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  ها عملي در كارگاههايپروژه محور شدن آموزش
  

  :مقدمه 
  

 ، داشتن نظام يادگيري پويا و داراي ويژگي هايي از جمله؛ انعطاف "مبتكر" و "خالق"، "پژوهنده"براي تربيت كارآموزاني 
  .ي و نوآور بودن، اجتناب ناپذير استد، كاربريپذير

د نظام آموزش يادگيري خالق، هدايت كارآموزان به سوي فعاليت هاي  براي ايجا"الگوي آموزشي پروژه محوري" اين روش 
 كارآموز به  تاكوشش مي شودوفردي جهت دستيابي به منابع اطالعاتي، دانش فني روز، مطالعه و يادگيري مستقل مي باشد 

عملي و تئوري را بطور دانش به جاي آنكه طور مستقل به خودآموزي، خود راهبري و نهايتاً خود ارزشيابي، دست يافته و 
الگوي آموزشي پروژه محوري درنظام آموزشهاي فني و حرفه اي با پيش . فعاالنه توليد نمايد. منفعالنه از محيط دريافت كند

 روش يادگيري فعالي است كه كارآموزان در آن فرصت مي يابند )از طريق مشاوره با مربي(فرض انتخاب پروژه توسط كارآموز 
 خود كمال استفاده را بكنند و كاربردهاي عملي و محدوديت هاي اجراي آموخته ها را مشاهده نموده و به تعميق و از قوه ابتكار
  . ش و اطالعات فني خود بپردازندتوسعه دان

  : اهداف -الف
 .پرورش روحيه خالقيت، ابتكار و نوآوري در كارآموزان همراه با فراگيري مهارتهاي فني -
  و زبدهتربيت نيروهاي كارآمد -
 توزيع امكانات و فراهم آوردن شرايط يادگيري يكسان براي كارآموزان -
  يادگيري گروهي،آينده نگري و هدفمند نمودن فعاليتها -
 .تقويت انگيزه يادگيري و خود باوري در كارآموزان -
 .بهبود روش تدريس مربيان و ارتقاء كيفيت آموزش مهارتهاي عملي -
 .حرفه ها متناسب با شرايط محيط كار و اشتغال واقعيفراهم آوردن شرايط محيط آموزشي  -
يكپارچگي مراحل سنجش و ارزشيابي با فرآيند آموزشي از طريق انعكاس نتايج ارزشيابي پروژه در نمره قبولي پايان  -

 .دوره
 ايجاد فضاي رقابتي سالم بين مربيان و مراكز آموزشي در زمينه طراحي و توليد پروژه هاي آموزشي -

 
  :م پروژه  مفهو- ب

زمان، (پروژه مجمومه فعاليتهايي است كه توسط كارآموزان در قالب طراحي محصول يا خدمت مشخص با استفاده از منابع 
به . و بصورت برنامه ريزي شده به منظور نيل به اهداف دوره آموزشي انجام مي پذيرد) مواد مصرفي، تجهيزات و ابزار

فته اي است كه كارآموز با استفاده از مهارت خود متناسب با اهداف دوره آموزشي عبارت ديگر يك پروژه تالش سازمان يا
  .براي ايجاد يك محصول و يا انجام خدمت ويژه انجام مي دهد

مديريت و هدايت پروژه هاي آموزشي بر عهده مربيان آموزشي است كه شامل هدايت كارآموزان جهت تعريف، طراحي و 
حصول يا خدمت با استفاده از دانش، مهارت، تجهيزات، ابزارآالت و روشهاي مناسب به منظور برنامه ريزي فرآيند توليد م

  .نيل به اهداف دوره آموزشي در مدت زمان تعيين شده، مي شود
  
  : مراحل اجراي پروژه -ج
  .ژهآموزش و توجيه كارآموزان به منظور آشنايي آنان با اهداف اجراي پروژه مراحل طراحي و توليد پرو. 1
ارائه اطالعات الزم به كارآموزان در زمينه قواعد كارگروهي، مهارتهاي ارتباطي و مديريت پروژه متناسب با سطح آگاهي . 2

  .آنان
  .گروه بندي كارآموزان. 3
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  .انتخاب موضوع پروژه و تهيه طرح عملياتي توليد آن توسط اعضاي گروه. 4
  .جهت بررسي و تائيد) اورمربي مش(ارائه طرح عملياتي پروژه به مربي . 5
  .اجراي پروژه توسط اعضاي گروه. 6
  .ارزيابي مرحله اي توسط مربي راهنما. 7
  .ارزيابي پاياني. 8
  . نمره آزمون عملي پايان دوره100 نمره از 10اختصاص نتيجه ارزيابي پاياني پروژه حين آموزش به ميزان حداكثر . 9
  
