي حوزه در تكنسين عنوان به ندميتوا ساختمان ديپلم يك. شوند مي بندي طبقه مختلفي

 سازي، راه سازي،سدسازي، ساختمان قسمتهاي در بنگريم موضوع به دقيقتر اگر يا و نظارت مشاوره،

  .... باشد داشته فعاليت...  و صنعتي سازههاي و پااليشگاه

  كليد واژه :

  راهكارها -تجارب  – هنر آموز رشته ساختمان 
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  ساختمان هنرآموز  بنده به عنوان شرح وظايف

بنده به عنوان هنر آموز ساختمان داراي وظايف زير مي باشم كه هميشه سعي مي كردم آن را به نحو 

 احسنت انجام دهم .

  هدايت تقواي اسالمي وتقواي خدمت .							.1

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

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

  ن .داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسالمي با هنرجويا							.5

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

  رعايت انضباط و مقررات اداري .							.7
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  همكاري و تفاهم با ساير همكاران در زمينه هاي شغلي .							.8

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

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

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

  هنرجويان .

  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 ).

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

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

  مشكالت آنان .

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

  آنان در رابطه با دروس تئوري فني و دروس عملي.

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

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

  همكاري مسوالن ذيربط .

يادداشت فعاليت هاي انجام شده در دفتر مخصوص كارههاي عملي هنر جويان در مورد 	.17

  تدريس نظري در دفتر كالس .
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  تدريس آموزش عملي متناسب با آموزش اصول نظري مواد دروس فني .	.18

ت نمره پرسش هنرجويان در دفتر كالس و نمره ارزشيابي كار عملي در نمون برگ يادداش.19

  مخصوص كارههاي عملي به طور مستمر .

  شناسايي استعدادهاي عملي هنر جويان .	.20

  پوشش مداوم در جهت تقويت هنر جويان در امور آموزشي .	.21

  ظرف مهلت مقرر . تصحيح اوراق امتحاني و تسليم ريز نمرات به مسئول مربوط	.22

مطلع ساختن اولياي هنرجويان از وضع تحصيلي و اخالق فرزندانشان در طول سال تحصيلي از 	.23

  طريق مسوالن ذيربط .

  سنجش معلومات و يادگيري هنر جويان به طور مستمر .	.24

 شركت در جلسات و شوراهاي هنر آموزان ، شوراي آموزشي و همكاري با ساير مسولين مربوط.25

  در زمينه ها ي مختلف آموزشي و پرورشي و شركت در جلسات مشورتي .

  پاسخگويي به سواالت اولياي هنر جويان .	.26

  انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم .	.27
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  تمانرشته ساخرشته تدريس بنده در  تعاريف

   ساختمان

 دو به را محيط كه شود مي ساخته كار براي يا ناهسرپ عنوان به و سكونت براي كه است اي سازهساختمان 

 باشند بلندتر مشخصي اندازه از بلندا نظر از كه هايي ساختمان. كند مي تقسيم درون و بيرون بخش

 عالي شوراي 1377 سال مصوبه طبق بلندمرتبه ساختمان ايران در. شود مي گفته بلندمرتبه هاي ساختمان

 نيز بلند بسيار هاي ساختمان] 1.[شود مي گفته طبقه شش از باالتر ايه ساختمان به معماري و شهرسازي

 گفته عمارت بيشتر قديمي باارزش و بزرگ هاي ساختمان به.شوند مي ناميده برج يا خراش آسمان اصطالحاً

  .شود مي

  

  :كارگاه

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

  .يگويندم
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  از كار:   يناش  حوادث 

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

  حادثه:  يفتعر 

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

  .گردد  يبآس  صدمه

  

  در كار : يبنظم و ترت-

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

  ساختمان انواع

 با شده ساخته بناهاي ساختمان از منظور اينجا در ناميد، ساختمان توان مي را اي سازه هر كلي معناي در

  .باشد مي...)  و آجر گچ، سيمان، آهن،( بنايي الحمص

  .نمود تقسيم دسته دو به توان مي آن كاربرد نوع و مصرفي مصالح لحاظ از را ساختمان اصوالً
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  سازه لحاظ از ساختمان انواع

  بتني هاي ساختمان

 يا ساده ميلگرد صورت به فوالد و ماسه شن، سيمان،( آرمه بتن از آن اصلي اسكلت براي كه است ساختماني

  .باشد شده استفاده) آجدار

 و بلوك تيرچه هاي سقف از يا و شود، مي پوشيده بتني هاي)دال( تاوه وسيله به سقفها ساختمان، نوع اين در

  .شود مي استفاده ساخته پيش هاي سقف ساير يا

 ماشيني آجر اي، يغهت سفال مانند آجر انواع از است ممكن) ها پارتيشن( كننده جدا ديوارهاي ساخت براي

  .شود استفاده چوب يا و گچي تيغه حريق، ضد استاندارد فوم فشاري، معمولي آجر دار، سوراخ

 برشي ديوار ديوارها اين نوع صورت اين در كه شود استفاده هم آرمه بتن ديوارهاي از است ممكن همچنين

  .باشد مي

 ساختمان.شود مي استفاده) مسلح بتن( آرمه بتن از ها ستون و تيرها شاه ساخت براي ساختمان نوع اين در

  .دارند طبيعي حوادث برابر در زيادي استحكام بتوني هاي

  فلزي هاي ساختمان

  .شود مي استفاده فوالدي هاي پروفيل از ها پل و ها ستون ساختن براي ها ساختمان نوع اين در

  .نمايند مي استفاده تكي هاي پهن بال يا و دوبل I هاي آهن تير از ها ستون ساختن براي معموالً ايران در
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 استفاده) پليت بيس( فوالدي صفحه از ها ستون زير ي سيب ل س برا و تسمه-نبشي از اتصاالت براي

 نيز مهره و پيچ يا پرچ از استفاده( نمايند مي متصل هم به جوش وسيله به را قطعه دو معموالً و شود مي

  ).است متداول

  .شود مي استفاده فلزي بندهاي باد از زلزله با مقابله براي ساختمان نوع اين در

  بنايي هاي ساختمان

 ساخته سنگ ويا سيماني آجر،بلوك آنهااز مصالح هستندكه هايي ساختمان بنايي هاي ساختمان از منظور

 ايبر.:شود مي تحمل بنايي مصالح با هاي ديوار توسط قائم هاي بار از ياقسمتي تمام آنها اندودر شده

 مي متر 8 زمين صفر صفر از آنها ارتفاع حدكثر يا نمايندو نمي تجاوز طبقه 2 از كه كوچك هاي ساختمان

  .نمود استفاده ساختمان نوع اين از توان مي باشد

 هاي پروفيل از معموالً ايران در ها سقف ساختن براي و بوده آجري ها ساختمان نوع اين اصلي اسكلت

  .شود مي استفاده بلوك و تيرچه سقف از يا و گردد؛ مي استفاده ضربي طاق صورت به آجر و Iفوالدي

 و چيني كرسي روي شناژهاي از حتماً بايد) زلزله نظير( جانبي نيروهاي با مقابله براي ساختمان نوع اين در

 يرو مختلف طبقات در حمال ديوارهاي معموالً آجري هاي ساختمان در همچنين شود؛ استفاده ها سقف زير

  .باشند مي حمال ديوارهاي همين نيز ها پارتيشن اغلب و گيرند مي قرار هم
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 با هاي ديوار براي ديگر عبارت به يا و.باشد كمتر متر سانتي 35 از نبايد حمال ديوارهاي عرض حداقل

  نشده مهار هاي دبوار براي دهم يك از نبايد ارتفاع به ضخامت نسبت حداقل ، بنايي مصالح

  گلي و خشتي هاي ساختمان

 تجاوز طبقه يك از آن طبقات تعداد و باشد مي گل و خام خشت از ها ساختمان نوع اين اصلي اسكلت

  .نمايند نمي مقاومت وجه هيچ به زلزله همانند جانبي نيروهاي مقابل در و كند نمي

  چوبي هاي ساختمان

 شهرهاي شوند،مانند مي ساخته است دسترس در ارزان قيمت با چوب كه مناطقي در ها ساختمان نوع اين

  ... و آمريكا كشور هاي ايالت بعضي اتريش، كشور جنوبي

  .شود مي ساخته كمتر منابع كمبود علت به ايران در چوبي هاي ساختمان

  تركيبي هاي ساختمان

-فلزي يا و بتني-فلزي هاي ساختمان مانند شود ساخته فوق انواع از نوع چند يا دو از ساختماني است ممكن

  ... . و آجري

  اهميت و كاربرد نوع لحاظ از ساختمان انواع

  :ميشوند تقسيم اصلي گروه چهار به اهميت كاربردو لحاظ از ها ساختمان

 آبرساني،نيروگاهها،برج نشاني،تاسيسات آتش ها،مراكز بيمارستان):زياد خيلي بااهميت ساختمان(1 گروه

