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فصل 6
استاندارد فضا
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استاندارد فضا
اين درس در فضاي كالس درسي مربوط به دروس نظري ارائه مي شود.

در خصوص استاندارد فضا و چيدمان تجهيزات آموزشي درس، به استانداردهاي 
تعيين شدة رشته و سازمان نوسازي مدارس، مي بايست توجه شود.

تجهيزات و وسايل كالس درس
نمونه  يا  و  تصاوير  نمايش  قفسة  هنرجو،  ميزكار  پروژكتور،  ويدئو  هنرآموز،  ميز 

نقشه ها، تخته.

كالس درس
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كالس درس
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ايمني و بهداشت در كارگاه هاي تخصصي
مقررات ايمنی كارگاه های هنرستان

هنرستان هاي فنی و حرفه اي و كاردانش به واسطة فعاليت هاي كارگاهي، با ساير 
مدارس عادي تفاوت هايي دارند كه نياز به توجه بيشتر عوامل اجرايي واحدهاي 
آموزشي و مديريت آموزش و پرورش دارد. اميد است همکاران گرامی با احساس 
مسئوليت و تدبير الزم همراه با هوشياری كامل و كسب اطالع از محيط كاری خود 
از بروز حوادث غير مترّقبه كه منجر به خسارات جانی و مالی مي گردد، با توجه به 

نکات زير جلوگيری نمايند.
1  آشنا نمودن عوامل اجرايی آموزشگاه با آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها 

و ساير مقررات و قوانين مربوط به وظايف آنان.
2  تذكر وظايف و تکاليف شرعی و اخالقي كاركنان در حفاظت از بيت المال و 
اتخاذ تدابير الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگيری از هرگونه 

اسراف، در خريدها و مصرف مواد.
ايمنی،  از نظر استحکام، مسائل  حفظ و نگه داشت ساختمان واحد آموزشی    3

تأسيسات، محوطه، ابزار، وسايل و غيراينها.
4  بازديد و كنترل پنجره ها، در ها، فلکه ها، شبکه های روشنايی، حرارتی، آب رسانی، 
گازرسانی و ساير اموال و تأسيسات واحد تحت نظر در پايان ساعات اداری و حصول 

اطمينان از بسته بودن يا باز بودن و يا روشن و خاموش شدن آنها.
5  جلوگيری از ورود افراد ناشناس و جلوگيری از خروج غيرمجاز اموال، اشيا و مواد 

اوليه از قبيل لوازم و تجهيزات در ساعات اداری و غير اداری از كارگاه.
6 خارج كردن وسايل اسقاط و فرسوده )استفادة بيشتر از آنها خطرناک مي باشد(.

7  تأكيد بر رعايت اصول ايمنی در كلية بخش های هنرستان به ويژه كارگاه ها.
مسئوليت  واگذاری  و  تکثير  وسايل  از  حفاظت  و  صحيح  استفادة  بر  نظارت    8
نگهداری آنها به يکی از كاركنان هنرستان. اين گونه وسايل بايد در اتاقی محفوظ 

و دور از دسترس عموم نگهداری شود.
9  حفظ و حراست اموال و توجهات ايمنی به خصوص در مواقع و ايام تعطيل و 
بررسی وضع در های ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور 

الزم در جهت رفع نواقص آنها.
10  پيش بينی و جلوگيری از بروز آتش سوزی )سركشی به وسايل نفت سوز و حرارتی 
پس از تعطيل كار روزانه(، سرقت، آسيب و خرابی و ساير حوادث در واحد ساختمانی 

يا شبکه های تأسيساتی و اموال و اثاثيه، كاالها و تجهيزات تحت نظر.
11 اطالع فوری اتفاقات و حوادث غيرمترقبه نظير آتش سوزی، دزدی، خرابی به 

مسئوالن و انجام اقدامات احتياطی اوليه.
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12  ايجاد عوامل حفاظتی و ايمنی در كارگاه و آزمايشگاه و برنامه ريزی در جهت 
آموزش اصول ايمنی و بهداشتي.

13  تشکيل كميتة فنی و حفاظتی در كارگاه به منظور جلوگيری از بروز هرگونه 
خطر احتمالی.

14  پوشيدن لباس كار مناسب توسط هنرآموزان، استادكاران و هنرجويان از نظر 
ايمنی و بهداشت در محيط كارگاه.

15  برقراری و حفظ نظم در كالس درس و محيط های آموزش عملی )كارگاه ها، 
آزمايشگاه ها، مزارع، باغات، تأسيسات، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد 

بازديد(.
16  تهية تابلو برای كلية كليدهای انبارها، ساختمان ها، تأسيسات در محل مناسب 

در انبار مركزی.
17  بازديد از اشيا، وسايل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی، تأسيساتی و غيراينها 

و توصيه به استفاده كنندگان درمورد حفظ و نگهداری از آنها.
انبار لوازم و ميزان موجودی های كارگاه ها و نحوة خريد و مصرف  18  نظارت بر 
مواد و نيز تنظيم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابالغی به نحوی كه 

دقيقاً متضمن اموال غير استهالكی هنرستان در هر زمان باشد.
19 انجام ساير اموری كه با رعايت قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل های مربوطه 

در ارتباط كامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد.
20 تهية فرم شناسنامه برای تجهيزات مختلف كارگاهی و دستگاه های آزمايشگاهی 

و ديگر وسايل و ابزار كار و غير اينها.

آيین نامه انضباطی
آنها،  رعايت  و  كارگاه ها  انضباطی  آيين نامة  از  هنرجويان  و  هنرآموزان  آگاهی 
نمايد. مهم ترين  ناپذير جلوگيری  و آسيب های جبران  بروز خسارات  از  می تواند 

موارد عبارت اند از:
فعاليت های  انجام  در  مشاركت  و  رفتار  و حسن  احترام  ادب،  اخالق،  رعايت    1

كارگاهی.
2  رعايت مقررات آموزشی و تربيتی.

3  حضور به موقع در كارگاه و هماهنگی برای انجام فعاليت های آموزشی مربوطه.
4  نظارت و هماهنگی در رعايت بهداشت و نظافت فردی و پاكيزه نگه داشتن 

محيط كارگاه.
5  استفاده از كفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی.
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6  خودداری از به كاربردن وسايل تجملی و آرايشی )انگشتر، زنجير، دستبند و 
غير اينها جهت ايمنی در كارگاه ها(.

فنی  معاونت  نظر  با  كار  لباس  )رنگ  كارگاه  در  كار  لباس  پوشيدن  به  الزام    7
می باشد(.

8  جبران خسارات وارده توسط هنرجو به وسايل يا دستگاه های كارگاه. در صورت 
ورود خسارت توسط هنرجو به هر وسيله يا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر 
شناخته شده و مخارج تعميرات و يا خريد آن دستگاه به عهدة وی خواهد بود و 
تا تهية آن به تشخيص سرپرست كارگاه از انجام كار در كارگاه محروم خواهد شد.
اصول  رعايت  با  هنرجويان  توسط  برق  شبکة  به  برقی  وسيلة  هرگونه  اتصال    9

ايمنی و تحت نظر هنرآموز.
10   ممنوعيت استفاده از تلفن همراه )موبايل( طبق دستورالعمل آموزش و پرورش 

در محيط كارگاه.
11   حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در كارگاه و رعايت موارد ايمنی 
تابلو را قطع كنيد و به  ايجاد برق گرفتگی بالفاصله برق اصلی  الزم )در صورت 

مسئول مربوطه اطالع دهيد(.
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