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مقدمه:
دس ایي دٍساًی وِ ٍیشٍس وشًٍب ثشگضاسی تدوؼبت ٍ ثِ تجغ آى اخشای دٍسُ ّبی آهَصضی ثِ صَست حضَسی
سا ثب تؼغیلی هَاخِ ًوَدُ ٍ اص عشفی دس سبلح اسی وِ اص سَی همبم هؼظن سّجشی « جهش تولید
گزاسی ضذُ ٍ یىی اص پیص ًیبصّبی اصلی آى ٍخَد ًیشٍی وبس هبّش هی ثبضذ،

» ًبم

لزا ثشگضاسی دٍسُ ّبی

آهَصضی ٍ سبیش اهَس اخشایی دس ػشصِ هْبست آهَصی ثب سػبیت اصَل ثِ داضتی ٍ فبصلِ گزاسی اختوبػی

اص

عشیك ایي ضیَُ ًبهِ ضشٍسی است.
اهداف:
-

استوشاس آهَصضْبی هْبستی اص عشیك تغییش دس الگَّبی آهَصضی ٍ وبّص تشاون هْبست آهَصاى دس

وبسگبّْبی آهَصضی ثب تبویذ ثش سػبیت اصَل ثْذاضتی
-

استوشاس ثشگضاسی آصهًَْب اص عشیك تغییش دس فشآیٌذّبی ثشگض اسی آصهًَْب ٍ وبّص تشاون آصهَى

دٌّذگبى دس سبیتْبی آصهَى آًالیي ٍ وبسگبّْبی سٌدص ثب تبویذ ثش سػبیت اصَل ثْذاضتی
-

استوشاس فؼبلیتْبی اداسی ٍ اخشایی اص عشیك تغییش دس فشآیٌذّبی اداسی ٍ اخشایی ٍ وبّص تشاون

اسثبة سخَػبى دس هحیظ ّبی اداسی ثب تبویذ ثش سػبیت اصَل ثْذاضتی
 - 1ضوابط عمومی:
 - 1- 1سشٍیسْبی ثْذاضتی سبیتْب ٍ وبسگبّْبی سٌدص ثِ صَست سٍصاًِ ضذ ػفًَی ٍ ًسجت ثِ ضبسط
هبیغ صبثَى آًْب ثِ صَست هستوش الذام ضَد.
 - 2- 1حضَس هْبست آهَصاى ٍ هشثیبى دس وبسگبّْبی آهَصضی ٍ آهَصضگبّْبی آصاد صشفب ثب سػبیت اصَل
ایوٌی ٍ ثْذاضتی اص لجیل استفبدُ اص دستىص ،هبسه ٍ  ٍ ...استفبدُ اص هَاد ضذ ػفًَی ٍ ضستطَی دستْب
صَست پزیشد.
 - 3- 1دس صهبى ٍسٍد هْبست آهَصاى ثِ هشاوض ٍ آهَصضگبّْب ٍ ّوچٌیي آصهَى دٌّذگبى ثِ هشاوض سٌدص ٍ
هشاوض هدشی آ صهَى  ،وٌتشل ّبی الصم دس خصَظ هیضاى تت ٍ استفبدُ اص لَاصم ثْذاضتی اص لجیل دستىص،
هبسه ٍ  ...هؼوَل ٍ اص ٍسٍد هْبست آهَصاى ثب تت ثبالی

 38دسخِ ٍ ػذم استفبدُ اص لَاصم ثْذاضتی

خلَگیشی ضَد.
 - 4- 1خْت ضذػفًَی تدْیضات ٍ اثضاسآالت دلت ضَد وِ اصَل ایوٌی اص لجیل لغغ ثَدى ثشق ٍ
خلَگیشی اص ثشٍص صذهِ ثِ دستگبّْب ثِ ػول آیذ.
 - 5- 1دس صَست هطبّذُ هْبست آهَصاى یب ّوىبساًی وِ داسای ػالئن اٍلیِ ثیوبسی ّستٌذ ،ضوي لشًغیٌِ
فشد ثیوبس دس اسشع ٍلت ثب اٍسطاًس توبس حبصل ضَد.
 - 6- 1ولیِ آصهَى دٌّذگبى ٍ هْبست آهَصاى ثبیذ لَاصم فشدی هدبص ٍ هَسد ًیبص آصهَى اػن اص خَدوبس،
هذاد ،پبوي ،هبضیي حسبة ،لجبس وبس ٍ  ...سا ثب خَد داضتِ ثبضٌذ ٍ اص ٍسبیل یىذیگش استفبدُ ًىٌٌذ.