  رساني كمك ،مراكز انتظامي تلويزيون،تاسيسات و مراقبت،مخابرات،راديو هاي
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  :ميشود نقسيم كلي گروه سه به زياد اهميت با هاي ساختمان)زياد اهميت با ساختمان(2گروه

 فروشگاههاي:مانند.شود مي زياد ومالي جاني تلفات موجب آنها خرابي كه هايي ساختمان)الف

  ... و برزگ،سينماها،مدارس

 اسناد داري نگه مراكز:مانند.شود مي ملي ثروت رفتن دست زا باعث آنها رفتن بين از كه هايي ساختمان)ب

 زيست محيط آلودگي ايجاد و سوزي آتش باعث آنها خرابي كه هايي ساختمان)ج... و ها ملي،موزه مدارك و

  ....و رساني سوخت ها،مراكز پااليشگاه:مانند.شوند مي

  سازي ساختمان

 ساخته پيش قطعات از استفاده با اخير هاي دهه در اما است، بوده بر زمان فرايندي معموالً سازي ساختمان

  .رساند پايان به تر سريع را ها ساختمان ساخت توان مي

  

  ساختمان : در رشته در زمينه تدريس آن و تبيين  بنده  تجارب

  روش هاي استفاده شده توسط بنده در شناسايي دانش آموزان خالق:  1تجربه 

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

:  

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

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

  ادداشت كنند.ي

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 _هاي آموزشي ديداري : در كالس خود تا حد امكان از وسايل و روش 5

  .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  تم مي آموخ: 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 

  جو كنند. كه براي حل مسايل ، همواره راه هاي متعددي را جست و 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 .

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 كردمي و تغيير عقايد و اشيا تشويق : دانش آوزان را به دست كار13

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

     دروس رشته ساختمان كه بنده از آنها استفادهيس روش تدر يمتد ها ينتازه تر:  2تجربه 

  مي كردم :

 يبرا يادگيرير ستون چها 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 يتاز اهمشود،  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

 يهاموضوع  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

 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 ورزند به آنچه آموخته اند و عمل به آن در كالس يدنمعنا بخش ينظام مند برا

  كدام است؟دروس ساختمان   يستدر يروش ها بهترين ●
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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...)،  يلدانش آموزان، امكانات موجود (زمان، فضا، وسا يقو عال زهايان 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 يرا مورد بهره بردار يستدر ياز الگوها و روش ها

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

  : 3تجربه 

  كه بنده استفاده مي كردم . ساختمان  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

  :و كار فعاليت مرحله
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 يينموضوعات تع يو بر رو يمتقس ينفره تا انفراد 3 يال 2كوچك  يگاه به گروه هاكار 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 .

شده، دور هم  يمتقس يرادانف 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

  .جست مشخص شده است) سود

  :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

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

  . ختم .پردا يم يدر ابعاد نظر

  .است يمرحله حداكثر معادل ده شصتم كل زمان كارگاه آموزش ينا يبرا ينهزمان به (4
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  :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 يكارورزان) است. منش 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 يسد تدرعامل عمده گسترش اصطال ح راهبر ي،در برنامه آموزش يدصاحب نظر فق هليواتابا،

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

   :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

  .يردگ ي(قانونمند) نضج م يتفكر در توال ياناترج )3
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 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 يشعر، فرهنگ، كشورها و ...) داده ماطال عات در قلمرو خاص (

 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 يال زم به ذكر است كه معلم م

  .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 يافتتسلط 

  :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 يوش هار 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 

   :آمد عبارتند از يرونبسربلند 

  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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قرار دادن آن در اختيار : درست كردن يك فرهنگ لغات اصطالحات رشته ساختمان و  4تجربه 

  هنرجويان

يكي از كاهايي كه بنده به عنوان هنر آموز ساختمان در طول دوران تدريسم انجام دادم درست كردن يك 

فرهنگ لغت از اصطالحات رشته ساختمان و قرار دادن آن در اختيار هنرجويان بود .كه در زير اين فرهنگ 

  لغت را مي آورم .

  . دهند مي تغيير را تازه بتن خاصيت كه هستند يمواد:  بتني مضاف مواد

U)شود مي استفاده...  و ها پل ، بادبند ساخت در آن مصرف عمده كه پروفيل نوعي) : ناوداني .  

  رود مي بكار مهارها و مسلح بتني كارهاي در آجدار و ساده صورت به و گرد مقطع با پروفيل نوعي:  ميلگرد

  . ميشود بكار ساختمان در ها وصله و ها حفاظ ، درها ساخت براي و يلمستط ، مربع مقاطع با:  تسمه

 استفاده قالب ساخت و درها ساخت براي حاال و پنجره و درب ساخت و درگاه نعل براي قديم در كه:  چوب

  . شود مي

  . رود مي بكار بتن صندوقه و مبل ، در ساخت ، بنا آرايشي كارهاي در:  فلزي تخته

  . شود مي استفاده ساختمان كف فرش براي كه چوب از يفرآيند:  پاركت

  . شود مي استفاده سيليسي اي ماده از انرژي رفتن هدر از جلوگيري و نور عبور براي:  شيشه

  . شود نمي خرد شكستن هنگام كه ميليمتر 13 ضخامت حداقل با شيشه نوعي: ايمني شيشه

  .ستا شيشه در آن استفاده عمده كه خمير نوعي:  بتانه

  . شود مي استفاده ساختمان بندي عايق در كه نفتي فرآورده نوعي:  قير

  . است گرمسير مناطق در آن مصرف عمده كه بندي عايق براي مالت نوعي:  گل كاه اندود
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  . شود مي ويبره و شده ساخته دقت با آن مالت كه موزاييك نوعي:  تايل سيمنت

  .است صيقلي و نچسب سطح با مقاطع در اندود دارنده نگه منظور به توري نوعي:  رابيتس

 اي سازه غير صوتي عايق منظور به شده اضافه پوكه و آلومينيم پودر آن در كه بتن نوعي:  سبك بتن

  .شود مي استفاده

  . ميرود بكار سبك سقف يا جداكننده ديوار ساختن براي كه گچي آجرهاي: سيپوركس

  . شود مي استفاده حرارتي صوتي عايق و اسازيجد براي ساخته پيش گچ مالت:  گچي پانل

 افزايش باعث و پخش بتن در يكنواخت طور به كه فوالدي الياف اضافه به معمولي بتن مخلوط:  اليافي بتن

  . شود مي استفاده سازي محوطه و سازي جاده در و شده خود نوع در بتن فشاري مقاومت

 حرارتي عايق براي ميليمتر 100 ضخامت در پنبه چوب و شيشه پشم ، سنگ پشم از عايقي:  پتويي عايق

  . شود مي استفاده

 كياوگرم 150 آن عيار شود مي استفاده پي كف كردن تميز و كردن سطح هم براي بتني): نظافت( مگر بتن

  .است

  . شود مي استفاده اوليه سازي كف و ها پي در آب و سنگي هاي دانه و خاك ، آهك از مالتي:  آهك شفته

 كه آورد مي بوجود خارجي و داخلي سطوح بين ارتفاعي اختالف پي روي آجر رج چند چيدن: چيني رسيك

  .گويند كرسي

  . شود مي استفاده قير همراه به بندي عايق در كه گوني نوعي:  چتايي

  . است همراه مصنوعي الياف يا شيشه پشم از هايي اليه با كه اندود قير هاي ورق:  ايزوگام

  . گويند سنگ بار آن بر به نسبت را سنگ نماي سطح زدگي بيرون مقدار : بارسنگ
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 و مقاومت تا كنند مي مهار تورهايي آنها دور شوند مي اجرا سنگي صورت به كه ديوارهاي:  گابيون

  . باشد داشته بيشتري يكنواختي

  . شود مي ختهسا جداكننده براي كوره در حرارت با دار سوراخ هايي قالب در رس خاك:  سفال آجر

  . شود مي استفاده ساخته پيش گچي صفحات اتصال براي:  صنعتي بتونه گچ

  . شود مي نصب درگاه باالي در كه آهن ، چوب ، بتن از اي پارچه يك تير:  درگاه نعل

  . شود مي ساخته معيني شكل به ميلگرد با همراه بتني درگاه نعل:  بتني پوتر

  . شود مي استفاده برشي يروين تحمل جهت كه ميلگردي:  اُتكا

  . شود مي باز و بسته آن برروي و لوال آن به در كه قابي:  چارچوب

  . ميگرد قرار كف از باالتر در كه چارچوب پايين:  آستانه

  . شود مي پر گچ بوسيله آن پشت كه چهارضلعي هاي قوطي:  شمشه

  . رازت غير سطح دو ارتباطي وسيله ترين ساده و ترين قديمي:  رامپ

  . كند مي حركت موتور بوسيله كه بلند هاي ساختمان در طبقات بين ارتباطي وسيله:  آسانسور

