
فصل چهارم: برآوردکننده پروژه

91

فصل چهارم

برآوردکننده پروژه
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نقشه خوانی، استانداردجلسۀ 19

انجام کاردرکالس مجهز به تخته و لوازم نوشتاری، ویدیو پروژکتور، نمونه قطعات 
و مجموعه های صنعتی با توجه به موضوع این بخش 

و  نقشه کشی  مورد  در  مختصر  مقدمه اي  کتاب،  از  قسمت  این  تدریس  برای 
استانداردهای جاری و ساری در نقشه کشی قطعات مکانیکی را بر اساس مباحث 
کتاب نقشه کشی سال دهم به دانش آموزان ارائه نمائید. این جلسه به دلیل محتوای 
سنگین ممکن است برای هنرجو خسته کننده باشد، به همین خاطر سعی کنید 
ضمن توضیح در هر مورد، نمونه ای از قطعات صنعتی یا مکانیکی در کالس ارائه 
کرده و در معرض دید تمام دانش آموزان قرار دهید. برای این منظور از اسالید یا 
فنی  رسم  اصلی  وسایل  بخواهید  دانش آموزان  از  ببرید.  بهره  می توانید  نیز  فیلم 
)مداد، گونیا، پاکن، کاغذ میلی متری A4( با خود در کالس همراه داشته باشند.و 
کارها و پروژه هایی که در کالس ترسیم می کنند، در منزل در کاغذ A4 سفید 

پاکنویس کنند و در جلسات آتی ارائه نمایند.
در ادامه توضیحاتی جامع راجع به تولید به روش های مختلف بیان نمایید و در 
هنگام ارائه مقدمه، بین هنرجویان گروه چند نفری برای ارائه مطلب مربوط به نحوه 
نقشه کشی قطعات تشکیل دهید تا دانش آموزان از دانش گذشته خود، در پیشبرد 
فهم مطالب بهره مند شوند. ضمن اینکه از آنها بخواهید با وسایل نقشه کشی که 
از قبل آماده کرده اند چند نمونه ساده از قطعات را تبدیل به نقشه با روش دستی 
به صورت  را  نقشه کشی  مباحث  از  قسمت  هر  کالس  گروه بندی  با  سپس  کنند. 
عملی برای جلسه بعد به صورت نقشه های ترسیمی  با دست یا نرم افزار در کالس 
ارائه و در مورد آن توضیح دهند. و در پایان جلسه اول این بحث فعالیت 1، فعالیت 
2 را به صورت انفرادی انجام و در جلسه بعد یکی یکی بازبینی و ایرادات احتمالی 

را توضیح و پس از اطمینان از تفهیم موضوع به بحث بعدی پرداخته شود.
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پاسخ فعالیت 1
چگونگی عملکرد و ابعاد مواد خام برای قطعات شکل 1.

ابعاد خام ) میلی متر (عملکردجنسنام قطعهردیف

Ø = 25mm   L = 80mmثابت و نگه دارندهفوالد ) St37(توپی بدنه1

Ø = 30mm   L = 40mmچرخشی//درپوش2

Ø = 10 mm   L = 200mmمتحرک به عنوان بازو//دسته3

پاسخ فعالیت 2
شکل سمت راست : جک پیچی قابل تنظیم است، که در زیر قطعات برای تراز کردن 

سطح ماشین کاری استفاده می شود. که شامل سه قطعه می باشد.
1 پایه از جنس فوالد ساختمانی که با تراش کاری تکمیل می شود.

2 پیچ، که از جنس فوالد ساخته می شود، و با روش تراش کاری تکمیل نمی شود.
3 دسته پیچ، از جنس فوالد ساختمانی است، که با برش کاری میلگرد سنگ خورده 

و کوبش یک سر آن تکمیل می شود.
و  خوردگی  از  جلوگیری  جهت  و  می شود،  رنگ آمیزی  پایه  قطعات،  تکمیل  از  پس 

زیبایی، پیچ و دسته را آبکاری می کنیم.
زیر  قطعات  شامل  که  است.  فرزکاری  در  استفاده  قابل  مرغک   : چپ  سمت  شکل 

می باشد.
1 پایه از جنس چدن که با روش ریخته گری آماده و با سنگ زنی دستی پلیسه گیری 

می شود، سپس با روش فرزکاری شیارهای بدنه تکمیل می شود.
2 مرغک از جنس فوالد سخت کاری شده که قبل از عملیات سخت کاری به روش 

تراش کاری تکمیل می شود.
3 نگهدارنده مرغک از جنس فوالد ساختمانی، که با روش فرزکاری به ابعاد الزم می رسد 
و با روش دریل کاری سوراخ های الزم جهت عبور مرغک و پیچ های تثبیت کننده شکل 

می گیرند.
روش  با  که  شونده  سخت  فوالد  جنس  از  مرغک،  تنظیم کننده  مشتی  پیچ   4

تراش کاری تکمیل می شود.
5 پیچ و مهره های تثبیت کننده، با ابعاد و مشخصات استاندارد استفاده می شود.

پس از تکمیل قطعات پایه رنگ آمیزی و نگهدارنده و مرغک بنا بر تقاضا آبکاری یا 
سیاه کاری می شوند.

در مورد شکل 1 این فصل هنرآموزان محترم در ابتدا عملکرد وسیله را توضیح داده، 
سپس اگر نمونه ای از آن موجود است،قطعات آن را دمونتاژ کرده و از دانش آموزان 
به صورت گروهی بخواهید قطعات را تحویل و سپس مونتاژ کنند. ممکن است نمونه 
فرصت  اولین  در  می شود  توصیه  هنرآموزان  به  نباشد.  موجود  وسیله  شده  ساخته 
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در  و  بسازید.  را  وسیله  این  از  نمونه  چند  یا  یک  فصل،  این  تدریس  شروع  از  قبل 
کالس در هنگام تدریس در اختیار دانش آموزان قرار دهید. با این کار ضمن ذخیره 
زمان به نفع خودتان، به تفهیم بهتر و عمیق تر موضوع کمک می کنید. پس از توضیح 
این موضوع، از دانش آموزان بخواهید ابتدا به صورت دستی نقشه ای از قطعات وسیله 
مونتاژی وسیله  و  )دتایل(  قطعات وسیله  از  اتوکد  نرم افزار  با  و  )فعالیت 3(  ترسیم 

)ترکیبی( نقشه ای تهیه کنند و در جلسه بعد ارائه نمایند.

پاسخ فعالیت 3 
نقشه دستی قطعات نقشه ترکیبی شکل 1.

 ارزشیابی 
برای تکمیل کاربرگ ارزشیابی، ابتدا آن را از کتاب تکثیر نموده و در اختیار هنرجویان 
قرار دهید. پس از اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق یادداشت های نظارتی 
که در طول روز آماده کرده اید در قسمت ارزیابی توسط هنرآموز نوشته و کار برگ را 

در کار پوشه هنرجو قرار دهید. 

فعالیت های طراحی شده، اهمیت ویژه دارد لذا از هنرجویان خواسته شود با دقت و توجه
حوصله آنها را پاسخ دهید
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 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

می توانم نقشه ها را بخوانم. 1

استاندارد های نقشه کشی را می دانم.  2

می توانم اجزای نقشه ای ترکیبی تشخیص دهم و آنها را ترسیم کنم. 3

مفهوم واژه های پروژه، هزینه، برآورد و... را می دانم. 4

اجزای استاندارد نقشه ها را می شناسم.  5

می توانم ابعاد قطعات یک دستگاه را اندازه گیری کرده و روی نقشه آن را نشان دهم. 6

می توانم ابعاد خام قطعات یک دستگاه را محاسبه و برآورد کنم. 7

می توانم جدول نقش های ترکیبی را ترسیم و تکمیل نمایم.  8

ـ  تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

 ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

می تواند نقشه ها را بخواند. 1

استاندارد های نقشه کشی را می داند. 2

می تواند اجزای نقشه ای ترکیبی را تشخیص داده و ترسیم کند. 3

مفهوم واژه های پروژه، هزینه، برآورد و... را می داند. 4

اجزای استاندارد نقشه ها را می شناسد. 5

می تواند ابعاد قطعات یک دستگاه را اندازه گیری کرده و روی نقشه آن نشان دهد. 6

می تواند ابعاد خام قطعات یک دستگاه را محاسبه و برآورد کند. 7

می تواند جدول نقش های ترکیبی را ترسیم و تکمیل نماید. 8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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فعالیت
موضوع:ساخت سازه اصلیکارگاهی 1

نام پروژه:دستگاه سنگ دستی
قطعات مورد ساخت: صفحه کف، صفحات جانبی، کالف

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
1 وسایل و تجهیزات برش کاری

2 وسایل و تجهیزات جوش کاری برق
3 دستگاه مته با لوازم جانبی

4 وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
5 ابزار های براده برداری دستی

6 وسایل اندازه گیری و کنترل )خط کش فلزی تخت 30 سانتی، کولیس، گونیا(
7 وسایل تنظیف و روغن کاری

لوازم  و  کالس  تخته  فعالیت،  این  تجهیزات  و  وسایل  به  مجهز  کارگاه  در  کار  انجام 
مربوطه 

ابتدا موارد زیربرای هنرجویان یاد آوری شود.
1 نکات ایمنی و حفاظتی در ارتباط با وسایل اندازه گیری وکنترل )کولیس ورنیه، 

خط کش وگونیا( و چگونگی استفاده و کار با این وسایل وتجهیزات 
2 نکات ایمنی و حفاظتی کارگاهی

3 نکات ایمنی و حفاظتی در یراده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این 
وسایل وتجهیزات 

و  وسایل  با  کار  استفاده  چگونگی  و  برش کاری  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات   4
تجهیزات برش کاری

با این  ایمنی و حفاظتی در جوش کاری برق و چگونگی استفاده و کار  5 نکات 
وسایل و تجهیزات 

6 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن 
7 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان 

کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها
* با مشارکت وتعامل هنرجویان روند نمای ساخت هر یک از قطعات این فعالیت 

روی تخته ترسیم شود. 
* روش ساخت هر قطعه با توجه به روند نمای ترسیمی، اصول و فنون مربوطه، 

نکات ایمنی و حفاظتی شرح داده شود. 
* روش کنترل ابعادی و هندسی هر قطعه توضیح داده شود. 