 - 7- 1ولیِ تدْیضات ٍ اثضاس آالت آهَصش ٍ سٌدص لجل اص ضشٍع دٍسُ یب آصهَى تَسظ هْبست آهَصاى ٍ
آصهَى دٌّذگبى ثب هَاد ضذ ػفًَی سغَح وِ دس اختیبس آًبى لشاس دادُ هی ضَد ثِ صَست دلیك ٍ وبهل ضذ
ػفًَی ضَد.
 - 8- 1تدْیضاتی وِ ثصَست هطتشن تَسظ آصهَى دٌّذگبى ٍ هْبست آهَصاى استفبدُ هی ضَد ،حتوب ثِ
ًحَی ثشًبهِ سیضی ضَد وِ تدوؼی صَست ًپزیشد ٍ ضذ ػفًَی ثخطْبیی اص دستگبُ وِ تَسظ استفبدُ
وٌٌذگبى لوس هی ضَد هشتجب اًدبم ضَد.
 - 9- 1تدْیضات ٍ ٍسبیل آهَصضی ٍ ووه آهَصضی ٍ آصهًَی ثِ ًحَی چیذهبى ضَد وِ حذالل فبصلِ
هْبست آهَصاى یب آصهَى دٌّذگبى اص یىذیگش ٍ هشثی یب آصهًَگشاى حذالل یه هتش ٍ ًین ثبضذ.
- 10- 1دس صهبى اخشای آهَصش ٍ حضَس هْبست آهَصاى ٍ هشثی دس وبسگبُ یب آهَصضگبُ ٍ ّوچٌیي ثشگضاسی
آصهَى تشتیجی اتخبر ضَد تب تَْیِ وبهل َّا دس صَست اهىبى ثِ صَست هذاٍم دس غیش ایي صَست ّش یه
سبػت یىجبس یب دس فَاصل آصهًَْب ثشای هذت  15دلیمِ صَست پزیشد.
- 11- 1دس صَست ٍخَد ًیوىت یب صٌذلی ّبی اًتظبس ثشای آصهَى دٌّذگبى ٍ اسثبة سخَػبى ٍ ّوچٌیي
صٌذلی ّبی اتبق خلسبت ،ضوي افضایص حذاوثش فبصلِ ثیي ًیوىتْب ٍ صٌذلی ّب ٍ دس صَست ووجَد فضب ثب
حزف تؼذادی اص صٌذلی ّب ٍ ًیوىتْب ،تشتیجی اتخبر ضَد وِ صٌذلی ّب ثِ صَست یه دس هیبى ثب ًصت ًَاس
صسد سًگ ٍ یب ثش چست لبثل استفبدُ ًجبضذ ٍ فبصلِ ثیي افشاد سػبیت ضَد.
 - 2امور آموزشی:
 - 1- 2دس اثتذای ضشٍع دٍسُ آهَصضی ،هشثیبى هحتشم ًسجت ثِ ثشگضاسی خلسِ تَخیْی ثب سػبیت فَاصل
هْبست آهَصاى ٍ هش ثی دس خصَظ اخشای ایي ضیَُ ًبهِ تَسظ هْبست آهَصاى دس هشاوض ٍ آهَصضگبّْبی آصاد
الذام ًوبیٌذ.
 - 2- 2دس عشح فبصلِ گزاسی اختوبػی دس ػشصِ هْبست آهَصی ،صشفب آهَصش ثخص ػولی دٍسُ ّبی
آهَصضی ٍ اًدبم وبسّبی ػولی وِ اهىبى ثشگضاسی آًْب ثِ ػلت ًیبص ثِ تدْیضات آهَصضی یب اثضاس