  سانتيمتر150 حداكثر ارتفاع به پاركينگ ورودي در محلي:  سرگير

  . ميگيرد قرار پا كه جايي يعني پله فوقاني سطح:  پله كف

  . دارد رارق متوالي پله كف دو ميان كه عمودي اي قطعه:  پله پيشاني

  . نامند مي گونه را پله بغل سطح:  پله گونه

  . گويند مي پله عرض را پله هاي گونه بين فاصله:  پله عرض
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  .گذارد مي قدم آن بر پله رديف يك پيمودن از پس شخص كه است محلي:  پاگرد

  . ودش مي استفاده آن از ناشي خطرات و سقوط از جلوگيري براي كه اي نرده:  پله انداز دست

  . دارد نام پله لب پيشاني از پله كف آمدگي پيش:  پله لب

  .گويند پله مسير خط را پله مسير دهنده نشان خط:  پله مسير خط

  . گويند شمشيري را پله زير تيرآهن:  پله شمشيري

  . شود استفاده آن از خطر بروز هنگام تا ، ميشود تعبيه ساختمان از خارج كه اي پله:  فرار پله

  ساختمان داخل به طبيعي عوامل نفوذ از جلوگيري براي است پوششي:  سقف

  . گويند پاكار را ضربي طاق در ديوار روي سقف قرارگيري محل:  پاكار

  . خاك گچ مالت روي ضربه با آجر دادن قرار و تيرآهن دو بين سقف اجراي:  ضربي طاق

  .نآ خاك و گرد گرفتن منظور به آب در آجر بردن فرو:  آبخور

 كه كنند مي ايجاد معين فاصله به راستا يك در cm10 عرض به نوارهايي مختلف هاي مالت با:  بندي كرم

  . گويند كرم آن به

 به را مثلثي هاي شبكه و شده متصل هم به مفصلي طور به كه مستقيم هاي ميله از اي مجموعه:  خرپا

  . آورند مي وجود

  . است انبارها و كارخانجات سقف پوشش ترين متداول كه مانسي جنس از داري موج هاي ورق:  ايرانيت

  . گويند كرپي را ها الپه به) ايرانيت( موجدار هاي ورق اتصال وسيله:  كرپي

  . دارد قرار اصلي سقف زير كه غيرباربر پوشش به:  كاذب سقف
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 مي داده قرار مجاور ساختمان ديوار يا گود بدنه بر كه است فلزي يا چوبي ميله): بستن تنگ( بندي شمع

  . شود مي گود داخل به بدنه هاي خاك يا ديوارها ريزش از جلوگيري منظور به شود

 انجام آن طريق از زمين و سازه بين بار انتقال كه آن با تماس در خاك و سازه از هايي بخش مجموعه: پي

  .پذيرد مي

 گرفته نظر در بيشتر سانتيمتر 10 تا 5 بين ، باربر ديوار طرف هر از كرسي عرض:  چيني كرسي در ريشه

  . شود انجام پي از بزرگتري سطح در ، ديوار وزن توزيع تا شود مي

  . باشد مي ديوار هاي رج ساير كننده تعيين عامل رج اين كه ديوارها رج اولين چيدن:  كردن رگي يك

  . دارد را سقف بار انتقال وظيفه كه ساختمان در ديواري:  باربر ديوار

  پ. شود مي استفاده ها فضا جداسازي منظور به كه ديواري:  باربر غير واردي

  . شود مي اطالق ديوارها آجرچيني ي شده شناخته هاي آرايش انواع به:  پيوند

  . شود مي چيده راسته و كله بصورت ميان در يك كه آجرچيني به:  راسته كله پيوند

  . است شده صاف آنها تيز هاي گوشه و ندا غلتيده خانه رود در كه هايي سنگ: قلوه سنگ

  . دارند وجود دار گوشه و منظم نا صورت به كه هايي سنگ: الشه سنگ

  . آيد مي بدست قواره سنگ بگيرند چكش يا پتك با را الشه سنگ تيز هاي گوشه اگر:  قواره سنگ

  . است خورده شترا مستطيل مكعب بصورت تقريبا كه است اي گرفته شكل سنگي): مالن( بادبر سنگ

  . دهند مي قرار هم روي راسته و كله صورت به و ميكنند قواره پتك با را كوهي سنگ:  چيني الشه

  . است ها سنگ بين كه تفاوت اين با است چيني الشه مانند:  مالت و سنگ مختلط چيني سنگ
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 بخار در را آمده بدست قطعه و ريزند مي قالب در آنرا و كنند مي تهيه ، ماسه ، آهك با را مالتي:  سيپوركس

  .دارد نام سيپوركس آمده بدست قطعه شود مقاوم تا آورند مي در فشار تحت آب

 ساندويچ آنها به و كنند مي تزريق اورتان پلي فوم آنها بين كه فايبرگالس يا فلز اليه دو از:  پانل ساندويچ

  .گويند پانل

  . گويند قوس شانه دارد مي بر ترك زياد بار اثر در قوس كه محلي: قوس شانه

  .گويند پاكار را ديوار يا ستون از قوس شروع محل:  پاكار

  .گويند شكرگاه را شانه و پاكار بين فاصله): گاه شكن( شكرگاه

  . گويند تيزه را قوس نيمه دو برخورد محل:  تيزه

  . ميريزد فرو زياد بار اثر بر طاق كه محلي تا شانه بين فاصله:  آوارگاه

  . گويند كالهه را آوارگاه شدن تمام محل تا تيزه بين فاصله:  ههكال

  . يكديگر از فضا دو جداسازي منظور به تزئيني قوس): آرك( آرگ

  . گويند پله را) ساختمان در( مختلف اختالف با سطح دو بين ارتباطي وسيله ترين معمول:  پله

  . گويند گل غوري را شده مال لگد سفت گل:  گل غوري

  . گويند مي نيز رگه دو اصطالحا كه شود مي انجام چيني ديوار رج دو سقف دور تا دور:  سقف رچينيدو

  . گويند بندي شيب عمل اين به ميگردد ايجاد شيبي ناودان به آب هدايت براي:  بام بندي شيب

  . گويند زهكشي را نظر مورد محل به سطحي هاي آب انتقال يا خشكاندن:  زهكشي
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 حفر آبكش قسمت به رسيدن منظور به و است متر سانتي 90 حدود آن قطر اندازه كه اي استوانه : چاه ميله

  .شود مي

  . گويند انباره فضوالت آوري جمع منظور به شده كنده ميله پايين قسمت در كه فضايي به:  چاه انباره

  . گويند اضالبف را زائد مواد همراه به ريختني دور آبهاي انواع از رقيقي مخلوط:  فاضالب

  . شود مي ساخته زائد آبهاي آوري جمع منظور به كه اي سرپوشيده مخزن:  تانك سپتيك

  . گويند مي اگو سيستم را خانه تسويه به صنعتي و خانگي فاضالب انتقال براي مجراهايي:  اگو

  . كند برآورده را آن از كننده استفاده هاي خواسته بتواند كه است سطحي:  سازي كف

  . شود مي استفاده سازي كف براي سيمان ماسه مالت يا بتن جنس از پوشش نوعي:  موزائيك

 كار اين به كنند مي پر سنگ قلوه از آنرا زير ساختمان كف به رطوبت ورود از جلوگيري منظور به:  بلوكاژ

  .گويند بلوكاژ

  يك از كمتر مخصوص وزن با متخلخل است سنگي:  معدني پوكه

  . آورد مي بدست آن حالت تغيير و رس خاك كردن ذوب از را صنعتي پوكه : صنعتي پوكه

  .ها كانال در اتصاالت ديدن براي اي دريچه:بازديد دريچه

  .ساختمان از خارج به بخاري سوخت از حاصل گازهاي هدايت براي مجرايي:دودكش

  .مطبوع نا بوهاي هدايت براي مجرايي:هواكش

  . گيرد مي قرار ها پنجره كف يا ساختمان داخلي وارهايدي پاي در كه است سنگي: قرنيز

  . رود مي بكار ساختمان خارجي ديوارهاي پاي در كه است سنگي: ازاره
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  . دارد نام داربست گيردكه قرار پا زير در كه است اي بوسيله نياز باال قسمت در كار ادامه براي:  داربست

 زير بتن تا گيرد مي قرار قالب كف در آرموتور زير در و شود مي ساخته خاموت با كه اي وسيله: خرك

