فصل 6

شایستگی های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی
دبیران

هنرآموزان

معاون آموزشی

هنرآموزان

سرپرست
کارگاه (الف)

انباردار

سرپرست
کارگاه (ب)

استاد کار

سرپرست
کارگاه (ج)

معاون فنی

مدیر هنرستان

امور فرهنگی

کتابخانه

معاون پرورشی

نمازخانه

متصدی امور
رایانه

معاون اجرایی

دفتردار
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا ،خود ،خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در
انجام آنها باید علم ،عمل ،ایمان ،تفکر و اخالق را همراه کرد.
عمومی

فنی (پایه و تخصصی)

غیر فنی
انواع

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

عناصر

شایستگی

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق
ارتباط با خلقت

عرصه

روح جمعی و مشارکت در کار

مسئولیت
پذیری

ابعاد اخالق کار

صداقت

گذشت

اصول
اخالقی

دلسوزی

روابط سالم و انسانی در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
دلبستگی و عالقه به کار

تنها منافع خود را
مرجع نمی داند.

به دیگران حق
تصمیم گیری می دهد

خوش قول و
وقت شناس است

به نظر دیگران
احترام می گذارد

به حقوق دیگران
احترام می گذارد

به قوانین اجتماعی
احترام می گذارد

در فعالیت های
اجتماعی مشارکت
می کند

برای ارزش های
اجتماعی احترام
قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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دلسوز و رحیم هستند
رویکرد حمایتی دارند
به احساسات دیگران توجه می کنند
مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند
در مصائب و مشکالت دیگران شریک می شوند
ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخي از كليدهاي زندگي شغلي و حرفه اي
 1عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 2كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
 3بهترين درآمدها سود حاصل از معامله نيكو و پاك است.
 4پاكيزه ترين مالي كه انسان صرف مي كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 5امانت داري ،بي نيازي مي آورد و خيانت ،فقر مي آورد.
 6بهره آور ساختن مال از ايمان است.
 7هركس ميانه روي و قناعت پيشه كند نعمتش پايدار شود.
 8در ترازوي عمل چيزي سنگين تر از ُخلق نيكو نيست.
 9اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكي بهتر است.
 10كسي كه مي خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فريب ندهد.
 11هر صنعتگري براي درآمد زايي نيازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،اداي امانت
در كار و عالقمندي به صاحب كار.
 12هر كس ريخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقير كند.
 13زماني كه قومي كم فروشي كنند ،خداوند آنان را با قحطي و كمبود محصوالت عذاب مي كند.
 14به راستي خداي متعال دوست دارد هر يك از شما هر گاه كاري مي كند آن را محكم و استوار كند.
 15تجارت در وطن مايه سعادتمندي مرد است.
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر
در شغل و حرفه
به عنوان عضوی از نیروی كار ماهر كشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛
متعهد می شوم :
مسئولیت پذیری ،درست کاری ،امانت داری ،گذشت ،انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.
کار خود را با تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق در عرصه های ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت
به صورت شایسته انجام دهم.
در تعالی حرفه ای ،یادگیری مداوم  ،مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیتهای
حرفهای خویش کوشا باشم.
مصالح افراد ،مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.
از بطالت ،بیكاری ،اسراف ،ربا ،کم فروشی ،گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز كنم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای  ،آنچه برای خود می پسندم ،برای دیگران هم بپسندم و آنچه
برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
از کار ،تولید ،کاال ،سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
برای مخلوقات هستی ،محیط زیست و منابع طبیعی كشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
از حیا و عفت ،آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
همواره در حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران در محیط كار تالش نمایم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح  ،حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ،
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
و از خداوند متعال میخواهم در پیمودن این راه بزرگ ،بینش مرا افزون ،ارادهام را راسخ و
گامهایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
خاک

10

خواص شیمیایی و بهسازی خاک
آب ،خاك ،گیاه -گروه كشاورزی و غذا

خواص آب
منابع آب
کشت و نگهداری گیاهان
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
ترسیم با دست آزاد

10

تجزیه و تحلیل نما و حجم
نقشهكشی فنی رایانهای -گروه برق و رایانه

ترسیم سهنما و حجم
ترسیم با رایانه
نقشهکشی رایانهای
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مكانیك

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مواد و فراوری

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
ترسیم فنی و هندسی

10

نقشههای ساختمانی
نقشهكشی فنی رایانهای -معماری و ساختمان ترسیم های سه بعدی
خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه
خلقهنری ،زبان بصری و هنر طراحی
طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

10

طراحی و زبان بصری -گروه هنر

نقطه ،خط و طراحی خطی
سطح ،شکل و حجم ،به کار گیری اصول ترکیببندی در خلق آثار هنری
نور و سایه در هنرهای بصری ،رنگ و كاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پایه

درس

10

ریاضی 1

پایه

درس

پودمان ها
حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب
کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم
تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه گیری
مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پودمان ها
به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل
مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

