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راهنــمــای بــرنــامــۀ  درســـی



به  کند  کمک  که  چیزی  هر  یقینًا 
این  شیوع  عدم  و  جامعه  سالمت 
بیماری، یک حسنه است؛ در نقطۀ 
به  کند  کمک  که  چیزی  هر  مقابل 
شیوع این بیماری، یک سیئه است. 
خدای متعال ما را موّظف کرده که 
نسبت به سالمت خودمان و سالمت 
احساس  مردم،  سالمت  دیگران، 
توصیۀ  بنابراین  کنیم؛  مسئولّیت 
رعایت  کاماًل  ما  که  است  این  اّول 
ما  برای  مسئولین  راکه  مقّرراتی 
خودمان  برای  می کنند،  مشّخص 
فریضه بدانیم و الزم بدانیم و عمل 

کنیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی 
1398/1٢/13
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آنچه که در این مجموعه تدوین یافته است، حاصل مجموعه ای از احساسات پاک، تفکرهای ناب، 
هم اندیشی های زیبا و اقدامات متعهدانه است که در یک مجموعۀ منسجم و قابل اجرا ارائه می شود. در 
این باره و با این شیوه، تجربه ای و دانشی از قبل تجارب جهانی وجود داشت، بلکه کارشناسان در فضایی 
نو به ابتکاراتی دست زدند و راه هایی را گشودند. البته شرایط کلی به گونه ای پیش می رود که موظف 
و ناگزیریم تا به سوی رویکردهای جدید در آموزش پیش برویم. واقعّیت ها را باید به درستی دید و در 
مواجهه با آنها اندیشمندانه عمل کرد. لکن شرایط ویژۀ پیش رو موجب شد که قابلّیت های کارشناسی، 
توقعات نوینی را تجربه کند و حرکت خود را در جهت افق های فناورانۀ جدید سرعت بخشد. پیش از 
این، طی سال های متمادی در شرایط عادی به سر می بردیم و قواعد را برای اوضاع عادی تهیه کرده 
بودیم. با وقوع پدیدۀ جدید کرونا خود را در یک فضای تکان دهنده دیدیم و برای پاسخ به نیازها به شور 
و مشورت نشستیم و حاصل آن را در مجموعۀ پیش رو مدّون ساختیم. برای نیل به هدف های مورد 
انتظار و عبور از وضع کنونی و دستیابی به شرایط مطلوب تر گویی که مشترکاً باید به نکات زیر توّجه 
کنیم. دراین شرایط موظف هستیم همۀ اقشار مؤثر در برنامه های درسی را یک جا ببینیم و در قالب 

یک گروه واحد در کنار هم باشیم.
نکته اول این که همۀ ما )کارشناسان، مدیران، معلمان و خانواده( در یک طرف قرار داریم و دانش آموزان 
عزیز ما در طرف دیگر، بنابراین وظیفه ماست هرچه توان داریم به این صحنه و عرصه بیاوریم تا این 
عزیزان از جهت آموزشی و تربیتی لطمه نبینند و از این مرحله، موفقیت آمیز عبور کنند. بی تردید 

کاستی هایی خواهیم داشت، انشااله تهدیدها و آسیب ها را به حداقل خواهیم رساند.
نکتۀ دوم این که موقعّیت کنونی را با همۀ ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه 
شویم. در آموزش های غیرحضوری تا حدود زیادی جای مدرسه و خانه عوض می شود؛ طبیعی است که 
با تغییر مکان، مکانت نیز باید تغییر یابد. به عبارت دیگر هنجارها و قواعد متفاوتی را باید در رسیدگی 
به دانش آموزان به کار بگیریم. حضور و ظهور والدین به عنوان ناظم بیدار و مهربان در خانه، حضور 
متعهدانۀ همراه با روحیۀ ارتباطی معلمان در مدرسه، نظارت هوشیارانه مدیران مدارس به اوضاع 
آموزشی و تربیتی و نظارت عالیه و گاهی بالینی مدیران محترم آموزش و پرورش و دیگران باید خود 

پیشگفتارفهرست
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را در برابر این پرسش تاریخی ببینند که: چگونه عمل کنیم تا متناسب با شأن تربیت، مربی و متربّی 
از این موقعیت عبور نماییم؟