  : معيارهاي ارزيابي عملي -د
  
  .با رويكرد محصوالت و خدمات مورد نياز بازارا كار تعريف و طراحي شده باشد پروژه -
  .باشد) درجه آن( متناسب با مباحث آموزش عملي دوره آموزشي براساس استاندارد حرفه -
مربيان در بخشهاي مختلف متناسب با مباحث ذكر شده در استانداردهاي آموزشي بصورت مستقل يا / امكان ارزيابي مربي-

  .تركيبي وجود داشته باشد
براي انجام پروژه در نظر گرفته شده و اجراي آن در كارگاه ) تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي( زمان و امكانات كارگاه آموزشي -

  .آموزشي، امكان پذير و عملياتي باشد
يع امكان اجراي پروژه را داشته در صورتيكه كارآموزن با استفاده از امكانات كارگاههاي بخش غيردولتي و يا صنا: تبصره 

  .باشند، با نظارت و مجوز مربي بالمانع است
  
  : ويژگيهاي طرح عملياتي پروژه -ه
  

  :طرح عملياتي پروژه آموزش كارآموزان بايد حاوي موارد ذيل باشد
  .هدف پروژه  .1
 )مشخصات فني كامل(تعريف پروژه  .2
 )برحسب روز(جدول زمانبندي اجراي پروژه  .3
 ت موارد مصرفي مورد نياز و مقدار هريك از آنها به همراه برآورد مبلغ آنهافهرست مشخصا .4
 )تعداد، مشخصات فني(فهرست تجهيزات و ابزارآالت مورد نياز يا اجراي پروژه  .5
 اطالعات فني تكميلي مورد نياز اعضاء گروه مجري پروژه  .6
 نقشه كار و مشخصات فني كامل  .7
  فازهاي اجرايي پروژه .8

 
   : ساير موارد-و
  

/ در مورد حرفه هاي مرتبط با خدمات و تعميرات كه امكان ساخت و توليد در آنها وجود ندارد ارائه خدمات با نظارت مربي* 
  .زش امكان پذير استو توسط كارآموزان بعنوان پروژه عملي در داخل يا خارج از آن مركز آم75مربيان دوره در قالب تبصره 

 )متشكل از مسئول آموزش و مربيان كارگاهها( بر اجراي پروژه هاي عمليل كميته نظارت موظف است با تشكيرئيس مركز * 
، ارزيابي و نظارت بر اجراي پروژه ها را در كارگاه مربوط در بازه هاي زماني سه ماهه بررسي و نتايج آن را در  با مسئوليت خود

 به اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان) 1وست شماره پي(ارزيابي و نظارت بر اجراي پروژه هاي كارگاههاي آموزشي  فرم
  .مرجع ارايه نمايد 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان موظف است هر شش ماه يكبار نمايشگاهي از پروژه هاي منتخب استان، با دعوت از * 
  .برگزار نمايد...) صنايع، صنوف و (مشتريان آموزشها 
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  مركز آموزش فني وحرفه اي شوش
  

ساخت ماكت دو منبع تصفيه گازوئيل: روژه عنوان پ
 E3جوشكاري : كارگاهنام   

  محمد حسين فيض اله:   نام مربي
  30/4/88:   شروع دوره
  27/7/88:   پايان دوره
  تالش:   نام گروه

  عصر: شيفت آموزشي  
  :ي پروژه  اعضاي مجر

   سيف اله رفيعي.1  
  حسن خيل تاش. 2  
   اميد دهدار.3  
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 )كاري خالصه (پروژهي چكيده •
 
 
 
 

    

 وپيشرفت مي باشد بـراي كـاراموزاني كـه     وژي به سرعت در حال توسعهدرزمانه اي كه صنعت وتكنول

درمراكزفني وحرفه اي ياكارگاههاي كوچك مشغول يادگيري مي باشـندوممكن اسـت بـراي يـادگيري                

 ازجمله وقـت وخطـرات ناشـي        .بهترنيازبه بازديدازاين كارخانجات باشدامااينكاربا مشكالتي روبرواست     

به همين دليل ماكت يا شكل كوچك شده اين كارخانجات مي           ،يل اماتور بودن    وردراين اماكن به دل   ضازح