ادامه جلسه نوزدهم: مونتاژکاری
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ارزشیابی
فعالیت

کارگاهی 1

در  و  نموده  تکثیر  درسی  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق  از  اختیار هنرجویان قرار دهید. پس 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کار برگ ر ا در کار پوشه هنرجو قرار دهید. 

* روش تعیین زمان انجام کار شرح داده شود. 
*هنرجویان برای انجام فعالیت عملی، گروه بندی شوند. 

هنرجویان مطابق زیر عمل کنند: 
1 با توجه به گروه بندی انجام شده، روند نمای انجام کار، اصول و فنون، نکات 

ایمنی و حفاظتی مربوط به هر فرایند، قطعات این فعالیت ساخته شود. 
2 در صورت بروز مشکل از هنرآموز خود راهنمایی بگیرند. 

3 برای تعیین زمان انجام کار می توانند از ساعت مچی خود استفاده کنند.
4 در پایان، وسایل و تجهیزات را مرتب نموده ودر محل مربوطه قراردهند. 

 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی کار با وسایل اندازه گیری وکنترل را می دانم. 1

نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده وکار 
با این وسایل و تجهیزات را می دانم. 

2

نکات ایمنی و حفاظتی در برش کاری و چگونگی استفاده کار با وسایل و 
تجهیزات برش کاری را می دانم.

3

نکات ایمنی و حفاظتی در جوش کاری برق و چگونگی استفاده و کار با 
این وسایل و تجهیزات را می دانم.

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کاربا 
آن را می دانم.

5

با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه  ایمنی وحفاظتی در کار  نکات 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می دانم.

6

می توانم زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کنم.   7

به صورت تفکیک شده در محل  را  را تمیز کرده و ضایعات  محیط کار 
مربوطه جمع آوری می کنم.

8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی
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 ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره 
دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می داند.  1

نکات ایمنی و حفاظتی دریراده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با 
این وسایل و تجهیزات را می داند. 

2

نکات ایمنی و حفاظتی در برش کاری و چگونگی استفاده کار با وسایل و 
تجهیزات برش کاری را می داند. 

3

نکات ایمنی و حفاظتی در جوش کاری برق و چگونگی استفاده و کار با 
این وسایل و تجهیزات را می داند. 

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کاربا 
آن را می داند. 

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می داند. 

6

می تواند زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کند.  7

تفکیک شده در محل  به صورت  را  تمیز کرده و ضایعات  را  کار  محیط 
مربوطه جمع آوری می کند. 

8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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 موضوع: قطعات استاندارد ومواد صنعتی
انجام کار درکالس مجهز به تخته و لوازم نوشتاری، ویدیو پروژکتور، نمونه قطعات 

و مجموعه های صنعتی با توجه به موضوع این بخش  
 قطعات استاندارد: 

هنرآموزان در این جلسه ضمن یادآوری و مرور مطالب جلسه قبل، صرفاً بر موضوع 
قطعات استاندارد در صنعت، نحوه نمایش آنها در نقشه و ارائه چند مثال کاربردی 
مثل پیچ، مهره، واشر، بلبرینگ، چرخ دنده متمرکز شوند. در این قسمت می توانید 

از منابع مختلف از جمله کتب هنرستانی در رشته نقشه کشی نیز استفاده کنند.
دنده  واشر، چرخ  پین،  مهره،  )پیچ،  استاندارد  این جلسه تشخیص قطعات  هدف 
و....( از قطعاتی است که باید ساخته شوند. هنرآموزان محترم بایستی دسته بندی 
به  می روند،  به کار  ماشین ها  در  که  ساخته  نیم  یا  استاندارد  براساس  را  قطعات 
نمایند)ترجیحاً  ارائه  کالس  در  نمونه ای  دسته  هر  از  و  داده  توضیح  هنرجویان 
باشد(. هر قطعه ای که کوچک ترین عملیات  از هر مثال در کالس موجود  قطعه 
ماشین کاری روی آن قبل از به کارگیری در ماشین، انجام شود قطعه ساخته شدنی 
است. این قطعات ممکن است به صورت خام دارای شکل هندسی مشخصی باشند 
مانند انواع میل گرد، انواع لوله، انواع پلیت )ورق فلزی(و... که در صنعت آنها را نیم 

ساخته می نامند. هنرجو باید بتواند قطعات را بر این اساس دسته بندی کند.
هنرآموزان در ادامه بحث با ذکر مثال هائی از قطعات استاندارد و رجوع به جداول 
استاندارد از کتاب های مرجع، شماره استاندارد قطعات استاندارد را از این جداول 
جداول  از  تدریس  حین  در  را  قطعه  هر  جزئیات  و  نمایید  ارائه  صنعتی  قطعات 
استاندارد استخراج و در تابلو یادداشت نمائید تا دانش آموزان ضمن مشاهده بتوانند 
نمونه های دیگری از قطعات استاندارد را از جداول استخراج و با استفاده از شماره 
استاندارد قطعات استاندارد، مشخصات و ابعاد قطعه را استخراج و استفاده نماید. در 
این راستا چند نمونه به عنوان تمرین به آنها ارائه نموده و در همان لحظه توضیحات 
الزم را از دانش آموزان بخواهید. در ادامه زمان کالس به تشریح پروژه عملی کتاب 
)شکل 4( بپردازید. در این قسمت تمام توضیحات راجع به انواع قطعات را هنرجو 
به صورت عینی در این نقشه مشاهده می کند. و با توضیحات تکمیلی شما راجع به 
عملکرد دستگاه رغبت به فهمیدن جزئیات بیشتر دستگاه برای هنرجو بیشتر حس 
خواهد شد، که این بر انگیخته شدن انگیزه )هدف کتاب( در ذهن هنرجو کمک 
شایانی برای تفهیم مطالب قبل و بعد این فصل از کتاب خواهد کرد. لذا با تمام 

جلسۀ 20 مونتاژکاری
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توان و مهارت خود در تشریح نقشه پروژه و عملکرد تک تک قطعات آن همت به 
خرج دهید. از این نقشه کپی بزرگی چاپ و در کالس یا کارگاه حتماً نصب کنید. 
تا هنرجو هر لحظه کل مجموعه و چگونگی تولید تک تک قطعات را در ذهنش 

تداعی کند.
در پایان جلسه جهت ارزیابی مفید از بازخورد تدریس، فعالیت 4 مبحث چهارم را 
به هنرجویان ارائه نمائید. البته دو یا سه قطعه از نقشه پروژه را با توضیحات مناسب 

در جدول تکمیل و بقیه را با گروه بندی، از دانش آموزان بخواهید.

پاسخ فعالیت 4:
 قطعات استاندارد و قطعات ساختنی را مشخص کنید. 

M1026پیچ1استاندارد

Ø325پین5استاندارد

M624پیچ10استاندارد

برای  مهره  عنوان  به  که  فوالدی  قطعه ای 
کار  میز  لبه  در  مجموعه  کل  تثبیت  پیچ 

استفاده می شود.

23بست1ST37ساختنی

قطعه ای فوالدی با ارتفاع متناسب با ضخامت 
میز کار

22رابط بست1ST37ساختنی

به عنوان نگهدارنده بست و رابط و واسطه ای 
با کل مجموعه به کار می رود.

21محور1ST37ساختنی

قطعه ای فوالدی با ضخامت کم برای پوشاندن 
جعبه مجموعه از باال به کار می رود.

20درپوش1ST37ساختنی

قطعات فوالدی طرفین جعبه قطعات، به عنوان 
درپوش جانبی مجموعه استفاده می شود.

19بدنه2ST37ساختنی

محور 1ST37ساختنی
دسته

18

17دسته1ST37ساختنی
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بوش رزوه دار جهت بستن دسته که با روش 
جوش کاری به بازو متصل می شود.

16بوش1ST37استاندارد

قطعه ای فوالدی که با روش های براده برداری 
دستی تکمیل می شود.

15بازو1ST37ساختنی

روی  هرز  به صورت  که  فوالدی  قطعه ای 
محور حرکت می کند.

14بوش بازو1ST37ساختنی

حرکت  انتقال  جهت  فوالدی  قطعه ای 
چرخشی دسته به محور استفاده می شود.

13پین1ST52استاندارد

قطعه ای استاندارد جهت نگهداری مجموعه 
دسته روی محور به کار می رود.

12مهره1ST37استاندارد

مهره شماره 12  با  که  استاندارد  قطعه ای 
به کار می رود.

11واشر1ST37استاندارد

نصب  واسطه  عنوان  به  فوالدی  قطعه ای 
سنگ سنباده روی محور به کار می رود.

10بوش1ST37ساختنی

9محور1ST37ساختنیمحور اصلی خروجی مجموعه.