خبظ دس

هٌضل اهىبى ثشگضاسی ٍخَد ًذاسد ثِ صَست حضَسی ٍ ثب سػبیت وبهل اصَل ثْذاضتی دس هحل وبسگبّْبی
آهَصضی ٍ آهَصضگبّْبی آصاد ثشگضاس هی ضَد.
 - 3- 2دس حشفِ ّبیی وِ اهىبى اًدبم وبس ػولی دس هٌضل یب وبسگبّْبی ضخصی هْبست آهَصاى ٍخَد داسد،
هْبست آهَصاى هی تَاًٌذ ًسجت ثِ اًدبم وبس ػولی دس اهبوي هزوَس الذام ٍ خْت اسصیبثی دس صهبى همشس ثِ
وبسگبُ یب آهَصضگبّْبی آصاد هشاخؼِ ًوبیٌذ.
 - 4- 2اًدبم وبس ػولی ثِ سٍش گشٍّی تَسظ هْبست آهَصاى دس صَست ایدبد استجبط ًضدیه ثیي هْبست
آهَصاى اًدبم ًطَد ٍ دس صَست ضشٍست ثب سػبیت فبصلِ ٍ اصَل ثْذاضتی ٍ ثب ًظش هشثی هشثَعِ ثالهبًغ هی
ثبضذ.
 - 5- 2حذالل ظشفیت تؼشیف دٍسُ دس هشاوض ثبثت ثشای ایبم ضیَع ثیوبسی وشًٍب ثِ

ً 6فش تملیل یبثذ ٍ

حذاوثش آى ثٌب ثِ ٍسؼت وبسگبّْب ٍ تؼذاد تدْیضات هتٌبست ثب ثْشُ ثشداسی ته ًفشُ اص دستگبّْب ٍ اهىبًبت
هی ثبیست تَسظ هشثی ٍ سئیس هشوض تغییي ضَد .

تجصشُ :ثشای دٍسُ ّبیی وِ اص سبل گزضتِ ضشٍع ضذُ  ،ثشًبهِ سیضی خْت حضَس هْبست آهَصاى دس وبسگبّْب
ثشای آهَصش ٍ اًدبم وبس ػولی ثِ صَستی اًدبم ضَد وِ هْبست آهَصاى دس لبلت دٍ گشٍُ ثِ صَست صٍج ٍ
فشد یب سِ سٍص اٍل یب آخش ّفتِ دس دٍسُ حضَس یبثٌذ.
 - 6- 2ثِ هٌظَس وبّص تشدد ٍ خبثدبیی اثضاس ٍ اهىبًبت ثیي وبسآهَصاى  ،دٍسُ ّبی آهَصضی ثِ صَست ته
ضیفت ٍ یب یىسشُ اخشا ضَد.
 - 7- 2تشتیجی اتخبر ضَد وِ ّش هحل آهَصضی هبًٌذ وبثیي ،ثخطی اص هیض وبس ٍ  ...تحَیل یه وبسآهَص ضَد
ٍ سٍص ّبی ثؼذ وبسآهَص هلضم ثِ استمشاس دس هحل دس ًظش گشفتِ شدُ ثشای خَدش ثبضذ ٍ اص خبثدب ضذى ٍ
استفبدُ اص ٍسبیل سبیش وبسآهَصاى ثِ ضذت خلَگیشی ثؼول آیذ.
 - 8- 2ولیِ تدْیضات ٍ اثضاس آالت وبسگبُ دس پبیبى ّش ضیفت آهَصضی تَسظ هْبست آهَصاى ثب هَاد ضذ
ػفًَی سغَح وِ دس اختیبس آًبى لشاس دادُ هی ضَد ثِ صَست دلیك ٍ وبهل ضذ ػفًَی ضَد.
 - 9- 2صهبى ضشٍع ٍ خبتوِ ٍ سبػت استشاحت دٍسُ ّبی آهَصضی ثِ ًحَی ثشًبهِ سیضی ضَد وِ صهبى ٍسٍد
ٍ خشٍج ٍ استشاحت هْبست آهَصاى ثِ صَست ّوضهبى ًجبضذ ٍ ًظبست الصم خْت خلَگیشی ا

