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 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
  مركز تربيت مربي و پژوهشهاي علمي و فني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     کلیه رشته ها :عنوان رشته آموزشی
  

  1 خیاطیانگلیسی   عمومیزبان فنی     پروژه:عنوان پودمان آموزشی 

   038  :کد پودمان 
  

   :تاریخ تصویب
  

  :تاریخ باز نگري
  

  : اعتبارتاریخ 
  

  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 
كورش نيك .3                        جناب آقاي محمد رضا صبوري.2جناب آقاي دكتر احمد محسني        .1

 سركار خانم ربابه سرفالح                               .5      جناب آقاي محمد رضا نور شمس.4 بخت

 ٧-۵فرم 
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  :مقدمه

  
  
  
 

  :مقدمه 
ي                           رد طبیع اس رویك ر اس ي ب ت مرب ز تربی ارجي مرك اي خ ان ھ ش زب ان در بخ وزش زب ري آم اني نظ مب
)Natural Approach (ودك   مي باشد كھ د ان ك ري زب ر     است یدگاه این رویكرد بھ آموزش زبان مطابق با فراگی د ب ا تاكی ؛ ب

وزي     ان آم ست در زب ام نخ ھ گ ھ ك ن نكت ار ای ام دوم ادراك گفت ار ، گ د گفت امتولی   ، گ
وم  دنس ارم  خوان ام چھ تن   و گ د نوش ي باش سی                  .م ان انگلی وزش زب ت ، آم نعت اس ان ص سی زب ان انگلی ھ زب ایی ک     از آنج

اوره ای  یوه مح اس ش ر اس وزش داده                ) communicative(ب ی آم ومی و فن دماتی ، عم طح مق ھ س ھ در س د ک ی باش م
   .می شود

 
  )عملی-نظري(هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 

  

  :مشخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی 
  

  :منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
  

                       محتواي جدید بازنگري شده :                 ده پودمان طراحی ش
  334:کد پیش نیاز پودمان  

  
ــان   .1 ــده در پودمـــ ــرکت کننـــ ــومی شـــ ــرایط عمـــ طھ  :شـــ پلم متوس داقل دی                                                                ح

 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان 

  . سال سابقه کار2 با داشتن حداقل ، مرتبطي مدرك تحصیلی دکترا-   الف            
  . سال سابقه کار5حداقل   با داشتن،مدرك تحصیلی فوق لیسانس مرتبط -        ب
  . سال سابقه کار10 با داشتن حداقل،مدرك تحصیلی لیسانس مرتبط -        ج
 . سال سابقه کار15حداقل  با داشتن ،مدرك تحصیلی فوق دیپلم مرتبط-        د

 .مدرك تحصیلی دیپلم بعنوان استاد کار صنعت-        ه

  
  .هر یک از موارد ذکر شده با نظر شوراي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شد
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      ساعت۶٠     :مدت پودمان آموزشی -3

  
  ساعت ۴٠ :عملی ساعت آموزش در حوزه – الف

 ساعت  ٢٠ :رينظساعت آموزش در حوزه  –ب 

  
 
  

                                                                                                                   :نیازمنابع آموزشی مورد 4-
     :سایت    
   

                      www.How stuff works.com 
  
                            : و سایل و تجهیزات مورد نیاز ،ابزار.5

 نوار ، ضبط، سي دي، تلویزیون، فرھنگ لغت، كتاب، وایت برد و ماژیك   
  
  
  
 

   :امکانات و تسهیالت فیزیکی .6
  كالس درس ،صندلي،میز ،البراتوار و وسائل سرمایش وگرمایش الزم   
  
  
 

      :محل اجراي دوره .7

    
  ا مراكز ھماھنگ شده با بخش زبان مركزبخش زبان ھاي خارجي مركز تربیت مربي ی

  
 

 :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران .8
  پروژه عملی کتبی و آزمون
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   خیاطی : رشتھنام
 ٠٣٨:كد رایانھ اي