  . برود آرموتور

  . گيرد مي قرار ديوار دادن قرار راستا ي در براي كه اي وسيله:  كار ريسمان

  .گويند چارك را آجر نصف):چارك(نيمه آجر

  .باشد شده كم آن چهارم يك كه آجري:زده سر آجر

  .دباش شده كم آن پنجم يك كه آجري:زده آجركم

  .ميشود گفته كلوك آجر از هشتم يك به:كلوك آجر

  .باشد متر سانتي 5/2 تا تا متر ميلي7 ضخامت به كه آجرهايي خورده:پوسته

  .مالت كشيدن هموار براي است اي وسيله:مالت شمشه

  ندهآي در كه چينند مي طوري به را ديوار آينده در ديوار دادن ادامه براي: ديوار البند و ريز ال گير هشت

  .باشد كالف جديد قسمت با ديوار

  .ميشود ساخته40*40يا30*30معموال كه است آجر ستون همان:دستك

  .ميشود ساخته متر سانتي 50 اندازه به ديوار كنار كاري آجر كار اتمام از بعد كه آجري ستون به:جرز

  .ميشده استفاده مالت حمل براي قديم در كه دسته دو داري است اي وسيله:زنبه

  .ميريزند آجر روي آب مالت به بهتر چسبندگي و غبار و گرد از ها آجر كردن تميز براي:كردن زنجاب

  .ميشود ناميده هره بگذاريم هم كنار در پهلو به را آجر اگر:هره



 

فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 7فقط 

٣٥ 

 

| ٣٥

  .باشد درجه 90 بصورت كه ديوار اتصال محل: نبش

 به حمال ديوار و ميشود ساخته 20*10*5 اندازه به و كوره در شده پخته رس خاك از كه آجري: گري آجر

  .ميرود كار

  .ميدهيم قرار بندي شيب در مبنا براي اي گوشه در كه كرمي:دليل كُرُم

  .ميشود تعبيه فضا دور فرش دادن قرار مبنا براي كه هايي موزاييك:فرش دستوره

  .گويند رج يك افقي راستاي در آجر رديف هر به:رج

  .ميشود تعبيه كششي نيروي از جلوگيري جهت ديبن آرماتور در ميلگردهاييكه:سيتكا

  .ميشود ساختمان يكپارچگي باعث كه ميشود اجرا افقي يا عمودي صورت به مسلح بتن: شناژ

  .ميكند منتقل زمين و پي به را ساختماني بارهاي كه عمودي عضو: ستون

  .يكندم عمل قالب نگهداري جهت ستون قالب دور و دارد ضلع چهار كه چوبي وسيله:يوغ

  .گويند دكفراژ را ها قالب كردن باز:دكفراژ

  .آيد مي بيرون پي از متر سانتي 80تا 50 اندازه به كه ميلگردي:انتظار ميلگرد

  .است متر سانتي 10 ضخامت با بتني سقفي:دال

  .ميرود كار به خاك جانبي فشار مقابل در پايداري منظور به كه است ديواري:حايل ديوار

  .است ساختمان خروجي و ورودي بين ارتباطي اي وسيله:راهرو

  .ميكند منتقل زمين به گوناگون نيروهاي انتقال براي كه... و ستون و پي مثل اعضاي از اي مجموعه:سازه

  .محل جغرافيايي شمال با نقشه جغرافيايي شمال كردن منطبق:نقشه توجيه
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  .ميدهد جامان را بتن با ستون كف صفحه بين اتصال كه است اي وسيله: بولت

  .ميرود بكار IPE   دو وصله براي متر ميلي9 تسمه از كه فلزي قطعه:موازي قيد

  .اصلي افقي فلزي هاي عضو:تير شاه

 بكار تير خيز با مقابله جهت زنوري النه يا ضلعي شكل به جان وسط از كه هايي آهن تير:زنبوري النه تير

  .ميرود

  .ميرود كار به ستون به تير اتصال براي هايي نشيمن لفمخت ارتفاع در نبشي ار معموال:تير نشيمن

  .ميرود كار به نشيمن نبشي دور ستون و تير اتصال براي كه شكل اي ذوزنقه ورقهاي:لچكر

  .گويند كنسور يا بالكن را اصلي ديوار از سقف آمدگي پيش به:بالكن

 تعبيه... يا 8و 7 يا ضربدري شكل به جانبي نيروي با مقابله جهت فلزي هاي ساختمان در كه عضوي:بادبند

  .ميشود

  .ميگيرد قرار تير روي پا خر اتصال در كه فلزي ورق:روسري ورق

  .ميشود تعبيه ساختماندرزي دو بين در انبساط و انقباض از جلوگيري براي:انبساط درز

  .ميشود يهتعب درزي ساختمان دو بين ساختماندر ي ضربه از ناشي خطرات از جلوگيري براي:انقطاع درز

  .گويند جوشكاري را فلزات دادن حرارت با آالت آهن اتصال وسيله:جوشكاري

  .ميشود انجام درجه 90زاويه يا گوشه در كه جوشي:گوشه جوش

  .گويند بندي را انگشت بند يك ضخامت به آجر خرده:بندي

  .رود مي كار به ضربي طاق در كه سكه يك ضخامت به آجر خرده: پولي
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  . ساختمان در سبك هاي تخريب براي است اي وسيله:  تيشه

  كف فرش و آجركاري براي ديوار روي مالت كردن پهن براي:  گرد كمچه

  . پالستر و كاري سيمان براي اي وسيله:  گوش چهار كمچه

  . سانتيمتر 3 ضخامت به سيمان ماسه مالت اندود:  پالستر

  . متر ميلي 5 ضخامت به سيمان و گسن پودر يا سيمان ماسه مالت از نازك اليه:  كشي نرمه

  . مخصوص دستگاه از استفاده با سيمان ماسه مالت اندود:  تگري

  . مالت از استفاده با...  و آجر ، كاشي بين درز كردن پر:  بندكشي

  . زياد نسبتا فاصله با نقطه دو دادن قرار راستا در براي وسيله:  تراز شلنگ

  . كم ظرافت با مالت ردنك پهن براي اي وسيله:  ماله تخته

  . مصالح حمل براي اي وسيله:  فرغون

  آب ريزش براي.  شود مي زده سنگ زير كه شياري يا زدگي بيرون مقدار:  آبچك

  . شود مي زده اصلي سقف از سانتي 60 فاصله در معموال كه كاذبي سقف:  دوطاقه

  تاسيساتي هاي لوله عبور براي فضاي:  داكت

  . پله اليبا اتاقك:  خرپشته

  . سانتيمتر 60 ارتفاع به بام پشت اطراف چيني دور:  پناه جان

  . كولر هدايت براي مسير:  كولر كانال

  . دارد سقف كه فضايي:  بنا زير
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  . سيمان و گچ مالت از مخلوطي:  گچ سيم

  . آهك و سيمان ، ماسه مالت:  باتارد مالت

  . ريز فالسي و مرغ تخم ، سيمان ، ماسه مالت:  ساروج مالت

  . خيابان با كوچه كف از همكف طبقه ارتفاع:  مسني

  . فنداسيون به باال طبقات سقف بار انتقال براي تيرآهني:  فلزي ستون

  . سطح روي خاك پوشيدن و پاشي آب:  سطح رگالژ

  . است درجه 90 زاويه آن سر يك كه ميلگردي:  گونيا يكسر ميلگرد

  . اند آورده در  U شكل به آنرا كه ميلگردي:  ركابي

  . ميلگرد دو كردن مهار براي:  قالب

  . ريزند مي ها قالب داشتن نگه براي كه است بتني:  رامكا

  . گل و آجر از شده ساخته كوچك كارهاي براي قالبي:  بنايي قالب

  . نساختما كف از تر پايين متر 5/1 ارتفاع به آسانسور كابين قرارگيري براي اي چاله:  آسانسور چاله

  . مخصوص فشنگ با ، دارد كاربرد ساخمان در پرچ براي اي وسيله:  هيلتي تفنگ

  . قالب به ميلگرد چسبيدن از جلوگيري براي بتني يا پالستيكي قطعات:  اسپيسر

  . سطحي فاضالب دفع براي چاهي:  جذبي چاه

  . برق دهنده انتقال بعنوان مسي ميله دادن قرار و كندن از بعد:  ارت چاه

  . شود مي تعبيه آن درون چاه انباره ريزش از جلوگيري براي:  ولَگ



 

فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 7فقط 

٣٩ 

 

| ٣٩

  . آشاميدني غير مصرف براي كرده تبديل مفيد آب به را مفيد غير فاضالب آب:  جذبي بستر

  . فنداسيون روي بر ستون قرارگيري براي ستون صفحه:  پليت بيس

  . اه آمدگي پيش نيروي تحمل براي فلزي ساختمان در عضوي:  دستك

  . درجه 45 بصورت برش:  بر فارسي

  . گويند زنده بار ساختمان در جريان حال در بار به:زنده بار

  . گويند ساختمان در ثابت اشياء و ساختمان بار:  مرده بار

  . ساختمان داخل بو ورود از جلوگيري براي اي وسيله:  سيفون

  . ساختمان در صدا بندي عايق براي ورقي:  آكوستيك ورق

  . دايره نيم بصورت هاللي هاي سقف در است محلي:  ومير

  . ساختمان در فاضالب و گازي ، آبي كشي لوله عمليات:  مكانيكي تاسيسات

  . ساختمان بيروني فضاي در متر 5/1 حداكثر عرض به فضايي:  تراس

  پ. شود مي اجرا اي اليه بصورت رس گل مالت با كه ديواري:  چينه

  . قديمي ساختمانهاي ورودي فضاي:  داالن

  . قديمي هاي ساختمان پذيرايي قسمت:  صفه

  . است متر 2 حداكثر آن ارتفاع معموال كه قديمي ساختمانهاي انتهاي قسمت اتاق:  كنجي

  . باشد سقف داراي كه عبور كوچه از اي محله:  ساباط

  . كوچه در سطحي هاي آب آوري جمع محل:  هرزاب
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  . متر 20 حداقل ارتفاع به شكل اي استونه بناهاي:  منار

  . كند مي عبور آن در زمين سطح روي بر قنوات آبهاي كه گلي جوي:  جزول

  . صحرا در هالل سقف با ضلعي چهار اطاقكي:  ُگنبد

  . سيل ورود از جلوگيري بمنظور خاك از تجمعي:  خاكريز

  . گيرد مي قرار آن در شيشه كه درب از قسمتي:  خور شيشه

  . ساختمان كردن گرم براي تزييني اي وسيله:  شومينه

  . شود مي كوبيده باربر سقف تيرهاي زير به كه نازكي و باريك ي تخته:  توفال

  .ها مالت از يكي با زيرين اليه اجراي: آستر

  .نر مالتي با آستر اليه روي اي اليه اجراي: رويه

  .كند مي عبور آن از آب ديوار زير در كه محلي: پله

  .جذبي چاه انباري همان: پشته

  .شده مي استفاده يخچال جاي به قديم در است گود آن داخل كه شكل مخروطي اي سازه: گلي يخچال

  .قديمي هاي خانه جلو در سكوي: تقه

  .ييم شو مي را صورت و دست كه محلي: روشويي

 كردن خنك هتج و بيشتر ساختمان قسمت ترين باال از آن ارتفاع كه ضلعي چهار اي سازه: بادگير

  .شده مي تعبيه قديمي هاي ساختمان

  .است خانه حياط همان: صحن
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  .شود مي تعبيه ساختمان در نياز مورد نور تامين براي كه محلي: گير نور

  . سازد مي جدا خارج فضاي از آنرا كه دودكش طرفين هاي ديوار به:  دودكش گونه

  . دارد سايش و برابر در كمي مقاومت كه ساختمان در داخلي يا خارجي نماي براي پوششي: كاشي

  . شود مي استفاده نما در كه صيقلي سطح با اي خورده برش سنگ:  پالك سنگ

 مي استفاده حوض بدنه و گوني قير مانند رطوبتي هاي عايق زيرسازي براي اندود اين از:  اي ليسه اندود

  . شود

 استفاده حمام سقف مانند آبريزگاه ي ديواره و سقف و ساختمان نماي در اندود اين از:  اي ماله تخته اندود

  شود مي

 به زيبايي و متنوع هاي رنگ مصرفي مواد به بسته و شود مي مصرف ساختمان نماي در:  شسته اندود

  دهد مي ساختمان

 مخلوط دلخواه نسبت به هم به باشد الزم كه رنگ هر از را شده بندي نمره موزائيك سنگ:  موزائيكي اندود

  . كنند مي

  . كرد نماسازي درشت و ريز سنگ با توان مي را تگرگي روكاري:  تگرگي اندود

 آب با كه است رنگي سيمان يا سفيد سيمان و سنگ خاك و پودر اندود اين اجراي مصالح:  اشكي اندود

  . آيد مي بدست نرمي مالت و كرده مخلوط

    . شود مي استفاده ارتفاعات به دسترسي براي:  فلزي داربست

  . دهد مي انتقال زمين به ستون از را نيروها كه سازه از قسمتي: فنداسيون

  به پروفيل يك گاه هر:  مركب هاي رخ نيم
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  پالك سنگ داشتن نگه براي فلزي بست:  اسكوپ.230

  شود مي استفاده تيغه براي نازك قطعات در كه مكعب شكل به آلومينيم هاي سيليكات از:  آجررسي. 231  

  ين تجربيات بنده به عنوان هنر آموز ساختمان :تبي

  در كارگاه ساختمان :روش هاي حاصل از تجربيات آشنايي اصول ايمني كار 

هميشه در كارگاه روش هاي زيادي برا ي كاهش حوادث در حين كار  ساختمانبنده به عنوان هنرآموز 

  م .دانش آموزان انجام مي دادم كه در زير به بيان آن ها مي پرداز

  : ساختمان و روش هاي بنده براي كاهش خطرات در كارگاه 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  

بواسطه عدم رعايت اصول ايمني در  و جوشكاري  به تجهيزات الكتريكي كاهش خسارات 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

يافته هاي معتبر از -3    ساختمان  ساله تدريس در كارگاههاي چندين تجربيات -2يافته هاي محيطي  -1

  كتابهاي هنرستان و اينترنيت
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  يافته هاي محيطي: *

  .در اين قسمت بيشتر از روشهاي مشاهده  استفاده گرديد

  : در محيط كار تجربه يك

 تدريسشدم و قبل از  مشغول به تدريس  ساختمانهنرآموز عنوان توجه به اينكه اينجانب از بدو استخدم ب با

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

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

  مي كردم .

  

  ايمني بيشتر در كارگاه استفاده مي كردم  : يكه بنده براي روش هاي

  و نكات ايمني در گارگاه  و ساختمان سازي 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 جوشكاري دي و نحوه اتصاالت صحيح سيم ها و كابلهاتوضيحات فر-4
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  رعايت نكات ايمني در كارگاهها-5

  نصب پوستر هاي حاوي پيام در كارگاهها-6

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

  : ساختمان  در دروس كارگاهي زاندانش آمو برخي از  بي انگيزگي تببين تجربه 

حضور پيدا كرده ساختمان زان بدون انگيزه در اين رشته جالب توجه ديگر اينكه بعضي دانش آمو نكته    

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

كه تغير رشته بدهند يا همين رشته را بدون انگيزه ادمه  انندميم بعضي ها سر دو راهي ، مشاور با آنها 

  .بدهند

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

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

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

  .هاي ايمني صنعت كه چند مورد را اشاره ميكنيم

  هب  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
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  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

 ياو   منظور عمل يشترو ب  شده  يمعن آمد يشپ ياو   واقعه يداد،رو  يمعنا  به  معموالً حادثه  لغت  بدر كت       

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  يگهانو نا  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 يبوجود م  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  حوادث

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

  يمنيا يشعار اصل چند           

  بعد كار يمني،ـ اول ا 1 
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  .رود يصنعت به شمار م ياصل ضرور يناول يمنيـ ا 2

  !يكن يزندگ يشتركن تا ب ياطـ احت3

  .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 ياست كه قاتل هم م 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

  . يدموكول نكن امروز را به عالج فردا 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
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  . روز خوش ، روز بدون حادثه است -15

  **يعلم يها يافته**  

برد. و اما شما مديران و سرپرستان  يدكات از كار خود لذت خواهن 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

  :بايد رعايت شود  ي ساختماندر كارگاهها  يمنيا نكات

  :دركارگاه بايد رعايت شود عبارتندمواردي كه *

 يانصب پوستر  يردمدرسه قبل از شروع كار انجام  بگ 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 ياده كرد تعداداستف 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 ييمونه هان

كه در آن كارگاه وجود دارد بطور كامل و  يشمار ياز احتمال خطرات ب 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 رهايزاكنترل ا   - 

باشند. داشتن  يبع يهستند كه سالم و ب ينانقابل اطم 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 يطدعوا كردن در محكردن، پرسه زدن و  يباز 

  .باشد

  .روغن، آب صابون و... باشد يلاز هر نوع مواد لغزنده از قب 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 يستندكه استثنائا در داخل لوله ن 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 يدر محل مطمئن و مناسب يستيبا يآتش نشان يلدستگاه ها و وسا - 

  .مقدور باشد نصب شوند

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

  .شوند ينگهدار

چون امكان دارد در همان لحظه اول راه  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 وساييدده نمامحافظ استفا

  .يدنما يم يرياز آنها جلوگ يوارده كاسته و گاه

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

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

  .اتفاق افتد يآمد ناگوار يشاو 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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  .يدخود نگاه كن كار فقط به صحنه كار 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 يدقبل از شروع به كار حلقه و انگشتر را از دست خارج كن يشههم - 