تواند بهترين كاربرد را داشته وكاراموزان ميتوانند با استفاده ازاين ماكت باشكل واقعي كارخانجات ونوع               

ايـد يـا     وبامـشكالتي كـه ممكـن اسـت در كـار پـيش            . نها به صورت عملي اشنا شـوند      آساخت وساز 

پيشرفتهايي كه خودانها ميتوانندبرروي كاربگذارنداشناشـوندواماده شـوندكه پـس ازدوران كـاراموزي             

ولي كاربرد اصلي ماكت در صنعت مي توانداين باشدكه         .واردصنعت وتكنولوژي شوند  ،بااگاهي ازمشكالت   

 بر نخوريم ابتـدا بـه       مابراي ساختن يك مدل واقعي از كارخانجات يا قطعات بزرگ براي انكه به مشكلي             

نراساخته وتمام مشكالت ان را دراين ماكت برطـرف كـرده وبعـدبراحتي             آصورت كوچك شده يا ماكت      

  .نرامي سازيمآشكل واقعي 
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 مشخصات فني پروژه •
  
  

  
مخزن به صورت عمودي نصب شده  ل كه اين دومخزن تصفيه گازوئي دو اين پروژه تشكيل شده از

ل مصرفي به صورت افقي نصب يك مخزن تخليه گازوئي  و مخزن داراي سه پايه استهر اند و
 از عدد روي دور كه ب اند يك صفحه ورقي ازجنس آهن نصب شدهاين دو مخزن روي وشده است 

اين مخازن  باال به همديگر بوسيله تسمه آهني نصب مي شود و مخازن تصفيه يك راه پله از
خروجي نصب گرديده   يك شير،درمخزن تخليه و متصل مي شوند بوسيله لوله كشي به يكديگر

  .است
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 مراحل اجراي پروژه شرح و •
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مراحل 
شروع مراحل اجرايي)فاز(

درصد پيشرفت پاياناجرا
شماره داليل عدم تحققپروژه

عكس
1  %31/4/8831/4/8820  طراحي ورسم نقشه1فاز
2  %1/5/881/5/8840  برشكاري قطعات2فاز
3  %2/5/882/5/8880  مونتاژونصب قطعات3فاز
4  %3/5/883/5/8890 تميزكاري4فاز
5  %3/5/883/5/88100  رنگ آميزي5فاز 

    

 داخل 5اينج را با دستگاه برش نواري برش داده و پس از برشكاري با ورق شماره 6ابتدايك لوله 

نمائيم و سپس بوسيله دستگاه برشكاري وسط ها و روي آنها راپوشانده وجوشكاري ميلوله

ب مخازن را سوراخكاري نموده و لوله هاي مربوطه را به سوراخ ها جوشكاري نموده و سپس نص

زانوهاي سه مخزن شروع و با گونيا آنرا اندازه مي زنيم وجوشكاري آنها را به اتمام رسانده و پايه 

 آماده شده به مخزن جوش داده و درانتها پس از تميزكاري و سنگ 2*2هاي مخزن را با قوطي 

  . زدن، رنگ آميزي مي نمائيم
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 هاي مراحل اجراي پروژهعكس •
  
 
  
                            

  
  
  
  
  
  

  1عكس شماره 
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  2عكس شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3عكس شماره 
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  4عكس شماره   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5عكس شماره 
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              مصرفي فهرست مشخصات مواد •
  )ريال(قيمت  واحد  تعداد  مشخصات فني  نام مواد مصرفي رديف

صفحه  1 1 4*180 000/15صفحه سنگ برش
ورق  2 1 cm  50-100 000/70ميليمتر2  ورق نمره 
صفحه  3 1 8*180 000/16صفحه سنگ سايش
كيلو  4 1 E 000/12  الكترود   6013
شاخه   5 3 cm  5/77 لوله استوانه اي

بزرگ
000/60

شاخه  6 1 cm  66 000/3لوله سه چهارم
زانو  7 2 cm  6 000/5زانوسه چهارم
شاخه  8 10 cm  152 000/4قوطي
متر  9 3 5/2 mm 000/2ميله گرد
10  000/5 عدد 1 سه چهارم شيرتخليه
11           
12         

  353000  :قيمت كل 
  

  :نام و نام خانوادگي مربي تاييد كننده
  محمد حسين فيض اله

  