 اقل دیپلم متوسطھحد:شرایط شركت كنندگان 

 1 خیاطی انگلیسی  عمومی  فنیخواندن پروژه:عنوان پودمان آموزشي 

  
 

    عناوین تواناییھاي متجانس و مرتبط
 عملی نظری

پودمان  جمع
 پیشنیاز

توانایي نظري پیرامون روش تحقیق و طرح پرسش پژوھش و 
فرض و جمع آوري   داده ھا و روایي ابزار پژوھش و نیز 

توانایي و انجام دو پروژه عملي در رشتھ مربوطھ در 
  :موضوعات زیر

  فرآیندھاي داده و گردآوري داده ھا) ۵                                پژوھش چیست؟) ١
  تحلیل داده ھا) ۶    پژوھش                        مراحل اولیھ) ٢
  جمع بندي) ٧    ه پژوھش                       اجزا سازند) ٣
  شناسایي فرمت داده ھا و تحلیل نیازھا                             ) ۴
  

 و ١وژه ھاي عملي در خصوص متون فني مربوط بھ سطوح خواندن پر: توضیح
  . فني عمومي مي باشد٢خواندن 

 
                                                                     

 

خواندن  ۶٠ ۴٠ ٢٠   
  انگلیسی

    ١       

           بخت كورش نیك.۵   جناب آقاي صبوری .۴    سركار خانم سر فالح.۳    جناب آقاي نور شمس.۲    جناب آقاي دكتر محسني .۱ :كميته اعضاي
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  خواندن فنی عمومی خیاطی1پروژه 

    
 -الف

 ردیف موضوعات درسی نظري عملی جمع

120min - 120min R.MU1 INTRO,RESEARCH,SCIENTIFIC, 
FINDING, BASIC,SUMMARY,ACTIVITIES 1 

120min - 120min R.MU3 INTRO,WHERE,PHASE1,PHASE2, 
PHASE3,PHASE4,SUMMARY,ACTIVITIES 2 

120min - 120min R.MU5 THE NEED,THE RESEARCH,MAKING 
PREDICTIONS 3 

120min - 120min R.MU5 MAKING THE RESEARCH,TYPES OF 
DATA,INTERNAL,SUMMARY,ACTIVITIES 4 

120min - 120min R.MU8 INTRODUCTION,THE 
DATA,DESCRIPTION OF DATA COLLECTION 5 

120min - 120min R.MU8 DATA COLLECTION,PROCEDURES, 
SUMMARY,ACTIVITIES 6 

120min - 120min R.MU9 DATA ANALYSIS, ANA.QUA, 
ANA.DIS, ANA.CORR,ANA.MULTI  7 

120min - 120min R.MU9 ANA.EXP,USING THE 
COMPUTER,SUMMARY,ACTIVITIES 8 

120min - 120min R.MU10 REP./SUM./INTER. THE 
RESULTS,REPORTING RESEARCH 9 

120min - 120min R.MU10 CLOSING THE RESEARCH 
CYCLE,SUMMARY,ACTIVITIES 10 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL READING 
SEW. 1 11 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL READING 
SEW. 1 12 

120min 120min - CHECK & REVISION1 13 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL READING 
SEW. 1 14 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL READING 
SEW. 1 15 

1800min 600min 1200min جمع   
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  عمومی خیاطی خواندن فنی1پروژه        

    
 -ب

 ردیف موضوعات درسی نظري عملی جمع

120min 120min - CHECK & REVISION2 16 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 1 17 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 1 18 

120min 120min - FINAL EDITION 19 

120min 120min - HAND OVAR & EVALUATION 20 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 2 21 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 2 22 

120min 120min - CHECK & REVISION1 23 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 2 24 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 2 25 

120min 120min - CHECK & REVISION2 26 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 2 27 

120min 120min - PROJGENERAL TECHNICAL 
READING SEW. 2 28 

120min 120min - FINAL EDITION 29 

120min 120min - HAND OVER & EVALUATION 30 

1800min 1800min - جمع   


