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 خدمات آموزشي:اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  علي موسوي سيد 

  رامك فرح آبادي 
  زهرا زماني زنوز 

 

    :شايستگي ندارد آموزشهمكار براي تدوين استاحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
-   
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 



 

  
 

 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 
  ايميل تلفن و، آدرس    رتبطسابقه كار م  شغل و سمت   رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

 مدير و مربي  ميكروبيولوژي  ليسانس  رقيه يادگاري  1

  سال سابقه  10
سال رسمي  4

فدراسيون تربيت 
  بدني

 0263445385 :تلفن ثابت 

  09123373224 : تلفن همراه 
Nasimyadegari261@yahoo.com:ايميل

  كرج آموزشگاه هنر زندگي: آدرس 

 ده سال مربي كارآفريني ليسانسفوق  رضا يادگاري  2

  0263445385: تلفن ثابت 
 09128989113: تلفن همراه 

 yadegari_reza@yahoo.com: ايميل 

  كرج آموزشگاه هنر زندگي: آدرس 

3  
شهره 
 شهيدي

 اقتصاد ديپلم
مربي 
 ورزشي

 سال 4

  0263445385: تلفن ثابت 
 09195275332: تلفن همراه 

  shohrekish@yahoo.com: ايميل 
  مهرشهر -كرج : آدرس 

4  
مهشيد 
 سنايي فرد

 ده سال مربي كارآفريني فوق ليسانس

  0263445385: تلفن ثابت 
 09123164735: تلفن همراه 

 Mahshid_fard@yahoo.com: ايميل 

  كرج آموزشگاه هنر زندگي: آدرس 
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 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

6          

 :تلفن ثابت 

   : تلفن همراه 
  : ايميل 

   :آدرس 

7          

  :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 : ايميل 

   :آدرس 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
  :تعاريف

  : استاندارد شغل 
 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    

  .مي شود
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . جموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به م
  : شرح شغل 

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 
  . ارد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و استاند

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  :كارورزي
اغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مش

د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
  .)رورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ض تئوريك

  : ارزشيابي 
كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

  . اي خواهد بود  حرفه
   :صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  ن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيد
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
  .  از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي 

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 
 .رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد مالحظاتي است كه در هر شغل بايد



 

 

 

 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 
  انجام مهاداي شاد

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

ر نهايت تكنيكهاي خنده انجام انجام مهاداي شاد شايستگي از حيطه خدمات آموزشي است كه در آن ساختار شكني و د
  .مي گيرد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل
   حداقل توانايي هاي جسماني و ذهني : و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت  20: آموزش                    طول دوره
  ساعت     7   : ن آموزش نظري               ـ زما

  ساعت    13 :   ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت     - :     كارورزي                       زمان ـ 

   ساعت      -   :    ـ زمان پروژه                          

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

 %25: كتبي  -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 سال سابقه كار در زمينه مهادا 3با حداقل ليسانس
 

 
 

 

 

  
  
  



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

در  مهادا يك شيوه دستيابي به نيك زيستي و روش زندگي سالم با استفاده از ذكرهاي مقدس الهي و حضـور : مهادا
محضر خداوند واالترين هدف و مقصد خردمندان و هوشمندان مي باشد براساس كتـاب آسـماني قـرآن در كسـب     
آگاهي، توسعه آگاهي و تجربه ي اين آگاهي تنظيم كرده ايم و با ارائه خدمات تمريني سـالم سـازي بـراي ماسـاژ     

  .مجسماني اشتغال زايي مي نماي تحركمهادا و آموزش تكنيك هاي بدني و 
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  

  )مجيد.... كالم ا(منبع  ، Mehada: اَلَم نَجعل االَرض مهادا
 

  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  

  
  

  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع              زو مشاغل عادي و كم آسيب   ج: الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                        جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

  ........................................مرجع طبق سند و                   جزو مشاغل سخت و زيان آور: ج 

               نياز به استعالم از وزارت كار   :  د 

  
  
  
  
  



 

  
 

 شايستگي                       آموزش استاندارد 
  كارها    -

 عناوين رديف

  ساختار شكني 1
 انجام تكنيكهاي خنده 2
    

 

 

 

 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  د آموزش استاندار
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ساختار شكني

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  تخته وايت برد     :دانش
 ماژيك وايت برد  
 تخته پاك كن وايت برد  
  كاغذA4  

  كمك هاي اوليه جعبه
  كپسول آتش نشاني

     1  تعريف ساختار شكني-

     1 تاثير ساختارشكني بر ذهن و اهميت آن-

     1 مراحل فرايند ساختار شكني-

     1 انواع محدوديتهاي ساختار شكني-

    :مهارت

    3  تعريف يك پروژه ساختار شكني-

    3  اجراي يك پروژه ساختار شكني-

      

      

  :نگرش
 دقت در سنجش تواناييهاي جسمي و ذهني افراد-

  
 سيستم تهويه مناسب: ايمني و بهداشت 

  جهبه كمكهاي اوليه -
  كپسول آتش نشاني-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 

 

 

  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  انجام تكنيكهاي خنده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 7 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  تخته وايت برد     :دانش
 ماژيك وايت برد  
 تخته پاك كن وايت برد  
  كاغذA4  

  جعبه كمك هاي اوليه
  كپسول آتش نشاني     

     5/0  هوش هيجاني-

     1  انواع تكنيكهاي خنده -

     5/0  فوايد خنده-

 ويژگي مراقبه هاي آرامش بخش مربوط به خنده-
  اهميت ذكر خداوند پس از اجراي عمليات آرامش بخش-

5/0 
5/0  

    

    :مهارت

،خـم بـه پهلـو، خـم بـه جلـوخم به عقـب(اجراي تكنيكها-
  )لف، مخصوص دردهاي مخت، ايستاده ، نشسته ،خوابيده 
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  :نگرش
 از انجام محدوديتها و ايجاد صدمات احتمالي ناشي از آنمراقبت

 
 مجوز پزشكي شركت در فعاليت بدني: ايمني و بهداشت 

  جهبه كمكهاي اوليه -
  كپسول آتش نشاني-
  سيستم تهويه مناسب -

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 

 



 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

   1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  1
   1 استاندارد تخته وايت برد  2
   6  كيلوئي 12و  CO2 6 كپسول آتش نشاني  3

        

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  برگي 500  بسته 1  گرمي A4   180  كاغذ 1
    عدد 6 چهار رنگ  ماژيك وايت برد 2
    عدد 1 فوم تخته پاك كن وايت بردي 3
  60= نفر 15×رنگ 4  عدد 60 خودكار رنگ هاي مختلف  نوشت افزار 4

       
  

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

        ندارد 
        

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  

 



 

 

 

 
 
 

  
  ل استفاده در آموزش استانداردفهرست سايت هاي قاب

  
  رديف عنوان

Honarzendegimehada.blogfa.com1 

 2 

  
  رست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط فه

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

راهنماي عمل تمرينات تخصصي 1
  آمادگي جسماني

يوياند(دكتر گاييني
  )وارد. مي. اچ

اداره كل تربيت بدني    1381تهران 
  نيروي انتظامي

  شخصي   رقيه يادگاري كتابچه راهنماي آموزشي مهادا 2
كتابچه راهنماي مربيان آمادگي 3

  جسماني
جسماني فدراسيون آمادگي بابك سودمند

1385   
 فدراسيون آمادگي جسماني

        
  
  
  

 

 

 

 