8محور1ST37ساختنیمحور هرز گرد رابط چرخ دنده های مجموعه

محور اصلی جهت انتقال حرکت چرخشی 
از دسته به چرخ دنده های داخلی مجموعه.

7محور1ST37ساختنی

6چرخ دنده1ST37ساختنیقطعات اصلی جعبه دنده

5چرخ دنده2ST37ساختنیقطعات اصلی جعبه دنده

4چرخ دنده1ST37ساختنیقطعات اصلی جعبه دنده

کردن  محور  هم  برای  فوالدی  قطعات 
محورهای مجموعه و مونتاژ روی بدنه اصلی.

3بوش6ST37ساختنی

عنوان  به  کم  ضخامت  با  فوالدی  قطعات 
بدنه اصلی مجموعه به کار می رود.

2بدنه2ST37ساختنی

عنوان  به  کم  ضخامت  با  فوالدی  قطعات 
پایه اصلی مجموعه به کار می رود.

1پایه1ST37ساختنی

شماره نام قطعهجنستعدادمالحظاتتوضیحات
قطعه
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مرور مطالب جلسات  نیز ضمن  این جلسه  در  مواد صنعتی: هنرآموزان محترم 
گذشته و بازبینی تکالیف هنرجویان جو کالس را با چند مثال کاربردی از حجم و 
جرم مواد که قابل فهم برای کل هنرجویان باشد، آماده کنید. از حجم آب و جرم 
آن و حجم فوالد و جرم آن شروع کنید و اختالف جرم این دو مثال را با توضیح 

الزم به سمت تشریح جرم حجمی  مواد و اختالف آن برای مواد مختلف ببرید.
مس،  مثل  کدام،  حجمی هر  جرم  و  صنعتی  مهم  ماده  چند  تدریس،  ادامه  در 
آلومینیوم، برنج، چدن، پالستیک، را درکالس نام برده و کاربرد های هر یک را به 
اختصار در ماشین ها مثال بزنید. کالس را با طرح سؤال با مثال های هندسی از 
مواد مختلف ذکر شده و حل هر یک توسط هنرجویان ادامه دهید. این مباحث را 
هنرجویان به طور مفصل در سال دهم گذرانده اند. و مطالب اگر کاربردی نباشند، 
خسته کننده بوده و در ایجاد انگیزه هنرجو ناموفق خواهید بود.پس از هر مثالی 
که ذکر می کنید حتماً مورد استفاده آن را بیان کنید هنرجویان را آزاد بگذارید تا 
از نمونه هائی عینی که خود تجسم می کنند، در کالس شکلی ترسیم و محاسبات 

حجم و جرم آن را انجام دهند.
در ادامه پس از اطمینان از درک مطلب توسط هنرجویان، محاسبات حجم و جرم 
چند قطعه از پروژه را با توجه به جنس آنها در کالس با مشارکت هنرجویان انجام 
داده و سپس برای تکمیل این تمرینات فعالیت 6 را از تمام هنرجویان بخواهید. و 

سپس حل فعالیت 7 را از هر گروه برای جلسه بعد بخواهید.

پاسخ فعالیت 6:
چقدر  میلی متر   350 طول  و   50 قطر  به  فوالدی  محوری  تشکیل دهنده  مادۀ  جرم 

است؟
 m=0/35 × 15/4=5/39)kg( .... )6( جواب: طبق جدول شماره

ادامه فعالیت کارگاهی مناسب برای ساخت قطعات پروژه را مطابق نقشه در  سپس 
کارگاه شروع کنید.

پاسخ فعالیت 7:

جرم )کیلوگرم(حجم )مترمکعب(جنسنام قطعهشماره قطعه

ST370/00014421/132پایه1

ST370/00008040/63بدنه2
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ST370/0000033050/04بوش بدنه3

ST370/0000780/615چرخ دنده4

ST370/00000590/046چرخ دنده5

ST370/00000360/027چرخ دنده6

ST370/000010/084محور7

ST370/00000550/043محور8

ST370/000012200/096محور9

ST370/000016380/128بوش10

ST370/00000450/035واشر11

ST370/000003230/025مهره12

ST52پین13

ST370/00000420/032بوش بازو14

ST37/00000550/044بازو15

ST370/00000150/018بوش16

ST370/0000220/168دسته17

ST37محور دسته18

ST370/000050/39بدنه19

ST370/0000250/196در پوش20

ST370/00000670/052محور21

ST370/0000120/095رابط بست22

ST370/0000060/048بست23

ST37پیچ24

ST37پیچ25

جنسپین26
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 ارزشیابی 
اختیار  در  و  نموده  تکثیر  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
طبق  را  خود  نمره  نمودند،  تکمیل  را  آن  اینکه  از  پس  دهید.  قرار  هنرجویان 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کار برگ ر ا در کار پوشه هنرجو قرار دهید.  

 فعالیت های طراحی شده، اهمیت ویژه دارد لذا از هنرجویان خواسته شود با دقت و توجه
حوصله آنها را پاسخ دهید

 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

قطعات و اجزای استاندارد را تشخیص می دهم. 1

قطعات و اجزای ساختنی را تشخیص می دهم. 2

روش استخراج شماره قطعات و اجزای استاندارد را از جداول استاندارد 
و کتاب های مرجع می دانم. 

3

می توانم جدول مشخصات فنی اجزای دستگاه ها را تهیه و تکمیل نمایم. 4

مواد صنعتی و مهم را می شناسم. 5

و کتاب های  استاندارد  از جداول  را  مواد صنعتی  می توانم مشخصات 
مرجع استخراج نمایم.

6

می توانم حجم مواد صنعتی استفاده شده در دستگاه ها را محاسبه کنم. 7

می توانم جرم مواد صنعتی استفاده شده در دستگاه ها را محاسبه کنم. 8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی



فصل چهارم: برآوردکننده پروژه

105

 ارزشیابی توسط هنرآموز                         

نمره 
دریافتی

مؤلفه های خودارزیابی ردیف

قطعات و اجزای استاندارد را تشخیص می دهد.  1

قطعات و اجزای ساختنی را تشخیص می دهد.  2

از جداول استاندارد و  روش استخراج شماره قطعات و اجزای استاندارد را 
کتاب های مرجع می داند. 

3

می تواند جدول مشخصات فنی اجزای دستگاه ها را تهیه و تکمیل نماید.  4

مواد صنعتی و مهم را می شناسم. 5

می تواند مشخصات مواد صنعتی را از جداول استاندارد و کتاب های مرجع 
استخراج نماید. 

6

می تواند حجم مواد صنعتی استفاده شده در دستگاه ها را محاسبه کند.  7

می تواند جرم مواد صنعتی استفاده شده در دستگاه ها را محاسبه کند.  8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع

ادامه جلسه بیستم: مونتاژکاری
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1 دستگاه مته با لوازم جانبی
2 وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری

3 ابزار های براده برداری دستی
وسایل اندازه گیری و کنترل )کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری با لوازم جانبی، 

زبری سنج مقایسه ای(
وسایل تنظیف و روغن کاری

انجام کار در کارگاه مجهز به وسایل و تجهیزات این فعالیت، تخته کالس و لوازم 
مربوطه

ابتدا موارد زیربرای هنرجویان یادآوری شود. 
)کولیس،  کنترل  و  اندازه گیری  وسایل  با  ارتباط  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات   1
چگونگی  و  مقایسه ای(  زبری سنج  جانبی،  لوازم  با  اندازه گیری  ساعت  میکرومتر، 

استفاده و کار با این وسایل و تجهیزات 
2 نکات ایمنی و حفاظتی کارگاهی

3 نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این 
وسایل و تجهیزات 

4 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری 
و چگونگی استفاده و کار با آنها

5 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن
6 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با آن

7 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با آن
* با مشارکت وتعامل هنرجویان روند نمای ساخت هر یک از قطعات این فعالیت 

روی تخته ترسیم شود.
*روش ساخت هر قطعه با توجه به روند نمای ترسیمی، اصول و فنون مربوطه، 

نکات ایمنی و حفاظتی شرح داده شود.
*روش کنترل ابعادی و هندسی هر قطعه توضیح داده شود.

*روش تعیین زمان انجام کار شرح داده شود.

فعالیت
موضوع: ساخت محورهاکارگاهی 2

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعات مورد ساخت: محور های پایین، وسط و باال 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
دستگاه تراش با لوازم جانبی

دستگاه فرز با لوازم جانبی
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*هنرجویان برای انجام فعالیت عملی، گروه بندی شوند. 
هنرجویان مطابق زیر عمل کنند: 

1 با توجه به گروه بندی انجام شده، روند نمای انجام کار، اصول و فنون، نکات 
ایمنی و حفاظتی مربوط به هر فرایند، قطعات این فعالیت ساخته شود. 

2 در صورت بروز مشکل از هنرآموز خود راهنمایی بگیرند. 
3 برای تعیین زمان انجام کار می توانند از ساعت مچی خود استفاده کنند.

4 در پایان، وسایل و تجهیزات را مرتب نموده و در محل مربوطه قراردهند. 
5 محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مربوطه 

جمع آوری کنند.