توجه  يستيكارگاه باضمن كار در  يگردنده باعث قالب كردن و قطع انگشت خواهد شد. به طور كل يها

  !يستو حماقت شجاعت ن يبزدل ياطداشت كه: احت

در ساختمان ناشي از دستگاه جوشكاري  برق براي كاهش  خطرات برق گرفتگيايمني  تدابير

  سازي

  .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 ياهل فن بسپاريد وچنانكه مهارت كاف را به يتعمير وسائل برق-2

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

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

   نمائيد يكليد و پريز در داخل حمام جدا خودداراز نصب -4

   حفاظ دار استفاده نمائيد 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

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

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

   نمائيد يدر داخل حمام اكيدا خوددار 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  يبدنه اين تجهيزات فرد دچار برق گرفتگصورت تماس فرد با 

  . است يزمين) ضرور

   نباشد يهنگام سوراخ نمودن ديوار اطمينان حاصل نمائيد محل فوق مسير عبور سيم كش-11

  تبدنبال خواهد داش 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 ·

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

  .كنند

  انساختممشكالت و چالش هاي  تدريس بنده به عنوان هنرآموز 

 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



 

فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 7فقط 

٥٢ 

 

| ٥٢

 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 شكاردان مراكز و

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

 يكي در تجديدي با ندبيرستا 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 رشته اين

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

 نيازهاي با ها هنرستان كنوني وضعيت 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 همم و عمده مشكل

  :آموزشي و تخصصي باالي هاي هزينه

 آموزان دانش. است واقعي كار هاي 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 همخواني 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 ناي تامين براي ها هنرستان
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  :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 عتبارا

 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 استادكاران، و هنرآموزان به قبال: «گفت مي

 تنها اينها....» دهستن 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 مطرح 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

  با آنها برخورد داشتم : ساختمانعنوان هنراموز نده به ساير مشكالت و كمبودهايي كه ب

  

  .  در هنرستان ساختمانهاي  كارگاه فضاي بودن كوچك      1 
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  امكانات مناسب جوشكاري  تجهيزات      2

    دستي هاي ابزار كمبود      3

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

 خريد و تعمير به نياز و شده مستهلك كارگاه در موجودو لوازم ساختمان سازي  جوشكاري هاي رموتو  11 

  .دارندجديد   يدكي لوازم

  تبيين يك كار پيشنهادي از جانب بنده به كاربردي كردن هنرستان ها

  هنرستانها در خدمات ارائه و كردن توليدي طرح

پيشنهاد دام طرح زير مي باشد كه در ادامه به توضيح  ختمان سايكي از كارهايي كه بنده به عنوان هنرآموز 

  آن مي پردازم .

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

 و فني هاي هرشت 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 انهاده اين موفقيت مهم شاخص كار بازار نيازهاي با آموزشها

 سرفصلها 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



 

فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 7فقط 

٥٥ 

 

| ٥٥

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

 آموزش كيفيت ارتقاء ضمن 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

 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 :

توسط  ساختمان و كشيدن نقشه هاي ساختماني روش كار به اين صورت بود كه كارهايي كه در كارگاه 

  و از اين راه درآمدزايي نيز براي هنرستان بوجود مي آمد .دانش اموزان انجام مي شد به فروش مي رسد و 

  هنرستانها در خدمات ارائه و كردن توليدي طرح اهداف

  كار بازار 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 ايمبن بر آموزشي مناسب زمينه ايجاد     - 3

  عملي

  خودآموزي مسير از نياز مورد مهارتهاي به دستيابي     - 4

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

  حركتي – رواني حيطه در آموزشي كيفيت ارتقاء     - 6
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  هنرستانها طريق از ماتخد 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 سازمان افراد تمام بهبودند حال در مداوم بطور است

 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 مبّلغ شد خواهند جذب ما سوي به آنان شود چنين

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

 هاي 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 زاربا 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     



 

فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 7فقط 

٥٧ 

 

| ٥٧

  كيفيت -2     

  انگيزش -3     

  فروش مشكالت -ب

  عرضه جايگاه -1     

  )بازاريابي( تبليغات و رساني اطالع -2     

  ايياجر 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 موجود

  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 سدر مي نظر به. باشند داشته را كيفي
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     هنرجويان كم تجربه - 

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

  كم زمان - 

  توليد امكانات و تجهيزات كمبود -

  هنرجويان و هنرآموزان براي فايده و هزينه بحث تناسب عدم -

  كيفي نظارت سيستم دوجو 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 هايفعاليت و دروس سرفصلهاي تنوع به

 آنها اغلب 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
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 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 توانمنديهاي 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 هنرستانها محصوالت فروش كه هستند كيفيت و تنوع جهت از مقايسه

 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 جايگاه 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 برنامه نداشتن          ·
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  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          ·

   

  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و  كردن ديتولي 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 جاداي      ·

  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 دهاستفا      ·
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  فوالدي هاي ساختمان در اتصاالت جوشكاري خطاهاي 

  جوشكاري در معمول هاي ناپيوستگى و عيبها. 1

 مناسب بررسي منظور به جوشها حقيقي ارزيابي ، جوش كيفي كنترل تيم يا بازرس وظايف مهمترين از يكي

 قطعه يا جوش در نامنظمي نيز و كمبود گونه هر تعيين واقع در و يبردار بهره شرايط در آنها بودن

 در اختالل گونه هر ناپيوستگى، يك حاليكه در. ميباشد ميشود ناميده ناپيوستگى عموما كه شده جوشكاري

 زير را قطعه يا سازه بودن مناسب كه است وپژه ناپيوستگى عيب يك كند، مي بيان را يكنواخت ساختار

 هاى ناپيوستگى. نمود تقسيم خطي غير و خطي كلي گروه دو به ميتوان را ناپيوستگى شكل. ردب مي سئوال

 ناپيوستگى يك گيرند، قرار اعمالى تنش بر عمود جهت در زمانيكه. دارند پهنا از بيش مراتب به طولي خطي

 تخريب نهايت رد و اشاعه احتمال كه چرا كند، مي ايجاد را تري بحراني شرايط خطي غير به نسبت خطي

  .بود خواهد بيشتر آن

  پايه فلز و جوش فلز ناپيوستگيهاى. 2

  تركها.  1- 2

 يك. شود مي تنش تمركز و تركها ايجاد باعث بار اضافه شرايط. هستند تركها ها، ناپيوستگى ترين بحراني

 توسط يتوانم را تركها همچنين.  است سرد يا گرم صورت به آنها كردن مشخص با تركها بندي گروه روش

 عرضي انقباضي تنشهاي بعلت طولي تركهاي. نمود توصيف جوش طولي محور به نسبت آنها جهت

 طولي انقباضي تنشهاي اثر علت به عموما عرضي تركهاي. شوند مي ايجاد سرويس تنشهاي يا جوشكاري
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 دقيق توصيف با كتر مختلف انواع.  شوند مي ايجاد كم پذيرى انعطاف با پايه فلز يا جوش روي جوشكاري

 حرارت از متاثر منطقه گرده زير ، جوش چاله ، كناره ، ريشه گلويي، تركهاي:  شامل مختلف اجزا موقعيتهاي

  .هستند پايه فلز و

 نوع از يابد، مي گسترش جوش مقطع سطح در مسير كوتاهترين يا جوش گلويي ميان از كه گلويي تركهاي

  .قراردارند گرم ترك ديبن طبقه در اغلب و بوده طولي تركهاي

 زمره در نيز جوش خود در يا پايه فلز در ريشه تركهاي گوشه و شياري جوشهاي در عرضي و طولي تركهاي 

 تركهاي. يابند ما توسعه جوش كناره در و شده ايجاد پايه فلز در جوش كناره تركهاي. هستند طولي تركهاي

 دسته. شوند مي ايجاد جوشكار مهارت عدم ورتص در جوش منفرد رديفهاي پاياني درنقطه جوش چاله

  . است هيدرورن حضور علت به جوش زير ترك تركها، بعدي

  .هستند واقع ذوب خط موازات به حرارت تاثير تحت ناحيه در جوش فلز بجاي ترك نوع اين

  ناقص نفوذ و ذوب. 2- 2

 يا و ذوب سطوح و وشج فلز بين شدن ذوب كه است جوش در ناپيوستگى يك ناقص ذوب ، تعريف طبق

 بارز هاي ناپيوستگى از ناقص ذوب ، آن تيز نسبتا انتهاي و بودن خطي بعلت. باشد نداده رخ جوش هاي اليه

 كه است حالتي معرف ناقص نفوذ. شود مي تشكيل جوش منطقه در مختلف وضعيتهاي در و است جوش در

