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 خ - خيابـان آزادي   -تهـران  : درسي هاي و برنامه    طرحدفتر
ســاختمان فنــاوري  -  تقــاطع خــوش و نــصرت - شــماليخــوش

     طبقه چهارم  -اطالعات و ارتباطات
 66944117 : دورنگـار  66944120  و  66944119: تلفن

  1457777363 :كدپستي
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

 -خيابـان آزادي  -تهـران  :برنامه ريـزي    معاونت پژوهش و    
  -اي كـشور  ن آمـوزش فنـي و حرفـه     سـازما  -نبش چهارراه خوش  

  مجطبقه پن
    66941272 :   دورنگار66941516:تلفن

      1345653868 :كدپستي
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند
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   كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: نام شغل                    

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل ات عموميمشخص
كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي كسي است كه توانايي استفاده از دستورالعملهاي حمل و نقل و جابجايي 
ماشين آالت و مواد، دستورالعملهاي نصب، راه اندازي، بهره برداري و همچنين دستورالعملهاي، كنترل، تنظيم، 

جزوات و كتب فني، و استفاده از چك  ليست ها، سرويس، نگهداري و تعمير ماشين آالت و تاسيسات از 
 .كارتهاي سرويس و نگهداري و تعميرات، جداول، نمودارها  و منحني ها به زبان خارجي را داشته باشد

   وروديويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه : توانايي جسميحداقل 

    زبان خارجيIntermediateگذراندن دوره   :ش نياز اين استانداردمهارت هاي پي
  موزشي آ دوره طول
  ساعت        216      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت          192   :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت          24    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت           -    :     رآموزي در محيط كاركاـ زمان 
   ساعت          -    :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         -            :  زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10: ياز سنجش مشاهده اي امت-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
   :حداقل سطح تحصيالت 

  ليسانس زبان خارجي 
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  كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: نام شغل                                    

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

ايي استفاده از دستورالعملهاي حمل و نقل و جابجايي ماشين آالت و مواد از جزوات و كتب فني توان  1
  به زبان خارجي 

 توانايي استفاده از دستوالعملهاي نصب ماشين آالت و تاسسيات از جزوات و كتب فني و زبان خارجي   2
نترل و تنظيم ماشين آالت و تاسسيات از توانايي استفاده از دستورالعملهاي راه اندازي، بهره برداري، ك  3

  جزوات و كتب  فني به زبان خارجي 
  توانايي استفاده از جزوات و كتب سرويس و نگهداري ماشين آالت و تاسسيات به زبان خارجي   4
  توانايي استفاده از جزوات و كتب تعميرات ماشين آالت و تاسسيات به زبان خارجي  5
 ليست ها، كارتهاي سرويس و نگهداري و تعميرات ، جداول، نمودارها و توانايي استفاده از چك  6

  منحني ها به زبان خارجي 
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  كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: ام شغل                                     ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 عجم عملي نظري

توانايي استفاده از دستورالعملهاي حمـل و نقـل و جابجـايي              1

  ماشين آالت و مواد از جزوات و كتب فني به زبان خارجي

36  9  45  

        آشنايي با اسامي شاخه هاي مختلف صنعت در زبان خارجي   1-1

آشنايي با اسامي ابزار، و سايل ، ماشين آالت و تاسسيات عمومي رشته   2-1
  نعت در زبان خارجي هاي مختلف ص

      

آشنايي با عبارات و اصطالحات عمومي رشته هاي مختلف صنعت در   3-1
  زبان خارجي 

      

        آشنايي با اسامي مواد مختلف در زبان خارجي   4-1

        آشنايي با اسامي كارگاههاي و حرف مختلف فني در زبان خارجي   5-1

ت حمل و نقل ماشين آالت و مواد آشنايي با اسامي ابزار، وسايل و تجهيزا  6-1
  در زبان خارجي 

      

آشنايي با عبارات و اصطالحات مربوط به حمل و نقل ماشين آالت و مواد   7-1
  در زبان خارجي 

      

        آشنايي با اسامي وسايل و تجهيزات حفاظت و ايمني در زبان خارجي   8-1

يمني در زبان آشنايي با عبارات و اصطالحات مربوط به حفاظت و ا  9-1
  خارجي

      

        آشنايي با عالئم حفاظت و ايمني بين المللي   10-1

        آشنايي با اسامي ابزار و وسايل اندازه گيري در زبان خارجي   11-1

آشنايي با تعاريف و كميتهاي مربوط بـه آحـاد انـدازه گيـري در سيـستم                   12-1
  متريك و اينچي در زبان خارجي 

      

ل استفاده از دستورالعملهاي حمل و نقل و جابجايي ماشين شناسايي اصو  13-1
  آالت و مواد از جزوات و كتب فني به زبان خارجي 
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  كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: ام شغل                                     ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

اســتفاده از دســتوالعملهاي نــصب ماشــين آالت و توانــايي   2
   زبان خارجيبهتاسسيات از جزوات و كتب فني 

28  3  31  

        آشنايي با مفاهيم و روابط ساده رياضي در زبان خارجي   1-2
        آشنايي با مفاهيم و روابط، ساده فيزيك در زبان خارجي   2-2