ص ّش گًَِ

تدوؼی دس هحَعِ هشوض ،وبسگبُ ٍ آهَصضگبّْب صَست پزیشد.
- 10- 2ثِ هٌظَس خلَگیشی اص تدوغ هْبست آهَصاى دس سختىي ّب ،ولیِ هْبست آهَصاى هی تَاًٌذ لجبسْبی
وبس ٍ لَاصم ضخصی خَد سا خْت ضذ ػفًَی ٍ خلَگیشی اص توبس ثب لجبس دیگشاى سٍصاًِ ثب خَد ثجشًذ.
- 11- 2اص ثیي هْبست آهَصاى ّش گشٍُ  ،یه ًفش ثِ ػٌَاى هسئَل ثْذاضتی خْت ًظبست ثش ػولىشد سبیش
هْبست آهَصاى الذام ضَد.
- 12- 2آهَصش ثخصّبی ًظشی دٍسُ ّبی آهَصضی دس حذ اهىبى ثِ صَست غیش حضَسی اص عشیك تَلیذ
هحتَای آهَصضی الىتشًٍیىی ثِ صَست هتي ،فیلن ،اًیویطي ٍ  ...ثب سٍیىشد تؼبهلی ثِ صَست الىتشًٍیىی ٍ
هدبصی ثِ یىی اص عشق صیش دس اختیبس هْبست آهَصاى لشاس دادُ ضَد:
الف -سبیت هشاوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای
ة -سبیت اداسات ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای
ح-سبیت  eskillسبصهبى
ت-ضجىِ ّبی پیبم سسبى
ث – سبهبًِ آهَصش آًالیي دس دست تذٍیي وبًَى اًدوي ّبی صٌفی آهَصضگبُ ّبی آصاد فٌی ٍ حشفِ ای
وطَس پس اص اخز هدَص ّبی الصم
- 13- 2دس صَست ضشٍست حضَس هْبست آهَصاى خْت اخشای آهَصضْبی ًظشی ،صشفب ثب سػبیت فبصلِ یه ٍ
ًین هتشی ثیي هْبست آهَصاى ٍ هشثی ٍ ا ستفبدُ اص لَاصم ثْذاضتی ٍ ثشای هذت حذاوثش یه سبػت دس هحیظ
وبسگبُ اهىبى پزیش است.
- 14- 2ثِ هٌظَس تسْیل دس اخشای ایي دستَسالؼول ،هشاوض آهَصضی هی تَاًٌذ ولیِ دٍسُ ّبی آهَصضی وِ
اص سبل گزضتِ دس پَستبل ثجت ٍ تؼشیف ضذُ اًذ ثب ضشایظ خذیذ ٍیشایص ًوبیٌذ.

- 15- 2ایي دستَسالؼول ضبهل ولیِ ثخطْبی آهَصضی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی ثَدُ ٍ ولیِ ٍاحذّبی صٌؼتی،
صٌفی ،پبدگبًْب ،صًذاًْب ،پبیگبّْبی ثسیح ٍ  ...هی ثبیست ّوىبسی الصم سا دس ایي خصَظ هجزٍل ًوبیٌذ ٍ
دس صَست ػذم ّوىبسی ،ثب ّوبٌّگی اداسُ ول اص اداهِ ٍ ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی تب هْیب ضذى ضشایظ
خَدداسی ضَد.
- 16- 2وویتِ حفبظت ٍ ایوٌی هشاوض ٍ استبى هسئَلیت ًظبست ثش اخشای ضیَُ ًبهِ سا ثش ػْذُ داسد ٍ
ضشٍست داسد ثِ صَست ّفتگی ثب هحَسیت ثشسسی ٍضؼیت ثْذاضتی وبسگبّْب ٍ هشوض ٍ استب ى ٍ دس صَست
اهىبى دػَت اص پضضه یب فشد صبحت ًظش دس حَصُ ثْذاضتی ثشگضاس ٍ الذاهبت پیطگیشاًِ سا هصَة ٍ اخشایی
ًوبیٌذ.
 - 3امور سنجش و ارزشیابی:
 - 1- 3ثِ هٌظَس حفظ فبصلِ گزاسی اختوبػی دس آصهًَْبی آًالیي هَاسد ریل ثِ صَست دلیك اخشا ضَد:
- 1- 1- 2

