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فصل  پنجم
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مراكز يادگيري

/ آموزشی  تمرینی  محیط های   / مسابقه ای  محیط های   / واقعی  کار  محیط های 
ـ  ورزشی  جشنواره های  محیط   / ورزشی  اردوهای  محیط   / ورزشی  کانون های 

فرهنگی / محیط مسابقات قهرمانی )هنرستان ها( مدارس

رسانه هاي يادگيري

کتاب   / هنرجو  کار  کتاب   / درسی  برنامه   / درسی  کتاب  مکتوب:   رسانه های 
راهنمای هنرآموز / مجالت رشد / کتاب مرجع / پوستر / بروشور آموزشی / کارت 

آموزشي
 رسانه های غیرمکتوب: دیجیتال شامل: نرم افزار هنرجو و هنرآموز / دانشنامه /

شبکه رشد /شبکه اجتماعی
 فیلم شامل:فرایند اجرای ماهرانه تکنیک از طریق آموزش و تمرین /نمونه مهارت 
اجرای  کاری جهت  تکالیف  انجام   / هنرآموز  راهنمای  /فیلم  ورزشکاران حرفه ای 

مهارت ها / مستند /تاریخی

کارت 
آموزشي

بازديد از 
فدراسیون ها و 

انجمن هاي ورزشي

کتاب راهنمای 
هنرآموز

کتاب 
هنرجو

پوسترعکس فیلم

آزمون های استانداردشبکه های اجتماعی
نرم افزارهای آموزش 

مجازی

هنرجو

منابع يادگيري

 کتاب آموزشی منبع / کتاب مرجع / دستینه / قوانین و مقررات و آیین نامه / 
استاندارد فنی / آیین کار / خبرگان حرفه ای / استاندارد تحلیل و ارزشیابی حرفه/ 

نرم افزارهای کمکی
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مواد يادگيري

مواد مصرفی 
ابزار 

تجهیزات 
ماکت آموزشی 

شبیه سازها 
بازی های آموزشی 

وسایل آموزشی 
نمونه کار آماده 

کیت های آموزشی
کارت آموزشي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

ـ  شاگرد  و  مربي  توسط  پرسش  ـ  رکورد  ثبت  ـ  لیست  چک  ـ  مربی  مشاهده 
فیلم برداري

صالحيت مربيان

1ـ مدرک تحصیلی
حداقل مدرک تحصیلي، کارشناسي و باالتر در رشته هاي ورزشي

2ـ مدارک حرفه ای
برنامه ريزي  به  مربوط  ورزشي  رشته هاي  در  داوري  تخصصی  دوره   گذراندن 

توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش
به  مربوط  ورزشي  رشته هاي  در  مربیگري  کمک  تخصصی  دوره   گذراندن 

برنامه ريزي توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش
 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و حرفه آموزی مربوط به 

برنامه ريزي توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش

3ـ تجربه کاری
 براي کساني که داراي مدرک تحصیلي تربیت دبیر فني نیستند ارائه گواهي کار 

در حوزه تجربي الزامي است.
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الزامات اجرا

1 آموزش مدیران و بازآموزي هنرآموزان جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای 
و تخصصی رشته

2 ایجاد و تجهیز کارگاه های آموزشی جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای 
و تخصصی رشته 

3 تخصیص منابع مالی الزم جهت توزیع بسته آموزشی و فراهم نمودن کارگاه و 
تجهیزات و مواد مصرفی رشته 

4 وجود سالن هاي ورزشي براساس استاندارد فضاها و تجهیزات ورزشي
5 وجود ماکت های آموزشی و....

مجموع  و  مرجع  کتاب های  با  رشته  آموزشی  مراکز  کتابخانه های  تجهیز   6
دستورالعمل ها و آیین نامه های مّصوب )وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون ها و 

انجمن های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان(

اعتبار بخشي

 مرحله اول اعتبار بخشي در شوراهاي تخصصي در مراحل تألیف انجام مي شود.
 مرحله دوم اعتبار بخشي بعد از گذشت یک سال توسط کارشناسان دفتر به روش 
قضاوتي و با همکاري گروه هاي آموزشي انجام گردد و حداقل پنج سال بعد از اعتبار 

بخشي مرحله دوم اعتبار داشته باشد.