ارزشیابی
فعالیت

کارگاهی 2

در  و  نموده  تکثیر  درسی  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق  از  اختیار هنرجویان قرار دهید. پس 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کاربرگ را در کار پوشه هنرجو قرار دهید.  
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 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف
نکات ایمنی و حفاظتی و کار با با وسایل اندازه گیری و کنترل را می دانم. 1

نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این وسایل و تجهیزات را می دانم.  2
نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری وچگونگی استفاده 

و کار با آنها را می دانم.
3

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن را می دانم. 4
نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با آن را می دانم. 5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با آن را می دانم. 6
می توانم زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کنم.   7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مر بوطه جمع آوری می کنم. 8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

 ارزشیابی توسط هنرآموز                         

نمره دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می داند.  1
نکات ایمنی و حفاظتی در یراده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این وسایل و تجهیزات را می داند.  2
نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری و چگونگی 

استفاده و کار با آنها را می داند. 
3

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن را می داند.  4
نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با آن را می داند.  5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با آن را می داند.  6
می تواند زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کند.  7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مربوطه جمع آوری می کند.  8
با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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موضوع: تولید به روش های براده برداری و روش های نوین  
انجام کاردرکالس مجهز به تخته و لوازم نوشتاری، ویدیو پروژکتور، نمونه قطعات 
این  این بخش هنرآموزان محترم در  به موضوع  توجه  با  و مجموعه های صنعتی 
و  قبل  جلسه  فعالیت های  و  تکالیف  بازبینی  برای  را  خود  تدریس  زمان  جلسه 
تعریف  پیرامون  ارائه مطلب جدید  برای  و  مطالب گذشته  مرور  برای  توضیحاتی 
تولید و روش های معمول و مرسوم تولید در صنعت صرف کنید. در سال دهم، 
تولید  شیوه های  با  هنرجویان  کتاب،  گذشته  این  فصل  سه  همچنین  و  یازدهم 
دستی و ماشینی به صورت تئوری و عملی آشنا شده و در هر زمینه فعالیتی عملی 

انجام داده اند. لذا در توضیح روش های تولید نیازی به کار عملی نیست.
هنرآموزان به طور خالصه انواع روش ها از جمله روش های براده برداری)سوهان کاری، 
و...  آهنگری  )ریخته گری،  براده برداری  بدون  و  و...  سوراخ کاری  تراش کاری، 
به صورت  هنرجویان  از  و  داده  توضیح  مختصراً  را  تولید  در  نوین  روش های  و   )
ارائه کنفرانس  به عنوان تحقیق و  را  انواع روش ها  برای  تیمی توضیحات تکمیلی 
کالسی بخواهید تا در جلسه بعد ارائه نمایند. در توضیحات خود از قطعات پروژه 
به عنوان مثال استفاده کنید، و روش های تولید هر کدام را توضیح دهید. سعی 
کنید هنرجویان را در ادامه بحث روش تولید تک تک قطعات پروژه سهیم کنید و 
اشکاالت احتمالی را در کالس رفع و توضیح تکمیلی را به آنها ارائه دهید. در پایان 
بحث ضمن سؤال و پرسش بحث ارائه شده پاسخ فعالیت 5 را بخواهید به صورت 
کارگاهی  فعالیت  سپس  دهند.  توضیح  و  ارائه  کالس  در  بعد  جلسه  تیمی برای 

مناسب برای ساخت قطعات پروژه را مطابق نقشه در کارگاه شروع کنید.

جلسۀ 21 مونتاژکاری

پاسخ فعالیت 5: 

26پیچ*

25پین*
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24پیچ*

با عملیات برش کاری و عملیات 
23بست*تکمیلی فرزکاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
22رابط بست*تکمیلی فرزکاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
21محور*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
20درپوش*تکمیلی فرزکاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
19بدنه*تکمیلی فرزکاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
18محور دسته*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
cnc 17دسته*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
16بوش*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
15بازو*تکمیلی سوهانکاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
14بوش بازو*تکمیلی تراش کاری

13پین*

12مهره*

11واشر*
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با عملیات برش کاری و عملیات 
10بوش*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
9محور*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
8محور*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و عملیات 
7محور*تکمیلی تراش کاری

با عملیات برش کاری و تراش کاری 
و عملیات تکمیلی چرخ دنده زنی 

با فرز
6چرخ دنده*

با عملیات برش کاری و تراش کاری 
و عملیات تکمیلی چرخ دنده زنی 

با فرز
5چرخ دنده*

با عملیات برش کاری و تراش کاری 
و عملیات تکمیلی چرخ دنده زنی 

با فرز
4چرخ دنده*

با عملیات برش کاری و عملیات 
3بوش*تکمیلی تراش کاری

 با عملیات برش کاری و عملیات 
2بدنه*تکمیلی فرزکاری

 با عملیات برش کاری و عملیات 
1پایه*تکمیلی فرزکاری

خرید از بازار ساختروش ساخت
شماره قطعهنام قطعه) استاندارد (
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 ارزشیابی 
برای تکمیل کاربرگ ارزشیابی، ابتدا آن را از کتاب تکثیر نموده و در اختیار هنرجویان 
قرار دهید. پس از اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق یادداشت های نظارتی 
که در طول روز آماده کرده اید در قسمت ارزیابی توسط هنرآموز نوشته و کار برگ را 

در کار پوشه هنرجو قرار دهید.
  

 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

روش های براده برداری دستی را می دانم. 1

عملیات برش کاری را می دانم  2

تولید قطعات با دستگاه مته را می دانم  3

تولید قطعات با دستگاه تراش را می دانم  4

تولید قطعات با دستگاه فرز را می دانم 5

تولید قطعات به روش ریخته گری و آهنگری را می دانم.  6

روش های تولید نوین را می شناسم. 7

با توجه به مشخصات قطعه می توانم روش تولید آن را مشخص کنم. 8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

فعالیت های طراحی شده، اهمیت ویژه دارد لذا از هنرجویان خواسته شود با دقت و توجه
حوصله آنها را پاسخ دهید.
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 ارزشیابی توسط هنرآموز                         

نمره 
دریافتی بارم مؤلفه های خودارزیابی ردیف

2 روش های براده برداری دستی را می داند.  1

2 عملیات برش کاری را می داند.  2

2 تولید قطعات با دستگاه مته را می داند.   3

2 تولید قطعات با دستگاه تراش را می داند.   4

2 تولید قطعات با دستگاه فرز را می داند.  5

2 تولید قطعات به روش ریخته گری و آهنگری را می داند.  6

2 روش های تولید نوین را می شناسد.   7

2 با توجه به مشخصات قطعه می تواند روش تولید آن را مشخص 
کند.

8

2 با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

2 نمره خودارزیابی هنرجو

20 جمع
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ابتدا موارد زیر برای هنرجویان یادآوری شود. 
)کولیس،  کنترل  و  اندازه گیری  وسایل  با  ارتباط  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات   1
چگونگی  و  دنده(  چرخ  کولیس  جانبی،  لوازم  با  اندازه گیری  ساعت  میکرومتر، 

استفاده و کار با این وسایل و تجهیزات 
2 نکات ایمنی و حفاظتی کارگاهی

3 نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این 
وسایل و تجهیزات 

4 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری 
و چگونگی استفاده و کار با آنها

5 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن
6 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با آن

7 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با آن
* با مشارکت و تعامل هنرجویان روند نمای ساخت هر یک از قطعات این فعالیت 

روی تخته ترسیم شود. 

فعالیت
موضوع: ساخت چرخ دنده هاکارگاهی 3

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعات مورد ساخت: چرخ دنده های یک و دو 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
دستگاه تراش با لوازم جانبی

دستگاه فرز با لوازم جانبی
دستگاه مته با لوازم جانبی

وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
ابزار های براده برداری دستی

وسایل اندازه گیری و کنترل )کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری با لوازم جانبی، 
کولیس چرخ دنده(

وسایل تنظیف و روغن کاری
لوازم  و  کالس  تخته  فعالیت،  این  تجهیزات  و  وسایل  به  مجهز  کارگاه  در  کار  انجام 

مربوطه

ادامه جلسه بیست و یکم: مونتاژکاری
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*محاسبات مربوط به چرخ دنده تراشی یادآوری شود.
*روش کار با دستگاه تقسیم یادآوری شود.

مربوطه،  فنون  و  ترسیمی،اصول  نمای  روند  به  توجه  با  قطعه  هر  *روش ساخت 
نکات ایمنی و حفاظتی شرح داده شود.

*روش کنترل ابعادی و هندسی هر قطعه توضیح داده شود.
*روش تعیین زمان انجام کار شرح داده شود.

*هنرجویان برای انجام فعالیت عملی، گروه بندی شوند. 
هنرجویان مطابق زیر عمل کنند: 

1 با توجه به گروه بندی انجام شده، روند نمای انجام کار، اصول و فنون، نکات 
ایمنی و حفاظتی مربوط به هر فرایند، قطعات این فعالیت ساخته شود. 

2 در صورت بروز مشکل از هنرآموز خود راهنمایی بگیرند. 
3 برای تعیین زمان انجام کار می توانند از ساعت مچی خود استفاده کنند.

4 در پایان، وسایل و تجهیزات را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهند. 
5 محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مربوطه 

جمع آوری کنند.

ارزشیابی
فعالیت

کارگاهی 2

در  و  نموده  تکثیر  درسی  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق  از  اختیار هنرجویان قرار دهید. پس 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کار برگ را در کار پوشه هنرجو قرار دهید.  
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 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می دانم. 1

نکات ایمنی و حفاظتی در یراده برداری دستی و چگونگی استفاده وکار 
با این وسایل و تجهیزات را می دانم. 

2

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می دانم.

3

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار 
با آن را می دانم.

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و 
کار با آن را می دانم.

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار 
با آن را می دانم.