 ريشه مجاورت در عيب اين موقعيت. دباش نشده گسترده ورق ضخامت سراسر در كامل طور به جوش فلز
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 ايجاد اضافي آلودگي يا اتصال نامناسب شكل جوشكار، مهارت عدم علت به ناكافي نفوذ و ذوب.  است جوش

  .شود مي

  شده محبوس هاي سرباره. 3- 2

 درون مكانيكي طور به جوش حوضچه محافظ سرباره كه هستند جوش سطح در يا مقطع سطح در مناطقي

 فلز كه دهد مي نمايش را جوش مقطع از بخشي شده منجمد سرباره اين. ميشود محبوس دهش منجمد فلز

 حقيقت در. شد خواهد نمونه در ضعيف بخشى ايجاد سبب خود پديده اين. شود نمي ذوب بخوبي جوش

  .هستند ناقص ذوب با ارتباط در اغلب شده محبوس هاي سرباره

  تخلخل. 4- 2

 بسادگى را تخلخل بنابراين. شود مي ايجاد گاز حبس اثر در جوش جمادان خالل در ناپيوستگي نوع اين

 تخلخل آنها، شكل كروى طبيعت علت به.  دانست شده منجمد جوش فلز درون گاز هاي حفره ، ميتوان

 را باال فشارهاي تحمل بايد جوش زمانيكه در ولي داراست ها ناپيوستگي ديگر ميان در را خطر كمترين

 كه دارد وجود آلودگى يا رطوبت حضور براى مختلفي منابع. بود خواهد خطرناك تخلخل رحضو باشد داشته

 نيز جوشكاري تكنيك در تغيير برد، نام ميان اين در را اطراف محيط يا محافظ گاز ، پايه فلز الكترود ميتوان

  .شود تخلخل ايجاد سبب تواند مي

  جوش كنار بريدگي. 5- 2
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 شرايطي در. ميدهد رخ جوش فلز مجاور پايه فلز در كه است سطحي گيناپيوست يك جوش كنار بريدگي

 خطي شيار يك ايجاد ، نتيجه. شود نمي جبران كننده پر فلزي با ولي شده شسته پايه فلز كه داريم را عيب

 براى آن ماهيت بودن سطحي بعلت عيب اين. شود مي تشكيل پايه فلز در كه است تيز نسبتا شكلي با

 مي ايجاد نامناسب جوشكاري تكنيك علت به عموما جوش كنار بريدگي.  است خطرناك تگيخس بارگذاري

 مي باشد باال بسيار جوشكاري گرماي اگر اين بر عالوه. باشد زياد جوش حركت سرعت اگر ويژه به گردد،

  .گردد پايه فلز حد از بيش شدن ذوب سبب تواند

  ناقص پرشدن.  6- 2

 عرضي مقطع در ماده كمبود علت به كه است سطحي ناپيوستگي يك ، جوش كنار بريدگي مشابه مورد اين

 در جوش كنار بريدگي ولي جوش فلز در ناقص پرشدن كه است اين ميان اين در تفاوت تنها. ميشود ايجاد

 كافي اندازه به كننده پر فلز كه دهد مي رخ زماني ، ناقص پرشدن ، ساده بيان به. شود مي يافت پايه فلز

 سطح در هم نيز ناقص پرشدن ، جوش كنار بريدگي مشابه.  نباشد دسترس در جوش اتصال پركردن براى

 مثال.  است جوشكاري غلط تكنيك ، ناقص پرشدن اوليه دليل. شود مي ظاهر جوش ريشه در هم و رويى

  .دهد نمي را فلز با آن شدن سطح هم و اتصال پرشدن اجازه جوشكاري زياد سرعت

  سررفتن. 7- 2
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 ناشي)  آرام خيلي جوشكاري سرعت( جوشكاري نامناسب تكنيك از كه جوش سطحي ناپيوستگي ديگر وعن

 شيارى ، جوش دركناره و ميرود سر مجاورش پايه فلز روى جوش فلز ، آن در كه است سررفتن شود، مي

 اين از كه را تركي دتوان مي باشد زياد كافي اندازه به سررفتن مقدار اگر عالوه به. نمايد مي ايجاد را تيز

  .نمايد مخفي را شود مي ايجاد تنش تمركز

  حد از بيش تحدب. 8- 2

 محدب رويه از فاصله حداكثر از عبارت تحدب تعريف طبق و است گوشه جوشهاي مختص ناپيوستگي اين

 جوش در تحدب مقدار استحكام نظر نقطه از.  است جوش هاي كناره بين واصل خط تا گوشه جوش يك

 نقطه از هم مطلب اين. شود مي تلقي عيب يك عنوان به باشد، بيشتر حدي از اگر ولي است روريض گوشه

 در خصوص به جوش اطراف تيز مناطق حضور نظر از هم و) بيشتر پركننده فلز مصرف( اقتصادي نظر

 ناصحيح تكنيك يا جوشكاري سرعت بودن آرام ، تحدب ايجاد دليل. شود مي مطرح خستگى بارگذارى

  . است وشكاريج

  پاشش و قوس لكه. 9- 2

 در. ميĤيند وجود به اتصال از دور پايه فلز سطح روي تصادفي يا عمداً قوس شروع نتيجه در قوس هاي لكه

 پاشش. شود مي شكننده و سرد سريعاً و شده ذوب پايه فلز سطح از شده متمركز اي منطقه رخداد، اين اثر

 از. ندارند نقشي جوش تشكيل در كه هستند جوشكاري باالي انجري از ناشي پراكنده فلزي ذرات همان
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 پاشش زياد مقادير حال هر در ولي نشود، تلقي مهم زياد است ممكن پاشش ، بودن بحراني نظر نقطه

 ناحيه تشكيل سبب حتي و كنند ايجاد قوس لكه اثر با مشابه فلز سطح به را زيادي موضعي گرماى ميتوانند

  .ندشو حرارت تاثير تحت

  اعوجاج. 10- 2

 به كه انقباض اثر در مسئله اين. گردد برطرف بايد كه است جوشكاري مهم مشكالت از اعوجاج يا خميدگى

 براى. گيرد مي شكل ميĤيد، بوجود جوش و پايه فلز در جوشكاري عمليات از پس شدن سرد و كرم هنگام

  .گردد تامين جوشكاري از بعد و حين ، قبل كنترل شامل جوشكاري براى الزم شرايط بايد اعوجاج كنترل

  سراسري پارگى و تورق.  11- 2

 موجود فلزي غير ناخالصى و آلودگى حضور اثر در تورق.  است پايه فلز به مربوط ويژه ناپيوستگي اين

 فوالد زمانيكه در كه هستند اكسيدي طبيعي طور به ها ناخالصي اين. شود مي ايجاد فوالد توليد درزمان

 نوع. شوند مي تورق موجب و شده كشيده نورد بعدى عمليات خالل در و شده تشكيل است ابمذ هنوز

 اثر در ضخامت تمام جهت در كه دهد مي رخ زماني و است سراسري پارگي به مربوط ناپيوستگي ديگر

 و پايه فلز زير شده نورد سطح موازى عموما پارگي. باشد شده ايجاد بزرگى انقباضى تنشهاى جوشكارى

 قرار طرز به مستقيما كه است ناپيوستگي يك سراسرى پارگي. دهد مي رخ جوش ذوب مرز موازى معموآل

  .شود مي مرتبط اتصال گيرى
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  ابعادى هاى ناپيوستگي و شدن جابجا. 12- 2

 دو نبودن محور هم بصورت جابجايى يكديگر، كنار در جوش مورد اجزاى غلط مونتاژ و سواركردن اثر در

 مواقع بيشتر در اما شود، مي رفع برشكارى با مواردى در كه است لب به لب جوشهاي در ركا قطعه سطح

 يا شكل نقائص ابعادى، هاى ناپيوستگي. شود تكرار بادقت جوشكاري عمليات مجددا و بريده را جوش بايد

  .كنند مى بروز شده جوش سازه در هم و درجوش هم و هستند ابعاد

  جوش آزمايشهاي. 3

  جوشكار يابىارز. 1- 3

 صالحيت تشخيص آزمايش كند، مي تاييد اى نامه آيين ضوابط اجراى براى را جوشكار صالحيت كه آزمونى

 جوشكار ايا كه كند مي مشخص ارزيابى اين. شود مي خوانده اجرا كيفيت آزمون يا و جوشكار ارزيابى يا

 خود كارى بندى رده با رابطه در مدود جوشكارى دستورالعمل اعمال و بكارگيرى در را الزم مهارت و دانش

 تمام جوشكارى تجهيزات با يا و دستى جوشكارى تجهيزات با است ممكن جوشكار ارزيابى. ياخير دارد

  .شود انجام اتوماتيك

. گيرد مي قرار وسيع بسيار بندى طبقه سه در كند، مي تعيين را جوش يك كيفيت كه آزمايشى روشهاى

