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همکار گرامی 
کتاب حاضر، با استفاده از نظرات صاحب نظران، کارشناسان و دبیران با تجربه حرفه و فن 
استان فارس و نیز با تعمق و مطالعه  در منابع عملی ـ آموزشی مختلف در جهت تحقق اهداف 

زیر تألیف شده است: 
1ــ ایجاد زمینٔه مشارکت مجریان برنامه های آموزشی و پرورشی در تولید مواد آموزشی 

2ــ ایجاد تناسب بین محتوای مواد آموزشی با ویژگی های محلی و بومی 
3ــ توسعٔه ظرفیت های تولید مواد آموزشی در آموزش و پرورش استان فارس 

4ــ آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف موجود در محیط اطراف خود 
ـ ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادهای علمی، عملی و پرورش خالقیت در دانش آموزان  5ـ 
6  ــ به کارگیری آموخته های دانش آموزان در حل مسائل و مشکالت زندگی روزمره.

  از آنجایــی کــه اجــرای محتوای آموزشــی تدوین شــده بــه منظور تحقــق اهداف 
یاد شــده با مشــارکت و همکاری صمیمانٔه شما همکار تالشــگر و ارجمند امکان پذیر خواهد 
شد،  انتظار می رود با بهره گیری از آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی و کاربردی،  زمینٔه فعال 
کــردن دانش آموزان و به کارگیری اطالعات،  دانســته ها و تجربیــات دانش آموزان در فرآیند 

یاددهی ـ یادگیری فراهم شود. 
در این راستا، رعایت نکات زیر در طول اجرای محتوای آموزشی مذکور تسهیل کنندٔه 

تحقق اهداف برنامه خواهد بود: 
1ــ در هر واحد،  فعالیت های عملی متنوعی پیش بینی شــده اســت که براساس شرایط 
محیــط یادگیری، توانایی و عالیق دانش آموزان را در نظر گرفته و ســپس نســبت به انجام آن 

اقدام شود.
2ــ نکات ایمنی عمومی که قبل از واحدهای درســی آورده شده،  به منظور پیشگیری از 
خطرات احتمالی در حین انجام فعالیت اســت و باید با دقت توسط دانش آموزان و شما همکار 



گرامی به کار بسته شود. 
3ــ فعالیت های پیش بینی شده از قبیل »فکر کنید«،  »بحث کنید«،  »کار در کالس« 
و »تحقیق کنید«  به منظور فعال کردن دانش آموزان و به کارگیری اطالعات،  دانســته ها و 
تجربیات دانش آموزان در نظر گرفته شده است و در ارزش یابی مستمر مّدنظر خواهد بود 
و همچنین مطالب بیشتر بدانید برای مطالعه و ارائٔه اطالعات بیشتر دانش آموزان است و 

از این مطالب ارزش یابی به عمل نمی آید. 
امیدواریم با همکاری صمیمانه، ارائهٔ  انتقادات و پیشنهادات سازنده،  ما را در هر 

چه غنی تر و به روز کردن محتوا یاری رسانید. 

توصیه های ایمنی
همکار گرامی،  موارد زیر برای پیشــگیری از خطــرات به هنگام انجام فعالیت ها 

ضروری است. 
1ــ  کارگاه یا محل کار دانش آموزان را از نظر موارد احتمالی خطر ساز مورد بازرسی 

قرار دهید. 
با بررســی نوع حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد و چگونگی جلوگیری از آنها 

می توانید این کار را انجام دهید. 
2ــ در ابتدای هر جلسٔه  کارگاهی، زمانی را برای یادآوری نکات ایمنی به دانش آموزان 

اختصاص دهید. 
3ــ کارهای محول شــده به دانش آموزان را مورد بررســی قرار داده و خطرهای 
احتمالی را مشــخص کنید )گرچه خطرات در کارگاه های کوچک، ساده می باشند،  ولی 

بررسی آنها کامالً ضروری است(. 
4ــ پوسترهایی را تهیه و در نقاط مختلف کارگاه نصب کرده و نکات ایمنی کارگاهی 
را تذکر دهید. برای یادآوری نکات ایمنی می توانید از رنگ های مختلف بر طبق استاندارد 
اســتفاده نمایید؛  مثالً  رنگ قرمز برای اعالم خطر یا توقف،  رنگ نارنجی برای نشان دادن 
قسمت هایی که می تواند ایجاد بریدگی یا له شدگی نماید،  رنگ سبز برای نشان دادن ایمنی، 
رنگ آبی برای نشان دادن وسایلی که تحت تعمیر است، رنگ سیاه و زرد برای نشان دادن 

محل عبور وسایل. 



5  ــ محیط کارگاه باید تمیز و مرتب باشد. برای انجام این کار از دانش آموزان کمک 
بگیرید. 

6  ــ قبل از انجام کار،  از سالم بودن ابزار آالت،  میز و کلیۀ وسایل کارگاهی مطمئن 
شوید. 

7 ــ همیشه از ابزار سالم و مناسب استفاده نمایید. 
8   ــ دانش آموزان را از خطر سقوط قطعات و وسایل کار،  آگاه سازید. 

9 ــ از کش های مخصوص برای بستن آستین های خود استفاده کنید یا آنها را باال 
بزنید. 



دانش آموز عزیز 
ارتقای آموزشــی،  پرورشــی و علمی نوجوانان نیازمند همتی واال از ســوی 
دانش آموزان است؛ استقالل و آزادی کشور در گرو تربیت صحیح آنان نیز می باشد. 
لذا از شــما دانش آموزان عزیز انتظار می رود با هماهنگی دبیران تالشگر و بزرگوار و 

والدین عزیزتان زمینٔه رسیدن به این مهم را فراهم آورید. 
درس آموزش حرفه و فن با استفاده از ابزار،  منابع و امکانات طبیعی و کسب 
دانش،  قادر اســت مهارت های اولیه ای را به دانش آموز بیاموزد. دانش آموزان این 

مهارت ها را به مرور زمان و با آموزش و کسب تجربه به دست خواهند آورد. 
همچنیــن در این درس،  شــما با تحقیق و تفکــر در پدیده های محیط خود بر 
دامنهٔ اطالعــات و معلومات می افزاییــد و با انجام دادن فعالیت هــای علمی و نظری 
درس،  توانایی  ها و عالقه مندی های خود را بهتر بشناســید و ســعی نمایید با مشاغل 

مختلف در محیط زندگی خود،  آشنا شوید. 
توجه داشــته باشــید که از اهداف مهــم این درس،  عالوه بر آشــنایی با ابزار 
و مواد،  شــرکت در فعالیت های گروهی و دســته جمعی اســت که برای رسیدن به آن 
مهارت هایی چون احســاس مســئولیت،  وظیفه شناســی،  تعاون،  صداقت،  احترام 
به دیگران، وقت شناســی،  نظــم وانضباط را نیاز دارید که امیدواریم در کســب این 

مهارت ها نیز کوشا باشید. 
ســعی کنید در ابتدای هر درس،  هدف هایی را برای خود در نظر بگیرید،  این 
هدف ها را در دفتر حرفه و فن خود یادداشــت کنید. در پایان هر درس،  بررسی کنید 
تا چه اندازه به هدف هایی که در نظر داشــتید،  رســیده اید و اگر به برخی از آنها دست 
نیافته اید، علت آن را جست و جو کرده و از راهنمایی دبیران محترم خود برای تحقق 

اهدافتان استفاده کنید.