11

ریاضی 2

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه
حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها
تحلیل وضعیتها به کمک مفاهیم آماری
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به کارگیری برخی تابعها در زندگی روزمره
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم حد
12

ریاضی 3

10

فیزیك

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابعها
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم مشتق
به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها
به کارگیری مفاهیم ،کمیت ها و ابزار اندازه گیری
تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره
مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها
تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده
تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی
به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی
تحلیل فرایندهای شیمیایی

11

شیمی

مقایسه محلول ها و کلویید ها
به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی
به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پایه

درس

10

زیست شناسی

پودمان ها
تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده
بررسی ساختار ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها
معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست

78

جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها
پایه

درس

10

الزامات محیط كار

11

كاربرد فناوری های نوین

11

مدیریت تولید

11

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

12

اخالق حرفهای

پودمان ها
تحلیل محیطکار و برقراری ارتباطات انسانی
تحلیل عملکرد فناوری در محیطکار
به کارگیری قوانین در محیط کار
به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیطکار
مهارت کاریابی
به کارگیری سواد فناورانه
تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات
تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوتركیب
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول
تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید
توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه
حل خالقانه مسائل
نوآوری و تجاری سازی محصول
طراحی كسب و كار
بازاریابی و فروش
ایجاد كسب و كار نوآورانه
امانت داری
مسئولیت پذیری
درستکاری
رعایت انصاف
بهره وری
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جدول عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی ـ حرفه ای رشته معدن
پایه

درس

10

دانش فنی پایه

12

دانش فنی تخصصی

10

ایمنی ،راه سازی و خدمات

پودمان ها
کلیات معدن
علوم پایه در رشته معدن
اصول و مفاهیم پایه در رشته معدن
بهداشت و ایمنی در معادن
محاسبات فنی
تحلیل کانی ها و سنگ های معدنی
کاربرد مواد معدنی در صنایع
تحلیل روش های استخراج معادن
تحلیل روش های پر عیارسازی مواد معدنی
کسب اطالعات فنی
ایمنی درمعدن  /مأمور نجات و ایمنی

در معدن

احداث راه های دسترسی به معدن  /اپراتور دستگاه های معدنی و فعالیت
حمل و نقل و استقرار ماشین آالت معدنی  /کارگران معدن
سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنی  /کارگر تعمیرات و خدمات فنی
بازدید های دوره ای ماشین آالت /مکانیک سرویس و نگهداری
پیاده سازی نقاط حفاری

10

حفاری و نمونه برداری
اکتشافی

حفاری اکتشافی
حفاری استخراجی
نمونه برداری
پرونده سرویس کاری
حمل و سنگ جوری مواد معدنی

11

خرد کردن ،تفکیک و
آماده سازی مواد معدنی

مطالعات آزمایشگاهی بر روی نمونه های مواد معدنی
خردایش مواد معدنی
نرمایش مواد معدنی
بسته بندی محصوالت مواد معدنی
عملیات نقشه برداری

11

عملیات نقشه برداری و
آتشباری در معدن

پیاده سازی محدوده های معدنی
کنترل چال ها و حمل مواد ناریه
خرج گذاری چال ها
عملیات آتشکاری
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جدول عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی ـ حرفه ای رشته معدن
پایه

پودمان ها

درس

تعیین موقعیت و تجهیز کارگاه استخراج

12

عملیات استخراج ،کنترل
محیط و ماشین آالت معدنی

پیشروی در معدن
نگهداری در معدن
ایمنی در استخراج معدن
شناسنامه فنی
خواص سنجی

12

عملیات خواص سنجی و
پر عیارسازی مواد معدنی

عملیات جدایش فیزیکی مواد معدنی
عملیات جدایش در جریان ها
عملیات فلوتاسیون
سرویس نگهداری و سفارش خرید
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 1برنامه درسی رشتۀ معدن ،1393 ،دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
 ٢کتاب های درسی رشته معدن ،شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 ٣آیین نامه وسایل حفاظت فردی ،وزارت تعاون ،کار و و رفاه اجتماعی 25 ،صفحه
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معادن و صنایع معدنی ایران
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راهبردی رئیس جمهور 69 ،صفحه
 ٧آیین نامه نحوه بارگیری ،حمل و مهار ایمن بار و وسایل نقلیه باربری جاده ای ،پائیز ،1383
شرکت مهندسین مشاور طرح راه های طالئی ،وزارت راه و ترابری ،معاونت آموزش تحقیقات
و فناوری ،پژوهشکده حمل و نقل ،تهران 150 ،صفحه
 ٨عالئم استاندارد نقشه های زمین شناسی ،1390 ،نشریه شماره  539معاونت برنامه ریزی و
نظارت و راهبردی رئیس جمهور 231 ،صفحه
 ٩مشخصات فنی و عمومی راه (تجدیدنظر دوم) ،1392 ،نشریه شماره  101معاونت برنامه ریزی
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