سبیت ّبی آصهَى ثب ًصف ظشفیت هشثَطُ ٍ وبثیي ّب ثِ صَست یه دس هیبى فؼبل ثبضٌذ .

- 2- 1- 2

ثب تَخِ ثِ استفبدُ هطتشن آصهَى دٌّذگبى اص صفحِ ولیذ ٍ هَس هطتشن ،فمظ آصهَى

دٌّذگبى ثب دستىص التىس یب ًبیلًَی هدبص ثِ ضشوت دس آصهَى داسًذ.
 - 2- 3تدْیضات ٍ ٍسبیل سٌدص ٍ اسصضیبثی ثِ ًحَی چیذهبى ضَد وِ حذالل فبصلِ هْبست آم ٍصاى اص
یىذیگش ٍ هشثی حذالل یه هتش ٍ ًین ثبضذ.
 - 3- 3حضَس آصهَى دٌّذگبى ،آصهًَگشاى ٍ ػَاهل اخشایی آصهَى دس سبیتْبی آصهَى آًالیي ٍ وبسگبّْبی
سٌدص ػولی صشفب ثب سػبیت اصَل ایوٌی ٍ ثْذاضتی اص لجیل استفبدُ اص دستىص ،هبسه ٍ  ٍ ...استفبدُ اص
هَاد ضذ ػفًَی ٍ ضستطَی دستْب صَست پزیشد.
 - 4- 3ثِ هٌظَس تبویذ ثش سػبیت اصَل ثْذاضتی دس صهبى ثشگضاسی آصهَى ،آصهَى دٌّذگبًی وِ اصَل
ثْذاضتی سا دس صهبى حَصُ دس حَصُ سٌدص ٍ حیي آصهَى سػبیت ًىٌٌذ ،ػالٍُ ثش هحشٍهیت اص اداهِ آصهَى،
ً -10وشُ اص آصهَى آًْب وسش خَاّذ ضذ.
 - 5- 3دس صهبى ثشگضاسی آصهًَْب ی آًالیي ٍ ػولی یهی اص آصهًَگشاى یب ػَاهل اخشایی آصهَى ًظبست الصم ثش
سػبیت اصَل ثْذاضتی تَسظ آصهَى دٌّذگبى هؼوَل ًوبیٌذ.
ّ - 6- 3ش گًَِ اخز اثش اًگطت اص آصهَى دٌّذگبى هوٌَع هی ثبضذ.
 - 7- 3آصهًَگشاى خْت ثشسسی ٍ اسصیبثی پشٍطُ ّبی آصهَى ػولی ،هَظفٌذ ثب استفبدُ اص دستىص ،م اسه ٍ
ً ...سجت ثِ اسصیبثی الذام ًوبیٌذ.
ّ - 8- 3وىبساًی وِ ٍظیفِ وٌتشل اصبلت َّیت آصهَى دٌّذگبى سا داسًذ هی ثبیست دس صهبى اًدبم ٍظیفِ
اص دستىص ،هبسه ٍ علك هحبفظ صَست استفبدُ ًوبیٌذ.
 - 9- 3صهبى ثشگضاسی ٍ حَصُ ثٌذی آصهًَْب ثِ ًحَی صَست پزیشد وِ ّیچ گًَِ تدوغ ٍ تذاخل دس تشدد
آصهَى دٌّذگبى ثِ ٍخَد ًیبیذ.
- 10- 3خْت ٍسٍد ٍ خشٍج آصهَى دٌّذگبى ثِ داخل سبیتْب ٍ وبسگبّْبی سٌدص ،تشتیجی اتخبر ضَد وِ
ّوَاسُ فبصلِ یه ٍ ًین هتش ثیي ایطبى سػبیت ضَد.