ارزشيابي/ اصالح / بهبود

براساس فرایند اعتبارسنجی، هر 5 سال برنامه درس برنامه ريزي توسعه سالمت 
با ورزش مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد.

برنامه درس برنامه ريزي توسعه سالمت با ورزش هر دو سال مورد اصالحات 
جزئی قرار می گیرد.
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 ايمنی و بهداشت در سالن های ورزشی 

فصل  ششم
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مقررات ايمنی سالن های هنرستان

یکی از مسائل بسیار مهم در باشگاه های ورزشی بحث رعایت بهداشت فردی است. 
سالمت  تأمین  ورزش،  در  به ایمنی  توجه  و  ورزش  در  بهداشت  رعایت  از  هدف 
است  آنها  هفتگی  برنامه های  از  ورزش  که  هنرستان ها،  در  می باشد.  ورزشکاران 
خاص  بهداشتی  دهند. ورزش،  اصول  نشان  بیشتری  توجه  بهداشت  امر  به  باید 
خود را دارد که رعایت آنها از بروز بیماری های جسمی و همچنین عواقب خطرناک 

جلوگیری می کند.
هنرستان هاي فني و حرفه اي وکاردانش به واسطه فعالیت هاي کارگاهي، با سایر 
مدارس عادي تفاوت هایي دارند که نیاز به توجه بیشتر عوامل اجرایي واحدهاي 
آموزشي و مدیریت آموزش و پرورش دارد. امید است همکاران گرامی  با احساس 
مسئولیت و تدبیر الزم همراه با هوشیاری کامل و کسب اطالع از محیط کاری خود 
از بروز حوادث غیر مترقبه که منجر به خسارات جانی و مالی می گردد، با توجه به 

نکات زیر جلوگیری نماید.
1 آشنا نمودن عوامل اجرایی آموزشگاه به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها 

و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان. 
از بیت المال و  2 تذکر وظایف و تکالیف شرعی و اسالمی  کارکنان در حفاظت 
اتخاذ تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هر گونه 
اسراف، در خریدها و مصرف مواد و تجهیزات و وسایل آموزشي و نهایت سعي در 

نگهداري اموال شود. 
ایمنی.  مسائل  استحکام،  نظر  از  آموزشی  واحد  ساختمان  نگهداشت  و  حفظ   3

تأسیسات، محوطه و ابزار و وسائل و غیره. 
4 بازدید و کنترل پنجره ها، در ها، فلکه ها، شبکه های روشنایی، حرارتی، آبرسانی، 
گازرسانی و سایر اموال و تأسیسات واحد تحت نظر در پایان ساعات اداری و حصول 

اطمینان از بسته بودن یا بازبودن و یا روشن و خاموش شدن آنها. 
5 جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز اموال، اشیا و مواد 
اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیر اداری از کارگاه و سالن هاي 

ورزشي. 
6 خارج کردن وسایل اسقاط و فرسوده که استفاده بیشتر از آنها خطرناک می باشد. 
7 تأکید بر رعایت اصول ایمنی در کلیه بخش های هنرستان به ویژه سالن هاي ورزشي. 
مسئولیت  واگذاری  و  تکثیر  وسایل  از  حفاظت  و  صحیح  استفاده  بر  نظارت   8
نگهداری آنها به یکی از کارکنان هنرستان، این گونه وسایل باید در اتاقی محفوظ 

و دور از دسترس عموم نگهداری شود. 
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9 حفظ و حراست اموال و جهات ایمنی بخصوص در مواقع و ایام تعطیل و بررسی 
وضع درهای ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور الزم در 

جهت رفع نواقص آنها. 
و  نفت سوز  وسایل  به  )سرکشی  آتش سوزی  بروز  از  جلوگیری  و  پیش بینی   10
حرارتی پس از تعطیل کار روزانه( سرقت و آسیب و خرابی و سایر حوادث در واحد 
ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی و اموال و اثاثیه و کاالها، تجهیزات تحت نظر. 