  .ي نهايي استي اعضاي گروه مي باشد و مربي، تاييد كنندهميل جدول مشخصات مواد مصرفي به عهدهتك:توضيح
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  نياز ابزارآالت مورد فهرست تجهيزات و •
  مشخصات فني  تعداد  ابزار/ نام تجهيزات   رديف

1  1 دستگاه ركتي فاير
1 عدد  2  چكش گل زني
1 عدد  3  قيچي اهرمي
1 سنگ جت بزرگ دستگاه  4
1 عدد  5  مترنواري
1 عدد  6   گونيا
1 عدد  7 گيره فلزي
1 عدد  8   ميني سنگ برش

9       
10       

  
  :نام و نام خانوادگي مربي تاييد كننده         

                    محمد حسين فيض اله

  .ي نهايي استي اعضاي گروه مي باشد و مربي، تاييد كننده به عهدهتكميل جدول تجهيزات و ابزار آالت:يحتوض



                 
                                   

    
                            
                        

      سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور        
           فني و حرفه اي استان خوزستان آموزشكل اداره 

     

 

     
 اجراي پروژه كاريا الگوي  كارنقشه •
                       



        
آموزشي كارگاههاي پروژههاي اجراي بر نظارت و ارزيابي        فرم
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 1پيوست شماره 

:نام و نام خانوادگي اعضاء نظارت برپروژه ها 

:ءامضا



   
                                 

    
                            
                        

      سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور        
          خوزستان  فني و حرفه اي استان آموزشكل اداره 

     

 21فرم شماره   

:آموزشي ي فرم تحليل پروژه  
  

:نام مركز    مركز آموزش فني و حرفه اي شوش
  

ساخت ماكت دو منبع تصفيه گازوئيل :نام پروژه 
  

 E3 جوشكاري :آموزشي ي دوره

  

  %100 :با استاندارد آموزشي  تطبيق پروژه درصد
  
  

  %90  :درصد خالقيت و نوآوري پروژه
  
  

  %70 :وژه با دستورالعمل پروژه محوري  انطباق زمان اجراي پردرصد
  
  

  %95 :درصد انتخاب موضوع پروژه و كارايي آن با نياز بازار كار 
  
  

  %95 :كارآموزان از منابع ي درصد استفاده
  

  . با توجه به ساخت ماكت هزينه اجراي آن مناسب مي باشد:انجام شده براي اجراي پروژه ي بررسي هزينه
  
  
  

  :اشكاالت پروژه 
  
  
  

  اين پروژه در اندازه كوچك اجرا شده است  كه در صورت تامين موادمصرفي :هاي آموزشي نهادات در امر بهبود اجراي پروژهپيش
  . در اندازه بزرگتري اجرا شود 

  
  
  

  

گروه كارشناسان 
نجفي مهر شيدفر      

  :                  رييس مركز                               :                                بررسي كننده



   تالشنظر سنجي از كارآموزان گروه
      

مركز       خوزستان   شوش  اي هحرف و فني آموزش كل مركزثابت زندان  پادگان  يرسيارشه     اداره :آموزشي             بخش    

آموزشي دوره  : نوبت      27/7/88  :  پايان    30/4/88  : دوره شروع      E3جوشكاري   : آموزشي يدوره نام
  عصر

  

خيلي  
ضع

متوس خيلي 
خوب يف

يفخوب  ضعيفوينعنارد توضيحاتط

ميزان همكاري مربي در انتخاب پروژه           1*
اثر بخشي اجراي پروژه عملي در افزايش 

*2          يادگيري مهارت

تناسب پروژه عملي با نياز بازار كار           3*

زمان مناسب و كافي براي اجراي پروژه           4*
ميزان ارائه مطالب تئوري متناسب با اجراي 

پروژه
        5*   

ميزان استفاده از راهنمايي هاي مربي در اجراي 
پروژه

        6*   

ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي و منابع 
*7          آموزشي

مناسب بودن مواد مصرفي موجود در كارگاه           8*

واد مصرفيميزان همكاري مربي در استفاده از م           9*
ميزان همكاري مربي در استفاده از تجهيزات و 

*10          ابزار آالت

  :راهكارهاي پيشنهادي در بهبود اجراي پروژه محوري
  
  
  

  :مشكالت روند اجراي پروژه
  
  
  

  
اعضاي گروه امضاء و     : نام          

  سيف اله رفيعي )1
  حسن خيل تاش )2
  اميد دهدار )3

  

 20فرم شماره 
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