نکتۀ سوم این مجموعۀ پیش رو را به دّقت مطالعه کنیم و سهم و نقش خود را دقیق تر درک کنیم. 
حقیقتاً ما تاکنون با خانواده ها به عنوان شریک تربیت و یادگیری، این گونه صمیمی و شفاف حرف 
نزده بودیم. انتظار داریم والدین عزیز با رجوع به سامانۀ شبکه ملی رشد توصیه های مربوط به خود را 

دریافت و مطالعه کنند. از معلمان و مدیران محترم مدارس نیز همین انتظار را داریم.
نکتۀ چهارم تکرار تقاضای همیشگی است. آنچه که ما تدارک دیده ایم، حاصل فکر و عمل تعدادی 
انسان است که در موقعیت کارشناسی و تألیف قرار گرفته اند. بدون شک این تصمیمات بی نقص نیست 
و مانند همیشه تقاضای اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای جدید از طرف شما را داریم. هرقدر از سوی شما 
معلمان عزیز، والدین محترم و دانش آموزان گرامی بازخورد بگیریم، به همان اندازه قوی تر و با انگیزه تر 

این راه را ادامه خواهیم داد. انشاء اهلل

                  حسن ملکی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش به عنوان آموزش های "علمی ـ عملی"در دوره دوم متوسطه، 
پیوند ناگسستنی با کارگاه، ماشین آالت، تجهیزات و میدان عمل دارند. بنابراین ارائه آموزش به روش های 
مختلف  و ارزشیابی در این دوره تحصیلی متفاوت از آموزش های عمومی و دوره دوم متوسطه نظری 
است. از این رو الزم است چگونگی و شرایط اجرای برنامه درسی در این دو شاخه تحصیلی مورد بررسی 

قرار گیرد.
در حال حاضر هنرجویان، هنرآموزان، مدیران و خانواده های آنان در شاخه های تحصیلی فنی و حرفه ای  
و کاردانش تحت تأثیر فراگیری ویروس کووید 19هستند.  مشخصه آموزش های فنی و حرفه ای و 
مهارت آموزی، تمرکز بر مهارت های عملی و آماده سازی برای شغل است که اغلب از طریق انجام کارورزی 
در کارگاه ها و آزمایشگاه های مستقر در هنرستان یا کارآموزی و تجربه عملی در محل کار کسب می شوند. 
روش های یادگیری از راه دور جایگزین ضعیفی برای تمرین های عملی هستند زیرا نیاز به استفاده از 
تجهیزات یا موادی دارند که معموالً در خانه یافت نمی شوند. در برخی زمینه ها و برای بعضی از مشاغل، 
آموزش عملی از راه دور می تواند از طریق تجربیات واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده شبیه سازی شود. 
با این حال، برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی که سازگاری زیادی با یادگیری از راه 
دور ندارند، برنامه هایی هستند که به یادگیری عملی بسیار وابسته اند. در مقابل، برنامه هایی که راحت تر 
می توانند به صورت یادگیری از راه دور انجام شوند، برنامه هایی هستند که تأکید بیشتری روی موضوعات 
دانش محور یا مهارت های خاص شغلی دارند و نیاز کمتری به فعالیت عملی ندارند. برخی از برنامه های 
آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی که مستلزم یادگیری عملی هستند باید زمانی انجام شوند که 
مشاغل و کارگاه های آموزشی دایر و فعال اند. در صورت تعطیلی گسترده یا طوالنی مدت مشاغل و 
یا محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی، فارغ التحصیلی یا الزامات صدور مدارک مرتبط با یادگیری 

مبتنی بر شایستگی و انجام کار عملی، ممکن است نیازمند اصالح یا به تعویق افتادن باشد.
از طرف دیگر شرایط ویژه حاکم بر جامعه با فراگیری ویروس کووید 19 باعث شده است خانواده در کنار 
مدیران و هنرآموزان خود را برای انجام برخی وظایف هنرستان نیز آماده سازد. این وضع را می توان فرصت 
گران بهایی تلقی کرد که در آن شایستگی های خانواده و مدرسه در مواجهه با آموزش های غیرحضوری 

نمایان می شود و احتماالً ابتکارات و نوآوری های مشکل گشا بروز و ظهور پیدا کند. 