6

می توانم زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کنم.   7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل 
مربوطه جمع آوری می کنم.

8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی
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 کاربرگ ارزشیابی

 ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره 
دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می داند.  1

نکات ایمنی و حفاظتی در یراده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با 
این وسایل و تجهیزات را می داند. 

2

سنبه  و  تجهیزات خط کشی  و  وسایل  با  کار  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می داند. 

3

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با 
آن را می داند. 

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با 
آن را می داند. 

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با 
آن را می داند. 

6

می تواند زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کند.  7

محل  در  شده  تفکیک  به صورت  را  ضایعات  و  کرده  تمیز  را  کار  محیط 
مربوطه جمع آوری می کند. 

8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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موضوع: محاسبه قیمت مواد اولیه پروژه
انجام کار درکالس مجهز به تخته و لوازم نوشتاری، ویدیو پروژکتور، نمونه قطعات 

و مجموعه های صنعتی با توجه به موضوع این بخش  
تکالیف  بازبینی  ضمن  گذشته  جلسات  مانند  جلسه  این  در  محترم  هنرآموزان 
فصل  این  گذشته  مطالب  از  سؤاالتی  نفر،  چند  از  شفاهی  به صورت  هنرجویان، 
بپرسید و در صورت اطمینان از فراگیری مناسب مطالب، چند دقیقه ای به مرور 

مطالب بپردازید.
وقت  حتماً  نکردید،  دریافت  درستی  به  را  پرسش هایتان  جواب  که  صورتی  در 
بیشتری صرف مرور مطالب گذشته کنید، زیرا پایه محاسبه و برآورد یک پروژه 
دانش افزایی  از  مربوطه  تمرینات  تکرار  و  مرور  با  لذا  می باشد.  گذشته  مطالب 

هنرجویان مطمئن شوید.
در ادامه مطالب به مواد و انواع بپردازید و از پرکاربردترین آنها چند نمونه حتماً همراه 
داشته باشید.)قطعات خام از آلومینیوم، فوالد، چدن، مس، برنج، پالستیک صنعتی( 
می توانید جمع آوری اطالعات این نمونه ها را به صورت تحقیق به هنرجویان واگذار 
کنید تا ضمن جمع کردن اطالعات الزم، نمونه ای از هر کدام را در داخل یک بطری 

شیشه ای در کالس، جائی که در معرض دید تمام هنرجویان باشد قرار دهند.
یکی از پر مصرف ترین اطالعات هر ماده قیمت )ارزش( آن است. ارزش هر ماده ای 
وابسته به کاربرد، در دسترس و خواص می باشد. هر کدام از این اطالعات شامل تمام 
مواد می شود. لذا داشتن این اطالعات برای یک فرد برآورد کننده پروژه الزامی  است.

لذا هنرآموزان بایستی ضمن بیان انواع مواد، کاربرد و خواص هر ماده و کمیاب یا به 
وفور بودن منابع این مواد را به هنرجویان متذکر شوند، تا در استفاده از مواد مختلف 
انتخاب صحیحی داشته باشند. و با دانستن ارزش هر ماده )قیمت واحد( بتوانند با 
به دست آوردن جرم هر قطعه ای که در هر پروژه استفاده می کنند، قیمت هر قطعه 
را محاسبه کنند و در کل بتوانند ارزش تمام قطعات مونتاژ شده را محاسبه کنند 
)منظور قیمت تمام شده نیست(. حاال با ذکر مطالب، چند نمونه از قطعات پروژه 
به  را  فعالیت  بقیه  انجام  و  کنید  در کالس حل  فعالیت 8،  را طبق جدول  کتاب 
گروه های هنرجویان واگذار کنید تا در طی 10 دقیقه در کالس، آن را تا جائی که 
می توانند و زمان اجازه می دهد تکمیل و شما بر انجام این فعالیت از نزدیک نظارت 
کنید و اشکاالت احتمالی را برطرف کنید. تکمیل باقی مانده جدول فعالیت قطعات 

پروژه را هنرجویان در منزل انجام دهند و در جلسه آینده ارائه کنند.

مونتاژکاریجلسۀ 22
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پاسخ فعالیت 8:

شماره 
حجم جنسنام قطعهقطعه

)مترمکعب(
جرم 

)کیلوگرم(

قیمت واحد 
مواد خام
)ریال(

قیمت ماده 
هر قطعه 

)ریال(

ST370/00014421/13250/00056600پایه1

ST370/00008040/63//31500بدنه2

ST370/0000033050/04//2000بوش بدنه3

ST370/0000780/615//30750چرخ دنده4

ST370/00000590/046//2300چرخ دنده5

ST370/00000360/027//1350چرخ دنده6

ST370/000010/084//4200محور7

ST370/00000550/043//2150محور8

ST370/000012200/096//4800محور9

ST370/000016380/128//6400بوش10

ST370/00000450/035//1750واشر11

ST370/000003230/025//1250مهره12

//ST52پین13

ST370/00000420/032//1600بوش بازو14

ST37/00000550/044//2200بازو15

ST370/00000150/018//900بوش16

ST370/0000220/168//8400دسته17
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 ارزشیابی 
برای تکمیل کاربرگ ارزشیابی، ابتدا آن را از کتاب تکثیر نموده و در اختیار هنرجویان 
قرار دهید. پس از اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق یادداشت های نظارتی 
که در طول روز آماده کرده اید در قسمت ارزیابی توسط هنرآموز نوشته و کاربرگ را 

در کار پوشه هنرجو قرار دهید.

//ST37محور دسته18

ST370/000050/39//19500بدنه19

ST370/0000250/196//9800در پوش20

ST370/00000670/052//2600محور21

ST370/0000120/095//4750رابط بست22

ST370/0000060/048//2400بست23

ST37پیچ24

ST37پیچ25

جنسپین26

رقم های جدول فوق بدون احتساب مواد خام پرت محاسبه شده است، بدین منظور توجه
معموالً تا %20 قیمت قطعه به عنوان اضافه پرتی محاسبه می شود.

فعالیت های طراحی شده، اهمیت ویژه دارد لذا از هنرجویان خواسته شود با دقت و توجه
حوصله آنها را پاسخ دهید. 
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 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

مواد فلزی مانند فوالد،چدن و آلومینیوم را می شناسم.   1

مواد غیر فلزی را می شناسم.   2

کاربرد مواد مختلف را می دانم. 3

4

می توانم مقدار مواد مصرفی قطعات را برای پروژه محاسبه کنم. 5

می توانم وزن قطعات پروژه را محاسبه کنم. 6

می توانم قیمت واحد هر ماده را از منابع مختلف استخراج کنم.  7

می توانم قیمت مواد اولیه قطعات را محاسبه کنم. 8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

 ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره 
دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

مواد فلزی مانند فوالد، چدن و آلومینیوم را می شناسد.  1
مواد غیر فلزی را می شناسد.  2

کاربرد مواد مختلف را می داند.  3
4

می تواند مقدار مواد مصرفی قطعات را برای پروژه محاسبه کند.  5
می تواند وزن قطعات پروژه را محاسبه کند.  6

می تواند قیمت واحد هر ماده را از منابع مختلف استخراج کند.  7
می تواند قیمت مواد اولیه قطعات را محاسبه کند.  8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9
نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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فعالیت
موضوع: ساخت چرخ دنده هاکارگاهی 3

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعات مورد ساخت: چرخ دنده های سه و چهار  

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
1 دستگاه تراش با لوازم جانبی

دستگاه فرز با لوازم جانبی 2
3 دستگاه مته با لوازم جانبی

4 وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
5 ابزار های براده برداری دستی

لوازم  با  اندازه گیری  ساعت  میکرومتر،  )کولیس،  کنترل  و  اندازه گیری  وسایل   6
جانبی، کولیس چرخ دنده(

7 وسایل تنظیف و روغن کاری
لوازم  و  کالس  تخته  فعالیت،  این  تجهیزات  و  وسایل  به  مجهز  کارگاه  در  کار  انجام 

مربوطه

ابتدا موارد زیر برای هنرجویان یادآوری شود. 
)کولیس،  کنترل  و  اندازه گیری  وسایل  با  ارتباط  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات   1
چگونگی  و  دنده(  چرخ  کولیس  جانبی،  لوازم  با  اندازه گیری  ساعت  میکرومتر، 

استفاده و کار با این وسایل و تجهیزات
2 نکات ایمنی و حفاظتی کارگاهی

3 نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این 
وسایل و تجهیزات 

4 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری 
و چگونگی استفاده و کار با آنها

5 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن
6 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با آن

7 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با آن
* با مشارکت و تعامل هنرجویان روند نمای ساخت هر یک از قطعات این فعالیت 

روی تخته ترسیم شود. 

ادامه جلسه بیست و دوم: مونتاژکاری
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*محاسبات مربوط به چرخ دنده تراشی یادآوری شود.
*روش کار با دستگاه تقسیم یادآوری شود.

*روش ساخت هر قطعه با توجه به روند نمای ترسیمی، اصول و فنون مربوطه، 
نکات ایمنی و حفاظتی شرح داده شود. 

*روش کنترل ابعادی و هندسی هر قطعه توضیح داده شود. 
*روش تعیین زمان انجام کار شرح داده شود.  

*هنرجویان برای انجام فعالیت عملی، گروه بندی شوند. 
هنرجویان مطابق زیر عمل کنند: 

1 با توجه به گروه بندی انجام شده، روند نمای انجام کار، اصول و فنون، نکات 
ایمنی و حفاظتی مربوط به هر فرایند، قطعات این فعالیت ساخته شود. 