         در زبان خارجيشيميآشنايي با مفاهيم و روابط، ساده   3-2
        آشنايي با مفاهيم و روابط، ساده مكانيكي در زبان خارجي  4-2
        آشنايي با تعاريف، كميتها و روابط ساده الكتريكي در زبان خارجي   5-2
 تجهيزات نصب ماشين آالت و تاسسيات آشنايي با اسامي ابزار، وسائل و  6-2

   در زبان خارجي 
      

ات و اصطالحات مربوط به نصب ماشين آالت و تاسسيات آشنايي با عبار  7-2
  در زبان خارجي 

      

شناسايي اصول استفاده از دستور العملهاي نصب ماشين آالت و تاسسيات   8-2
  از جزوات و كتب فني به زبان خارجي 

      

توانايي استفاده از دستورالعملهاي راه اندازي، بهره برداري،          3
ت و تاسسيات از جـزوات و كتـب كنترل و تنظيم ماشين آال    

  فني به زبان خارجي

36  3  39  

آشنايي با اسامي ابزار، وسـائل و  تجهيـزات، راه انـدازي و بهـره بـرداري                    1-3
  ماشين آالت و تاسسيات در زبان خارجي 

      

آشنايي با لغات، و اصطالحات  مربوط به راه اندازي و بهره برداري ماشين   2-3
  بان خارجيآالت و تاسسيات در ز

      

اسـتفاده از دسـتورالعملهاي راه انـدازي، بهـره بـرداري،              اصـول  شناسايي  3-3
  ماشين آالت و تاسسيات از جزوات و كتب  فني به زبان خارجي

      

 ماشين آالت و يمآشنايي با اسامي ابزار، وسائل و  تجهيزات، كنترل و تنظ  4-3
  تاسسيات در زبان خارجي
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  كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: ام شغل                     ن                
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  كنتـرل و تنظــيم  و اصــطالحات  مربـوط بـه   عبـارات آشـنايي بـا لغـات،     5-3
  زبان خارجي از جزوات و كتب فني به آالت و تاسسيات ماشين

      

كنترل و تنظيم ماشين آالت و استفاده از دستورالعملهاي  اصول شناسايي  6-3
    فني به زبان خارجيتاسسيات از

      

توانايي اسـتفاده از جـزوات و كتـب سـرويس و نگهـداري                4
  ماشين آالت و تاسسيات به زبان خارجي

36  3  39  

آشنايي با ابزار، وسايل، تجهيزات و مواد مربوط بـه سـرويس و نگهـداري                 1-4
  ين آالت و تاسسيات به زبان خارجي ماش

      

آشنايي با لغات، وعبارات و اصطالحات  مربوط به  سـرويس و نگهـداري   2-4
  ماشين آالت و تاسسيات در زبان خارجي

      

شناسايي اصول استفاده از جزوات و كتب  سرويس و نگهداري  ماشين   3-4
  آالت و تاسسيات در زبان خارجي

      

ه از جزوات و كتـب تعميـرات ماشـين آالت و       توانايي استفاد   5
  تاسسيات به زبان خارجي

44  3  47  

 ماشـين آالت    تعميراتآشنايي با ابزار، وسايل، تجهيزات و مواد مربوط به            1-5
  و تاسسيات به زبان خارجي

      

آشنايي با لغات، عبارات و اصطالحات مربوط به  تعميرات  ماشين آالت و                2-5
  رجيتاسسيات در زبان خا

      

آشنايي با لغات، عبارات و اصطالحات مربوط به توقفها و دستورالعملهاي   3-5
  تعميرات اضطراري ماشين آالت و تاسسيات در زبان خارجي

      

آشنايي با لغات، عبارات و اصطالحات مربوط بـه قطعـات يـدكي ماشـين                 4-5
  آالت و تاسسيات در زبان خارجي

      

ز جزوات و كتب تعميرات ماشين آالت به زبان شناسايي اصول استفاده ا  5-5
  خارجي 
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  كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: ام شغل                                     ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

توانايي استفاده از چـك ليـست هـا، كارتهـاي سـرويس و                6
تعميرات ، جداول، نمودارها و منحني ها به زبـان          نگهداري و   

  خارجي

12  3  15  

چك ليست ها، كارتهـاي     آشنايي با لغات، عبارات و اصطالحات مربوط به           1-6
   در زبان خارجي تعميرات سرويس و نگهداري و 

      

شناسايي اصول استفاده از چك ليست ها، كارتهاي سرويس و نگهداري و   2-6
  ارجي تعميرات به زبان خ

      

        آشنايي با لغات، عبارات و اصطالحات مربوط به جداول در زبان خارجي   3-6
        شناسايي اصول استفاده از جداول در زبان خارجي   4-6
آشنايي با لغات، عبارات و اصطالحات مربوط به نموداردها و منحني ها در   5-6

  زبان خارجي 
      

         ها و منحني ها به زبان خارجي شناسايي اصول استفاده از نمودار  6-6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 7

    كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي: نام شغل                                        
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      جزوات و كتب فني مربوطه   1
      ويزيون تل  2
      ويدئو   3
      ضبط صوت   4
      اورهد پروژكتور   5
      وايت برد   6
      ماژيك   7

 

  

 