مقدمهفهرست
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

در وضع عادی معموالً هنرجو از خانواده خود خداحافظی می کرد و ساعت ها در مدرسه به سر می برد، 
عمدتاً نقش آموزش و پرورش بر عهده هنرستان و هنرآموزان بود و خانواده در مناسب ترین شکل 
خود در حل برخی تمرینات و مطالب فرزند خود کمک می کرد. با ظهور دوباره مفهوم خانه ـ مدرسه 
آنچه که تغییر می کند نقش این دو نهاد است. در حقیقت خانه ظرفیت و نقش آموزش و پرورش 
باالتری پیدا می کند و مدرسه نیز با معطوف شدن به خانه تغییراتی در مناسبات و عملکردهای خود 
کسب می نماید. برهمین اساس برای تقویت ظرفیت پاسخگویی نظام آموزش های فنی و حرفه ای به 
چالش های فعلی و همچنین سازگاری و پاسخگویی مؤثر به وضعیت آموزشی هنرستان ها و همچنین 
تغییرات پیش بینی شده و پیش بینی نشده نیازهای بازار کار، به بسته اقدامات حمایتی نیاز فوری 

داریم. این اقدامات شامل سه عنصر:
1ـ راهنمای برنامه درسی دوره تحصیلی فنی، حرفه ای و مهارتی در چهارزمینه تحصیلی حرفه ای 
)صنعت، هنر، خدمات و کشاورزی(  مشتمل بر 34 رشته تحول یافته مبتنی بر آموزش و ارزشیابی 

شایستگی محور در شرایط فراگیری ویروس کووید 19 ـ خانواده ها ـ مدیران.
2ـ تکمیل اجزای بسته های تربیت و یادگیری به خصوص رسانه های غیرمکتوب شامل : فیلم های 

آموزش هنرجویان و آموزش هنرآموزان. 
3ـ برگزاری دوره های توانمندسازی و ضمن خدمت مجازی برای هنرآموزان، مدیران و کارشناسان 

آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش می شود. 
در این سند به منظور تسهیل نقش هنرآموزان، خانواده ها و مدیران در مواجهه با فراگیری ویروس 
کووید 19 بررسی و پیشنهاداتی از طرف کمیسیون های  برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و 
یادگیری در خصوص چگونگی اجرای عناصر برنامه درسی به همراه شرح مشاغل خانگی پیشنهادی وزارت 
تعاون، کارورزی اجتماعی جهت تسهیل در آموزش و همچنین ارتباط آموزش و بازار کار تقدیم شده 
است. در بخش هفتم نیز آدرس فیلم های رشته های فنی و حرفه ای در شبکه ملی رشد ارائه شده است.

امید است با توسعه تعامالت و مشارکت ها در سطوح ستادی و مدارس آموزش و پرورش و همچنین 
ارتباط پویا و مستمر بازار کار، خانواده ها و هنرستان ها بستر های الزم برای تحقق اهداف این آموزش ها 
در شرایط فراگیری ویروس کووید 19 و شرایط عادی پس از آن در راستای تربیت تمام ساحتی 

هنرجویان مهیا گردد.



انواع روش های آموزش مورد اشاره در این سند:

آموزش حضوری و چهره به چهره:
نوعی از آموزش است که برای وضعیتی با حضور آموزش دهنده و آموزش گیرنده در یک مکان )کالس( و 
در زمان معین، به صورت چهره به چهره طراحی و ارائه می شود و در آن امکان کنش و واکنش متقابل 

بین یاددهنده و یادگیرنده وجود دارد.

آموزش از راه دور، مجازی، غیرحضوری، الکترونیکی:
آموزش از راه دور یا در این سند آموزش مجازی، الکترونیکی یا غیرحضوری هر چهار مورد به روش هایی 
از آموزش اطالق می شود که الزاماً یادگیرنده و یاددهنده به صورت فیزیکی در یک زمان و یک مکان 
مشخص حضور ندارند و قابلیت ها، ابزارها و برنامه های آموزشی متعددی را برای استفاده در هر شرایطی 
به خدمت می گیرند. در این روش ها آموزش با استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباطی مختلف صورت 
می گیرد و آموزش گیرندگان با استفاده از مطالب خودآموز مانند کتاب، فیلم، جزوه، درسنامه،و نظایر 

آن، یادگیری های خود را توسعه می دهند.

 آموزش نیمه حضوری: 
شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن )و نه الزاماً نصف آن( به صورت حضوری در کالس درس و 
بخشی دیگر به صورت غیر حضوری و از راه دور از طریق رسانه های آموزشی یا ارسال منابع درسی از 
قبیل کتاب ها، جزوه ها، چند رسانه ای ها یا فناوری اطالعات و ارتباطات و نظایر آن ارائه می شود. در این 
روش محتواهای آموزش حضوری و از راه دور می توانند هم پوشانی داشته باشند. به بیان دیگر معلم 
می تواند یک مفهوم را هم به صورت حضوری و هم به صورت آموزش از راه دور آموزش دهد. انتخاب 

راهبرد آموزشی و روش های تدریس برعهده معلم است.