11 اطالع فوری از اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به 
مسئوالن وانجام اقدامات احتیاطی اولیه. 

12 ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی درسالن ها، کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی در 
جهت آموزش اصول ایمنی و بهداشت. 

13 تشکیل کمیته فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هر گونه 
خطر احتمالی 

14 نظارت بر پوشیدن لباس کار هنرآموزان و هنرجویان از نظر ایمنی و بهداشت 
در محیط سالن و کارگاه. 

آموزش عملی )سالن ها،  برقراری و حفظ نظم در کالس درس و محیط های   15
کارگاه ها، آزمایشگاه ها، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد بازدید( و توصیه 

و سفارش در حفظ محیط زیست داخل و خارج سالن 
16 تهیه تابلو برای کلیه کلیدهای سالن ها، انبارها، ساختمان ها، تأسیسات در محل 

مناسب در انبار مرکزی، با مسئولیت یکي از کارکنان. 
17 بازدید از اشیا، وسایل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی و تأسیساتی و غیره 

و توصیه در حفظ و نگهداری آن به استفاده کنندگان. 
نحوه خرید  و  کارگاه ها  سالن ها،  موجودی های  میزان  و  لوازم  انبار  بر  نظارت   18
و مصرف مواد، و نیز ترتیب تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های 
ابالغی و به نحوی که دقیقاً متضمن اموال غیر استهالکی هنرستان در هر زمان 

باشد. )زیر نظر مدیر(. 
19 انجام سایر اموری که با رعایت قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط در 

ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد. 
دستگاه های  و  کارگاهی  سالني،  مختلف  تجهیزات  برای  شناسنامه  فرم  تهیه   20

آزمایشگاهی و دیگر وسایل و ابزار کار و غیره. 



68

آيين نامه انضباطی و مقررات ايمنی 

1 رعایت اخالق، ادب و احترام و حسن رفتار، مشارکت در فعالیت های کارگاهی 
با هنرجویان

2 رعایت مقررات آموزشی و تربیتی
3 حضور به موقع در کارگاه و سالن ورزشي و هماهنگی برای انجام فعالیت های 

آموزشی مربوطه)با نظارت مسئول مربوطه(
نگه داشتن  پاکیزه  و  نظافت فردی  و  بهداشت  نظارت و هماهنگی در رعایت   4

محیط کارگاه و سالن هاي ورزشي و اطراف آنها.
5 استفاده از کفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی

و  زنجیر، دستبند  )انگشتر،  آرایشی  و  تجملی  به کاربردن وسایل  از  6 خودداری 
غیره جهت ایمنی در کارگاه ها(

با نظر معاونت  الزامی  است )رنگ لباس کار  7 پوشیدن لباس ورزشی در سالن 
فنی می باشد(

8 در صورت خسارت به هر وسیله یا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر شناخته 
شده و مخارج تعمیرات و یا خرید آن دستگاه به عهده وی خواهد بود و تا تهیه آن به 

تشخیص سرپرست کارگاه از انجام کار در کارگاه محروم خواهد شد.
9 نظارت بر اتصال هرگونه وسیله برقی به شبکه برق توسط هنرجویان.

و  آموزش  دستورالعمل  طبق  )موبایل(  همراه  تلفن  داشتن  همراه  ممنوعیت   10
پرورش در محیط کارگاه و سالن هاي ورزشي

11 حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه و سالن ورزشي برای 
هنرجویان و رعایت موارد الزم 

12 تمیز و پاکیزه نگه داشتن داخل و خارج کارگاه ها،سالن ها، فضاها و محیط هاي 
ورزشي، انبارها، آزمایشگاه ها و... زیر نظر مربي مربوطه.