2 در صورت بروز مشکل از هنرآموز خود راهنمایی بگیرند. 
3 برای تعیین زمان انجام کار می توانند از ساعت مچی خود استفاده کنند.

4 در پایان، وسایل و تجهیزات را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهند. 
5 محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مربوطه 

جمع آوری کنند.

ارزشیابی
فعالیت

کارگاهی 3

در  و  نموده  تکثیر  درسی  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق  از  اختیار هنرجویان قرار دهید. پس 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کار برگ ر ا در کار پوشه هنرجو قرار دهید.  
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 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می دانم. 1

نکات ایمنی و حفاظتی در یراده برداری دستی و چگونگی استفاده و 
کار با این وسایل و تجهیزات را می دانم. 

2

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می دانم.

3

با دستگاه مته و چگونگی استفاده و  ایمنی و حفاظتی در کار  نکات 
کار با آن را می دانم.

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و 
کار با آن را می دانم.

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار 
با آن را می دانم.

6

می توانم زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کنم.   7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل 
مربوطه جمع آوری می کنم.

8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

124
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 ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می داند.  1

نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و 
کار با این وسایل و تجهیزات را می داند. 

2

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می داند. 

3

با دستگاه مته و چگونگی استفاده و  ایمنی و حفاظتی در کار  نکات 
کار با آن را می داند. 

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و 
کار با آن را می داند. 

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار 
با آن را می داند. 

6

می تواند زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کند.  7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل 
مربوطه جمع آوری می کند. 

8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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موضوع: برآورد پروژه
انجام کار درکالس مجهز به تخته و لوازم نوشتاری، ویدیو پروژکتور، نمونه قطعات 

و مجموعه های صنعتی با توجه به موضوع این بخش  
مانند:  اصطالحاتی  شوید.  تولید  مدیریت  بحث  وارد  ادامه،  در  محترم  هنرآموزان 
دستمزد، هزینه های جاری و هزینه های مربوط به تجهیزات تولید شوید. در این 
مورد اصطالحات: زمان تولید یا ماشین کاری، هزینه ماشین کاری، هزینه های ثابت، 
میزان  سربار،  هزینه های  مستقیم،  غیر  و  مستقیم  هزینه های  متغیر،  هزینه های 
مطالب  اساسی ترین  از  که  را  نظر  مورد  سود  و  شده  تمام  هزینه  ایدئال،  تولید 
مدیریت تولید می باشد را به طور مفصل برای هنرجویان بازگو کنید. در این ارتباط 
کوچک  کارگاه های  از  کنید.  صحبت  فعلی  جامعه  در  موجود  زنده  مثال های  از 
دانش آموزان  تا  دهید  ترتیب  سال  در طی  بازدید هائی  کنید،  دستی صحبت  دم 
فضای کسب و کار را حس کنند. از بیان نمونه های غیر قابل تصور و دور از ذهن 
دانش آموزان خودداری نمائید. به عنوان نمونه وقتی از دستمزد صحبت می کنید 
حتماً نرخ روز دستمزد کار طبق قانون وزارت کار و امور اجتماعی را ارائه نمائید تا 
هنرجویان جایگاه خود را بهتر حس کنند. )چون زیاد شنیده می شود که هنرجو 
در هنگام انتخاب رشته، توسط افراد غیر مسئول آینده رویائی و خیالی را در ذهن 
دانش آموزان و اولیاء آنها ساخته و پرداخته می کنند، تا آنها را تشویق به ثبت نام در 
این رشته کنند. که این اشتباهی است که متأسفانه زیاد با آن برخورد خواهید کرد.(
مطلع  روز  به  خدماتی  یا  تولیدی  کوچک  کارگاه  یک  هزینه های  از  کنید  سعی 
لذا  از طرف دانش آموزان سؤال خواهد شد.  ادامه تدریس حتماً  باشید، چون در 
باید از جزئیات هزینه ها اطالع کافی داشته باشید. در صورت تسلط شما به  این 
مهم دانش آموزان با اطمینان کافی هم در کالس به مطالب گوش فرا می دهند، 
هم به دنبال فرصتی می گردند تا از دانش شما در ایجاد کسب و کار بهره ببرند. 
لذا داشتن مطالعه و تحقیق در این زمینه هم برای شما و هم برای دانش آموزان 

بسیار مفید است.
از ارتباط ارکان مدیریت و الگوریتم فعال در یک شبکه برای دانش آموزان صحبت 
کنید و زنجیره ای مثل محیط کاری هنرستان را مثال بزنید و نقش هر یک از پرسنل 
را در کسب موفقیت یک تیم بیان کنید. و از تأثیر ناکارآمدی یک یا چند عنصر در 
این شبکه، که باعث تخریب کل سیستم یا بخشی از آن خواهد شد را بیان کنید تا 
دانش آموزان خود را در بحث شریک بدانند. سپس یک محیط کار مجازی را برای 
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آنها تجسم کنید و از آنها بخواهید در مورد هزینه های موجود و سود و میزان تولید 
با اعداد و ارقام معقول آن محاسباتی را انجام و جدولی را تنظیم و ارائه کنند و در 
ادامه خودتان در مورد مثال صحبت و تمام هزینه های موجود و هزینه تمام شده 
مواد و سود احتمالی را گام به گام به دست آورده و روی تخته سیاه یا تابلو وایت بُرد 
یادداشت کنید. در ادامه می توانید جداولی مانند جدول زیر ارائه کنید تا هزینه های 
فعلی خدمات و تولیدی را مانند آبونمان آب، برق، گاز، تلفن،کرایه حمل و نقل و 
حمل بار سبک و سنگین، هزینه تعمیرات و نگهداری،مواد خام، ماشین کاری و... 
را در دسترس دانش آموزان قرار دهید تا محاسبات استانداردی انجام دهند. و با 
توجه به جدول زیر فعالیت 9 را به دانش آموزان ارائه نمائید تا به همراه دوستان 
هم گروه خود نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. در ادامه کار ساخت قطعات پروژه 

را در کارگاه ادامه دهید.

جدول لیست هزینه های خدمات تولید در سال 1397

قیمت واحدعملیات تولیدردیف
)در ساعت(

200/000براده برداری با ابزار دستی شامل: اره کاری، سوهان کاری و... (1

600/000سوراخ کاری با دریل ستونی و رادیال2

850/000تراش کاری3

1/400/000فرزکاری4

1/000/000سنگ زنی5

5/000/000برش با لیزر یا پالسما6

1/200/000برش کاری با گاز اکسی استیلن و جوش کاری با قوس الکتریکی7

200/000خدمات عمومی تولید )تمیزکاری، نقاشی، حمل و نقل و.... (8
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شماره 
قطعه

زمان ماشین کاری یاجنستعدادنام قطعه
)تولید( )دقیقه(

بدون احتساب تجهیز

هزینه 
ماشین کاری 

یا
)تولید( هر 

قطعه

قیمت تمام 
شده 
)ریال(

با احتساب 
پرت و 

هزینه های 
سربار 
تولید

برش کاری)8(+ فرزکاری)1ST37 +)10پایه1
جوش کاری)5(+ سوراخ کاری )4(

برش کاری)10(+ فرزکاری)2ST37 +)12بدنه اصلی2
سوراخ کاری)30(+ قالویزکاری)10(

برش کاری)6(+ تراش کاری)6ST37 +)24بوش بدنه3
سوراخ کاری)6(

برش کاری)16(+ تراش کاری)2ST37 +)14چرخ دنده4
دنده تراشی با فرز)90(

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 +)4چرخ دنده5
دنده تراشی با فرز)15(

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 +)4چرخ دنده6
دنده تراشی با فرز)15(

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 +)7محور7
سوراخ کاری)2(+ قالویز کاری)4(

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 + )2محور8
سوراخ کاری)2(

برش کاری)1( + تراش کاری)1ST37 +)8محور9
حدیده کاری)2(+ سوراخ کاری)2(

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 + )3بوش10
سوراخ کاری)2(
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برش کاری)2(+ تراش کاری)1ST37 +)3واشر11
سوراخ کاری)1(

مهره 12
ST37مشتی

برش کاری)2(+ تراش کاری)3(+ 
سوراخ کاری)1(+ آج زنی)1(+ 

قالویزکاری)1(

قطعه استاندارد7ST52اسپین13

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 +)2بوش بازو14
سوراخ کاری)2(+ فرم تراشی با فرز)1(

برش کاری)10(+ سوهان کاری)1ST37)20بازو15

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37 +)2بوش16
سوراخ کاری)2(+ قالویز کاری)2(

برش کاری)2(+ تراش کاری 1ST37 cncدسته17
)2(

محور 18
؟1ST37دسته

بدنه 19
برش کاری)6(+ فرزکاری)2ST37 +)12جانبی

سوراخ کاری)14(

برش کاری)1(+ فرزکاری)1ST37 +)6در پوش20
سوراخ کاری)4(

برش کاری)1(+ تراش کاری)1ST37)2محور پایه21

برش کاری)1(+ فرزکاری)1ST37 +)2رابط بست22
سوراخ کاری)1(

برش کاری)1(+ فرزکاری)1ST37 +)2بست23
سوراخ کاری)1(+ قالویزکاری)2(

برش کاری)1(+ تراش کاری)5(+ آج 1ST37پیچ مشتی24
زنی)2(+ حدیده کاری)2(

قطعه استانداردST37پیچ25
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 ارزشیابی 
اختیار  در  و  نموده  تکثیر  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
طبق  را  خود  نمره  نمودند،  تکمیل  را  آن  اینکه  از  پس  دهید.  قرار  هنرجویان 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کاربرگ را در کار پوشه هنرجو قرار دهید.