 - 4امور اداری :
 - 1- 4دس حذ اهىبى ولیِ خذهبت ثِ صَست غیش حضَسی ٍ اص عشیك هیض خذهت الىتشًٍیىی اسائِ ضَد.
 - 2- 4اخشای دستَسالؼول دٍسوبسی ثشای وبسوٌبًی وِ اهىبى اًدبم وبس ثِ صَست دٍسوبسی سا عجك
ثخطٌبهِ سبصهبى اداسی ٍ استخذاهی وطَس ٍ دستَسالؼولْبی لجلی سبصهبى سا داسًذ ،استوشاس یبثذ.
 - 3- 4دس صَست ضشٍست اسائِ خذهبت حضَسی ،تشتیجی اتخبر ضَد تب صهبى ثٌذی اسائِ خذهبت ثشای ا سثبة
سخَع تٌظین ٍ اعالع سسبًی الصم ثِ ًحَ همتضی ثِ ریٌفؼبى صَست پزیشد.
 - 4- 4خلسبت اداسی دس حذ اهىبى ثِ صَست غیش حضَسی اص عشیك ٍیذئَ وٌفشاًس ثشگضاس ٍ دس صَست
ضشٍست ثب حضَس حذالل افشاد ٍ ثب سػبیت فبصلِ یه ٍ ًین هتش ٍ استفبدُ اص لَاصم ثْبضتی اص خولِ دستىص ٍ
هبسه ٍ  ٍ ...ثب هذت حذاوثش یه سبػت ثالهبًغ است.
 - 5- 4اص گشدش ّش گًَِ هىبتجِ یب اسٌبد وبغزی غیش ضشٍسی دس سغح اداسُ خلَگیشی ضَد.
ّ - 6- 4ش گًَِ پزیشایی ػوَهی دس اداسات ول ٍ هشاوض اویذا هوٌَع است.
 - 7- 4دس حذ اهىبى تشددّبی غیش ضشٍس وبسوٌبى دس سغح ضْش دس لبلت هبهَسیت اداسی وبّص ٍ ،دس
صَست ضشٍست ثب ّش خَدسٍی سَاسی غیش اص ساًٌذُ ،حذاوثش ً 2فش اص یه خَدسٍ استفبدُ ًوبیٌذ.
 - 8- 4خْت اًدبم خشیذّب اص ظشفیت سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی (ستبد ) ٍ خشیذّبی ایٌتشًتی استفبدُ
ضَد تب دس حذ اهىبى اص تشدد وبسپشداصاى دس سغح ضْش خلَگیشی ضَد.
 - 9- 4اًجبس داساى لجل اص چیدهبى اخٌبس دس اًجبس ًسجت ثِ ضذ ػفًَی اخٌبس الذام ًوبیٌذ .
 - 10- 4ثب تَخِ ثِ اًتمبل اسٌبد هبلی ثیي چٌذیي ًفش ،ضشٍسی است اص ّوِ ّوىبساى ریشثظ ثِ صَست
هستوش اص دستىص استفبدُ ًوبیٌذ.
 - 11- 4هَاد ضَیٌذُ ٍ ضذ ػفًَی ثِ همذاس ًیبص تبهیي ٍ ثِ صَست ػبدالًِ ٍ هٌبست دس اختیبس وبسوٌب ى لشاس
گیسد .
 - 12- 4سٍسبی هشاوض هَظفٌذ ثِ صَست ّفتگی گضاسش الذاهبت دس خصَظ اخشای ایي ضیَُ ًبهِ سا ثِ
صَست هستٌذ تْیِ ٍ ثِ اداسُ ول اسسبل ٍ ،اداسات ول ثِ صَست دٍ ّفتگی گضاسش ّبی تدوؼی سا تذٍیي ٍ
ثِ دثیشخبًِ ستبد وشًٍبی سبصهبى اسسبل ًوبیٌذ.

با آرزوی سالمتی همه تالشگران و ذینفعان عرصه مهارت آموزی