  . عينى بازرسى -3 و مخرب آزمايشهاى -2 ، مخرب غير هاى آزمايش- 1
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  مخرب غير آزمايشهاى. 2- 3

 بدون باشد، مي آن تاييد و)  وعميق سطحى( جوش مختلف عيوب تشخيص و بازرسى آزمايشها، اين از هدف

 است معيوب جوش از محلي كه دهد نشان آزمايش اگر. شود استفاده قابل غير شده داده جوش قطعه اينكه

  . آورد دست به را كاملي اتصال مجدد جوش با و برداشته الزم اندازه به مذكور محل طرفين از توان مي

  مغناطيسى ذرات آزمون. 2-1- 3

 براى را جوش روش اين.  است جوشكارى مخرب غير آزمايشهاى آسانترين از يكى مغناطيسى ذرات آزمون

 و جوش ريشه ناقص نفوذ ، جوش كنار بريدگى ، تخلخل ، ناقص ذوب سطحى، تركهاى قبيل از معايبى

 حشم با رويت براى را ريز بسيار سطحى و داخلى تركهاى محل آزمايش اين. كند مي كنترل سرباره اختالط

 يك داخل در آن قراردادن يا الكتريكى، جريان از استفاده با آزمايش مورد قطعه. ميكند آشكار مسلح غير

 نظير مغناطيسى گرد يك از نازكى اليه با قطعه دهش مغناطيسى سطح. گردد مي مغناطيسى پيچ سيم

 حفره داخل در داخلى يا سطحى عيب يك وجود صورت در گرد اليه اين و شود مي پوشده قرمز آهن اكسيد

  .رود مي فرو مربوطه ترك يا

  نافذ مواد با بازرسى. 2-2- 3
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 مورد سطح. باشد مي حىسط معايب يابى محل براى مخرب غير هاى شيوه از يكى نافذ مواد با بازرسى

 نظر مورد رنگى ماده سپس. شود تميز خارجى و ناخالص مواد و گريس ، روغن هاى لكه از ابتدا بايد بازرسى

 سطح روى از اضافى رنگ. كند مي نفوذ ناهمواريهاى ساير و تركها داخل در و شده پاشيده سطح روى بر

. شود مي پاشيده سطح روى بر رنگ سفيد ريز ذرات حاوى فرار العاده فوق ماده يك سپس و شده پاك

 و گردد مي ترك در كرده نفوذ قرمز ماده روى بر رنگ سفيد خشك گرد ماندن برجاى باعث فرار مايع تبخير

  .شود مي قرمز كامال سفيد پودر و شده كشيده بيرون ترك از قرمز ماده مويينگى، عمل اثر بر

  فراصوتى آزمون. 2-3- 3

 هاى موج. باشد مي شده جوش قطعه تخريب به نياز بدون داخلى معايب تشخيص به قادر فراصوتى آزمون

 منعكس قطعه داخلى درتراكم تغيير هرگونه با و شوند مي داده عبور آزمايش مورد قطعه داخل از فراصوتى

 صفحه روى بر مبنا، خط به نسبت هايى برجستگى صورت به) ها پژواك( شده منعكس امواج. شوند مي

 توليد شود پيدا جو و جست واحد توسط داخلى ترك يا عيب كه هنگامى. شوند مي ظاهر دستگاه نمايش

 مي مشخص بنابراين.  شود مي ثبت نمايش صفحه روى بر دوم و اول ضربان بين كه كند مي سومي ضربان

  .باشد مي)  مصالح جسم داخل در( مصالح بايين باالو سطوح بين عيب اين كه شود

  پرتونگاري شآزماي. 2-4- 3
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 نشان را جوش ريز بسيار و داخلى عيوب محل و نوع كه است مخرب غير آزمايش روشهاى از يكى پرتونگاري

 ايجاد فيلم صفحه روى بر اى لكه ضخامت اين عبور از پس و كرده نفوذ فلز ضخامت در راديويى پرتو. ميدهد

 تركها، كازى، حفره ، گل نفوذ.  است متفاوت مختلف مواد توسط راديويى پرتوهاى جذب ميزان. كند مي

 بنابراين. دارند سالم فوالد به نسبت كمترى تراكم جوش ناقص نفوذ قسمتهاى و جوش كناره هاى بريدگى

 تاريكى هاى لكه صورت به ، جوش فلز عيوب و رسد مي فيلم سطح به بيشترى پرتو قسمتها اين حوالى در

  .شوند مي ثبت فيلم روى بر

  مخرب يآزمايشها. 3- 3

 قيمت ارزان نسبتا مكانيكى، خواص ساير و مقاومت تعيين جهت شده جوش نمونه مكانيكى آزمايشهاى اين

 و جوشكارى دستوالعمل تاييد و ارزيابى براى وسيعى سطح در جهت همين به. هستند كاربردى بسيار

  .روند مي كار به جوشكار صالحيت

  

  

  :موفق بودن ساختمان د براي هنرآموز 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 دبكشن نفسي ، داشته عضالني كشش ، شده بلند خود جاي از كه شود داده اجازه آنها به و كرده قطع
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 و است ضروري ،  اول جلسات در 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 نظر از ، قبلي اطالع بدون  پرسش يا امتحان كه ندارند نكته اين به توجهي " سكال

 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 تمايل آموزان دانش ترتيب بدين و گيرد مي قرار نظر مد

  . شود مي كمتر خيلي

  

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

  . داد ربط
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 بلكه بروند باال هم كول سرو از آموزان دانش گذاشت نبايد ، بود موجود كالس در اي اضافه توق اگر     - 4

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

  . رنددا 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 به 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 هب 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 نآموزا 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

 ،اضراب ديگران تمسخر  مانند موانعي ، كنند شركت برنامه در كالس همه كه صورتي در ، شد خواهند

  . شد خواهد كمتر  تدريج هب غيره و ها همكالسي روبروي در صحبت
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 در را)  كالمي عادت طبق نه دليل با(  لفظي تشويق يعني ها تشويق كاراترين و ارزانترين از استفاده     - 8

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

  . ددار انگيز شگفت اثري غيره و!  خوشحالم

 دنبال به يا ، آنان بزرگ و كوچك 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 آرامش 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 سكال 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

  

 براي توان مي ، بياستد آموزان دانش روبروي و سرپا آموز دانش كه نيست زاميال تخته پاي پرسش براي-12

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

  .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

  . ندا 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 اهيدخو اي ناخواسته مشكالت شاهد "گاها حتي و نشسته كالس در اجبار به

 مديريت از نشان را آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به معلمان برخي ، آنان شرمندگي احساس يا ضعف از
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 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  مانند 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 مدرسه 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 نستدا 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

 مشخص افراد و موضوع قبل جلسه بايد البته.  بپردازند بحث به هم با  قيقهد 10 تا 5 مدت براي دو  به دو

  . گيرد قرار نظر مد هدف به رسيدن براي معلم كامل نظارت و شوند
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 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 تواندمي ، 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  كالس 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 اتفاقات 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 حرفه 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 شدان 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 ناي است بهتر است الزم سوال نمونه

 معلمان بعضي از آموزان دانش يا والدين برخي گفت بايد متاسفانه هم باز و محدود، صفحات براي 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 تهايصحب-25

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

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

 درس مورد در مطلب خط 3 تواني مي هم 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

 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
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 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 تنبيه 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 ردهك 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 معد باعث كالس در معلم بودن خشك و افراطي و اندازه از بيش  جديت متاسفانه-28

 اين حتي ،  دانست خواهند كالس و معلم "تحمل " 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 ودهب 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(

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

  .وغيره كتابخانه ، نمازخانه ، آزمايشگاه ، كارگاه
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 احتمالي كدورتهاي رفع همچنين و  معلم و درس و كالس به شاگردان كردن عالقمند راههاي از يكي-30

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

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

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

  

  

  

  

  نتيجه گيري :

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

مي باشد .اميدوارم اين مطالب مورد استفاده  هنر آموز ساختمان همكاران با تجربيات بنده در تدريس 

  همكاران گرامي واقع 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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  ع :مناب

  : تجربيات خودم  و همچنين استفاده از منابع زير

 نژاد فتحي فرهاد –ترجمه منوچهر فضلي خاني    در كالس درس نوشته آوريل الوس ICt نقش  -1

  1384) دانش وراي انتشارات(

اينترنت در مدرسه نوشته دوكان گري ترجمه مريم ناخدا ناشر :موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس   -2

   1383   هوشمند

 اسماعيل –دكتر محمد نريماني    ترجمه   نوشته آلما هريس   آموزش و يادگيري در مدارس اثر بخش  -3

   1383 رضوان باغ انتشارات حقي وليزاده
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1384  
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