 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

اصول و چگونگی برآورد هزینه های پروژ ه ای کوچک را می دانم. 1

می توانم عوامل مخرب کاری و اثرات ناکارآمدی و تخریبی آنها را در 
کار گروهی شناسایی کنم.

2

گاز،  برق،  آب،  آبونمان  مانند  تولید  در  خدمات  هزینه های  می توانم 
تلفن، حمل و نقل، تعمیرات و نگهداری را محاسبه کنم.

3

متغیر،  و  ثابت  هزینه های  ماشین کاری،  هزینه  تولید،  زمان  می توانم 
مستقیم و غیر مستقیم را محاسبه کنم.

4

می توانم هزینه تمام شده و سود مورد نظر محاسبه کنم. 5

می توانم هزینه های سربار، میزان تولید ایدئال محاسبه کنم. 6

منابع هزینه های دستمزد روزانه را می شناسم و می توانم از آنها استفاده کنم. 7

می توانم هزینه های یک واحد تولیدی کوچک را محاسبه کنم. 8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

فعالیت های طراحی شده، اهمیت ویژه دارد لذا از هنرجویان خواسته شود با دقت و توجه
حوصله آنها را پاسخ دهید. 
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 ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره 
دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

اصول و چگونگی برآورد هزینه های پروژه های کوچک را می داند.  1

می تواند عوامل مخرب کاری و اثرات ناکارآمدی و تخریبی آنها را در کار 
گروهی شناسایی کند. 

2

می تواند هزینه های خدمات در تولید مانند آبونمان آب، برق، گاز، تلفن، 
حمل و نقل، تعمیرات و نگهداری را محاسبه کند.

3

متغیر،  و  ثابت  هزینه های  ماشین کاری،  هزینه  تولید،  زمان  می تواند 
مستقیم و غیرمستقیم را محاسبه کند.

4

می تواند هزینه تمام شده و سود مورد نظرمحاسبه کند. 5

می تواند هزینه های سربار، میزان تولید ایدئال محاسبه کند. 6

منابع هزینه های دستمزد روزانه را می شناسم و می توانم از آنها استفاده 
کند.

7

می تواند هزینه های یک واحد تولیدی کوچک را محاسبه کند. 8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع

ادامه جلسه بیست وسوم: مونتاژکاری
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فعالیت
موضوع: ساخت دسته ومتعلقاتکارگاهی 4

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی
قطعات مورد ساخت: چرخ دنده های سه و چهار  

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
1 دستگاه تراش با لوازم جانبی

2 دستگاه فرز با لوازم جانبی
3 دستگاه مته با لوازم جانبی

4 وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
5 ابزار های براده برداری دستی

6 وسایل اندازه گیری و کنترل)کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری با لوازم جانبی، 
شعاع سنج، زبری سنج مقایسه ای(

7 وسایل تنظیف و روغن کاری
لوازم  و  کالس  تخته  فعالیت،  این  تجهیزات  و  وسایل  به  مجهز  کارگاه  در  کار  انجام 

مربوطه

ابتدا موارد زیر برای هنرجویان یادآوری شود. 
)کولیس،  کنترل  و  اندازه گیری  وسایل  با  ارتباط  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات   1
چگونگی  و  دنده(  چرخ  کولیس  جانبی،  لوازم  با  اندازه گیری  ساعت  میکرومتر، 

استفاده و کار با این وسایل و تجهیزات 
2 نکات ایمنی و حفاظتی کارگاهی

3 نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با این 
وسایل و تجهیزات 

4 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری 
و چگونگی استفاده و کار با آنها

5 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با آن
6 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با آن

7 نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با آن
* با مشارکت وتعامل هنرجویان روند نمای ساخت هر یک از قطعات این فعالیت 

روی تخته ترسیم شود. 
*محاسبات مربوط به چرخ دنده تراشی یادآوری شود.

*روش کار با دستگاه تقسیم یادآوری شود.
*روش ساخت هر قطعه با توجه به روند نمای ترسیمی، اصول و فنون مربوطه، 

نکات ایمنی و حفاظتی شرح داده شود. 
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*روش کنترل ابعادی و هندسی هر قطعه توضیح داده شود. 
*روش تعیین زمان انجام کار شرح داده شود.

*هنرجویان برای انجام فعالیت عملی، گروه بندی شوند. 
هنرجویان مطابق زیر عمل کنند:  

1 با توجه به گروه بندی انجام شده، روند نمای انجام کار، اصول و فنون، نکات 
ایمنی و حفاظتی مربوط به هر فرایند، قطعات این فعالیت ساخته شود.

2 در صورت بروز مشکل از هنرآموز خود راهنمایی بگیرند.
3 برای تعیین زمان انجام کار می توانند از ساعت مچی خود استفاده کنند.

4 در پایان، وسایل و تجهیزات را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهند. 
5 محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مربوطه 

جمع آوری کنند.

ارزشیابی
فعالیت

کارگاهی 4

در  و  نموده  تکثیر  درسی  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق  از  اختیار هنرجویان قرار دهید. پس 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کاربرگ را در کار پوشه هنرجو قرار دهید.
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 کاربرگ ارزشیابی

 خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می دانم. 1

نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و 
کار با این وسایل و تجهیزات را می دانم. 

2

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می دانم.

3

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و 
کار با آن را می دانم.

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و 
کار با آن را می دانم.

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و 
کار با آن را می دانم.

6

می توانم زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کنم.   7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل 
مربوطه جمع آوری می کنم.

8

- تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

134
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 ارزشیابی توسط هنرآموز                         

نمره 
دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

نکات ایمنی و حفاظتی و کار با وسایل اندازه گیری و کنترل را می داند.  1

نکات ایمنی و حفاظتی در براده برداری دستی و چگونگی استفاده و کار با 
این وسایل و تجهیزات را می داند. 

2

سنبه  و  خط کشی  تجهیزات  و  وسایل  با  کار  در  حفاظتی  و  ایمنی  نکات 
نشان کاری و چگونگی استفاده و کار با آنها را می داند. 

3

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه مته و چگونگی استفاده و کار با 
آن را می داند. 

4

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه تراش و چگونگی استفاده و کار با 
آن را می داند. 

5

نکات ایمنی و حفاظتی در کار با دستگاه فرز و چگونگی استفاده و کار با 
آن را می داند. 

6

می تواند زمان انجام ساخت قطعات را تعیین کند.  7

محیط کار را تمیز کرده و ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل مربوطه 
جمع آوری می کند. 

8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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مونتاژکاریجلسۀ 24

موضوع: برآورد پروژه
انجام کاردرکالس مجهز به تخته و لوازم نوشتاری، ویدیو پروژکتور، نمونه قطعات 

و مجموعه های صنعتی با توجه به موضوع این بخش     
در ادامه مباحث گذشته و برای تکمیل مطالب این فصل ابتدا از تمام هنرجویان 
با یک یا چند سؤال دارای پاسخ کوتاه، از سطح دانش آنها مطلع شده ونسبت به 
فراگیری مطالب گذشته یک ارزشیابی داشته باشید. سپس بحث مدیریت تولید 
را با چارت هزینه تولید و توضیح هر یک از ارکان هزینه تولید و جزئیات هر یک 

ادامه دهید.

هنرآموز محترم
در مورد مواد اولیه، هزینه های مربوطه و انواع مواد را نه از لحاظ جنسیت بلکه از 
نظر ارتباط با تولید )مستقیم یا غیرمستقیم( صحبت کنید. مثال هایی را از انواع آن 
ذکر کنید، مطمئن شوید دانش آموزان مفهوم را درک کرده اند. با ارائه تکلیفی در 

کالس از این مهم مطمئن شوید.
در مورد هزینه های سربار به طور مفصل صحبت کنید و با مثال های زنده و قابل 
لمس، مطلب را کامل در ذهن دانش آموزان بنشانید. در ادامه دستمزد را تعریف 
و نظر کالس را راجع به این واژه بخواهید تا ذهنیت عامیانه آنها اصالح شود. انواع 
دستمزد را توضیح دهید. ارتباط هر یک از ارکان را با هم تشریح کنید و هماهنگی 
آنها را در کل چارت را توضیح دهید و از دانش آموزان بخواهید نسبت به هر یک از 
ارکان چارت هزینه های تولید با یک مثال واقعی ارائه انشایی داشته باشند تا به فهم 
بهتر این بحث در کالس کمک کند. در تفهیم مطالب عجله نکنید. سپس بهای 

هزینه سربار

 مواد اولیه
دستمزد
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اولیه و بهای تبدیل را در تولید توضیح دهید و برای هر یک مثالی واضح ذکر کنید. 
توانایی  کارآمد  است.تدریس  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  موضوع  دو  این  تفکیک 
تعیین  و در  نموده  بهتر  را  این هزینه ها  از  به فهم هریک  را نسبت  دانش آموزان 
هزینه تولید دارای مهارت خوبی خواهند شد. برای اتمام این بحث فعالیت 10 را 

در کالس بالفاصله پس از تدریس در کالس به کمک دانش آموزان تکمیل کنید.

پاسخ فعالیت 10

فسفاته 
کردن

خرید 
فوالد

هزینه 
تعمیرات

هزینه 
بسته بندی

خرید 
ماشین آالت

-++--هزینه سربار

----+بهای تبدیل

+--+-بهای اولیه

----+مواد غیرمستقیم

-----دستمزد مستقیم

و  مستقیم  هزینه های  تشریح  سمت  به  را  کالس  جو   10 فعالیت  تکمیل  از  پس 
پله به پله  کارخانه ای  یا  کارگاهی  تولید  بیان یک  با  را  آنها  کامل  ببرید.  غیرمستقیم 
تا تکمیل محصول توضیح دهید. در ادامه فعالیت 11 را با کمک دانش آموزان تکمیل 

کنید.

پاسخ فعالیت 11

اجاره نوع هزینه
مواد سودکارخانه

کادر نگهبان هامالیاتآب و برقاولیه
اداری

----+--مستقیم

++++-++غیرمستقیم
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در ادامه بحث یکبار دیگر مراحل تولید را )طرح، نقشه، برآورد مواد خام، تعیین 
روش ماشین کاری، برآورد زمان و هزینه های مربوطه( را بازگو نمایید. سپس در 
و  عادی  )ضایعات  اشاره کنید  آن  انواع  و  تولید  به ضایعات  تولید  مراحل  تکمیل 
غیرعادی(. تأثیر هر کدام بر روند تولید و افزایش هزینه ها را جداگانه تشریح و با 
یک مثال تولیدی ساده، مفهوم را برسانید. در ادامه هزینه های ثابت در تولید و 
هزینه های متغیر را در یک نمودار ترسیم )نمودار ضمیمه( و گام به گام هریک را 
توضیح و تأثیر برایند این دو هزینه را در هزینه کل و مقدار سود به دست آمده 
را در نمودار نشان دهید. می توانید با یک مثال ریالی این نمودار را واضح تر برای 

دانش آموزان بیان کنید.
توضیح اینکه در نمودار زیر هزینه ثابت کل هزینه های ثابت تمام شده محصول 
است. هزینه کل همان هزینه متغیر کاالی تمام شده می باشد. که در نقطه A با 
ایدئال  یا نقطه  اپتیمم  منحنی درآمد تالقی دارد. در واقع این نقطه همان نقطه 
تعداد تولید محصول است. )ضرر نداریم و سود هم نداریم( لذا برای تولید به صرفه 
تعداد تولید باید بیشتر از مقداری باشد تا منحنی درآمد از منحنی هزینه های ثابت 

و متغیر به سمت باالتر اوج بگیرد.

برای ادامه بحث و فهم بهتر دانش آموزان مثال کتاب را یک بار در کالس با کمک 
هنرجویان گام به گام حل کنید و نکته های الزم را برایشان توضیح دهید. می توانید 
بازار کار محله  برای کار گروهی تکلیفی برای یک نمونه فعالیت حرفه ای که در 
خود می بینند طرح کنند و مانند مثال فوق حل آن را در کالس ارائه نمایند. در 
پایان فصل هنرجویان را با چک لیست برآورد هزینه پروژه سنگ دستی آشنا کنید 
و ضمن تکمیل یک یا دو نمونه از آن، مابقی را به گروه های دانش آموزی واگذار 

کنید تا تکمیل کنند و خودتان نیز در تکمیل آن ناظر باشید.

درآمد

هزینه کل

هزینه ثابت

مقدار تولید
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هم زمان با اتمام این قسمت فعالیت های کارگاهی را که هنرجویان برای پروژه شروع 
کرده اند برای ساخت یک به یک قطعات در کارگاه تکمیل و احتماالً قطعاتی که قبالً 
ساخته اند و دارای اشکاالتی هستند با نظر شما  اصالح و یا مجدد در زمان کوتاهی 
بسازند و ضمن رعایت تمام مالحظات فنی و ایمنی پروژه را برای مونتاژ آماده کنند.

توجه فعالیت های طراحی شده، اهمیت ویژه دارد لذا از هنرجویان خواسته شود با دقت و 
حوصله آنها را پاسخ دهید.

 ارزشیابی 
اختیار  در  و  نموده  تکثیر  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
طبق  را  خود  نمره  نمودند،  تکمیل  را  آن  اینکه  از  پس  دهید.  قرار  هنرجویان 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کار برگ ر ا در کار پوشه هنرجو قرار دهید.

 کاربرگ ارزشیابی

خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

انواع هزینه ها در تولید را می شناسم و می توانم آنها را تعیین کنم. 1

و  تجزیه  را  آن  و  کنم  ترسیم  را  تولید  هزینه های  چارت  می توانم 
تحلیل نمایم.  2

انواع دستمزد را می شناسم و می توانم از منابع مختلف و رسمی آن 
را تعیین کنم. 3

می توانم بهای اولیه و بهای تبدیل را در تولید محاسبه کنم. 4

می توانم منحنی هزینه های ثابت را ترسیم کنم. 5

می توانم منحنی هزینه کل را ترسیم کنم. 6

می توانم منحنی درآمد را ترسیم کنم. 7

با توجه به نمودارهای قبل می توانم نقطه سربه سر را تعیین کنم. 8

ـ تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

انواع هزینه ها در تولید را می شناسد و می تواند آنها را تعیین کنم. 1

می توانم چارت هزینه های تولید را ترسیم کند و آن را تجزیه و تحلیل 
نمایم.  2

انواع دستمزد را می شناسد و می تواند از منابع مختلف و رسمی آن را 
تعیین کنم. 3

می تواند بهای اولیه و بهای تبدیل را در تولید محاسبه کند. 4

می تواند منحنی هزینه های ثابت را ترسیم کند. 5

می تواند منحنی هزینه کل را ترسیم کند. 6

می تواند منحنی درآمد را ترسیم کند. 7

با توجه به نمودارهای قبل می توانم نقطه سربه سر را تعیین کند. 8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع

ادامه جلسه بیست چهارم: مونتاژکاری
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ابتدا موارد زیر برای هنرجویان یادآوری شود.
1 چگونگی دستیابی و استفاده از فهرست بهای رسمی مواد اولیه

2 چگونگی دستیابی و استفاده از فهرست دستمزد های ماشین کاری
3 چگونگی دستیابی و استفاده از جداول استاندارد مواد اولیه

4 چگونگی دستیابی و استفاده از جداول استاندارد قطعات و اجزای استاندارد
5 چگونگی دستیابی و استفاده از جدول مالیاتی

* با مشارکت و تعامل هنرجویان نمونه یک دستگاه کوچک برآورد شود.
* هنرجویان برای انجام این فعالیت، گروه بندی شوند.

هنرجویان مطابق زیر عمل کنند:
1 با توجه به گروه بندی انجام شده، و اطالعات مربوط به ساخت دستگاه سنگ 

دستی و سایر منابع، قیمت فروش آن تعیین گردد.
2 در صورت بروز مشکل از هنرآموز خود راهنمایی بگیرند. 

3 در پایان، وسایل و تجهیزات را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهند.

 ارزشیابی فعالیت پایانی
در  و  نموده  تکثیر  درسی  کتاب  از  را  آن  ابتدا  ارزشیابی،  کاربرگ  تکمیل  برای 
اختیار هنرجویان قرار دهید. پس از اینکه آن را تکمیل نمودند، نمره خود را طبق 
توسط  ارزیابی  قسمت  در  کرده اید  آماده  روز  طول  در  که  نظارتی  یادداشت های 

هنرآموز نوشته و کاربرگ را در کار پوشه هنرجو قرار دهید.

فعالیت
کارگاهی 4 موضوع: برآورد هزینه پروژه ساخت

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی
وسایل و منابع مورد نیاز

1 وسایل نوشتاری
2 ماشین حساب

3 فهرست بهای رسمی مواد اولیه
4 فهرست دستمزد های ماشین کاری

5 جداول استاندارد مواد اولیه
6 جداول استاندارد قطعات و اجزای استاندارد

7 جدول مالیاتی
انجام کار در کارگاه یا کالس
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 کاربرگ ارزشیابی

خودارزیابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

می توانم زمان تولید را محاسبه کنم. 1

را  اولیه  مواد  رسمی  بهای  فهرست  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
می دانم.  2

ماشین کاری  دستمزد های  فهرست  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
را می دانم. 3

چگونگی دستیابی و استفاده از جداول استاندارد مواد اولیه را می دانم. 4

اجزای  و  قطعات  استاندارد  جداول  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
استاندارد را می دانم. 5

چگونگی دستیابی و استفاده از جدول مالیاتی را می دانم. 6

را  اولیه  مواد  رسمی  بهای  فهرست  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
می دانم.  7

می توانم قیمت فروش پروژه را تعیین کنم. 8

ـ تعداد پاسخ های بلی

نمره اکتسابی

142
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتی مؤلفه های خودارزیابی ردیف

می تواند زمان تولید را محاسبه کند. 1

را  اولیه  مواد  رسمی  بهای  فهرست  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
می داند.  2

ماشین کاری  دستمزد های  فهرست  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
را می داند. 3

چگونگی دستیابی و استفاده از جداول استاندارد مواد اولیه را می داند. 4

اجزای  و  قطعات  استاندارد  جداول  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
استاندارد را می داند. 5

چگونگی دستیابی و استفاده از جدول مالیاتی را می داند. 6

را  اولیه  مواد  رسمی  بهای  فهرست  از  استفاده  و  دستیابی  چگونگی 
می داند. 7

می توانم قیمت فروش پروژه را تعیین می داند. 8

با افراد هم گروهی و همکالسی های خود تعامل دارد. 9

نمره خودارزیابی هنرجو

جمع
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