آموزش تراکمی وتجمیعی:
به روشی گفته می شود که طی آن آموزش یک درس نظری یا کارگاهی متناسب با برنامه درسی به 

صورت فشرده و پیوسته در طول چند روز به شیوه حضوری انجام می شود.

تعاریف عملیاتیفهرست
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انواع روش های تدریس مورد اشاره در این سند:  
آموزش فعالیتی است هدف دار و از پیش طراحی شده که هدفش فراهم کردن فرصت ها و موقعیت هایی 
است که امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد. آموزش همچنین 

وسیله ای است برای پرورش، نه خوِد پرورش.
آموزش یک فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده است؛ پس هدف های آن دقیق تر و مشخص تر و 
زودرس تر از هدف های پرورشی است. آموزش ممکن است با حضور معلم و یا بدون حضور معلم از 

طریق فیلم، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها صورت گیرد.
با توجه به اینکه تدریس شامل انواع روش هاست و یکی از مشکالت آموزش در سالیان اخیر در میان 
معلمان، عدم ایجاد ارتباط بین کالس درس و اوقات غیردرسی دانش آموزان بوده است، توصیه می شود 
از روش های نوین آموزش تعاملی مانند یادگیری معکوس، یادگیری اکتشافی و... متناسب با موضوع و 
محتوای هر پودمان استفاده شود. در این بین اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های 

الزم برای توسعه فرصت آموزش از راه دور و مجازی دو چندان شده است.
این روزها شیوع بیماری کرونا ارزش آموزش های غیرحضوری را برجسته کرده است. با وجود تعطیلی 
هنرستان ها و کالس های رسمی  می توان از فناوری های دیجیتالی موجود برای آموزش دروس مختلف 
بهره گرفت. فناوری های دیجیتال می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد؛ از یک ماشین حساب ساده 
در کالس درس ریاضی گرفته تا یک تخته هوشمند یا بسیاری از نرم افزارهای جدید که در فروشگاه های 

مواد آموزشی وجود دارند، همگی فناوری محسوب می شوند.
در تحقیقات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال تحصیلی 98ـ97، میزان دسترسی، استفاده، 
سطح مهارت و چگونگی استفاده از رسانه های دیداری، شنیداری و نرم افزارهای آموزشی بررسی گردید. 
نتایج این تحقیق نشان داد که گوشی هوشمند در دسترس ترین وسیله در بین معلمان و دانش آموزان 
بود. اتصال به اینترنت با استفاده از گوشی هوشمند برای جست وجوی مطالعات و تمرینات درسی و 

نیز استفاده از شبکه های اجتماعی بیشترین میزان استفاده را در میان معلمان و دانش آموزان داشت.
هنرآموز پیش از تحلیل روش باید با انواع روش های تدریس آشنا باشد و متناسب با سطح مخاطب 
)فراگیرها(، موضوع، سیاست های آموزشی و امکانات اجرایی، روشی در خور انتخاب کند. او باید در هر 
دوره، روش تدریس خود را ارزیابی کند و درصورت وجود کاستی ها، به رفع نواقص آن بپردازد و حتی 

در صورت لزوم، ماهیت روش خود را تغییر دهد.
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بسیاری از هنرآموزان در تالش اند تا فرایند آموزش را ازحالت منفعل بیرون بیاورند و هنرجویان را 
ترغیب کنند تا به صورت فعاالنه در یادگیری مطالب درسی مشارکت داشته باشند که به چند نوع آن 

اشاره می شود.
چند مورد از روش های تدریس مفید برای شرایط شیوع پاندمی کرونا و مواقع خاص در ادامه اشاره 
می شود. الزم به ذکر است که توسعه بیشترین مفاهیم در کتاب های راهنمای تدریس در دروس مختلف 

وجود دارد.

الف( روش کالس معکوس1
در این روش هنرجویان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها در خانه با توجه به سرعت 
یادگیری خودشان و ارتباط برخط )آنالین( با معلم یا همساالن خود فرا می گیرند و آنچه قباًل در قالب 
تکلیف مربوط به آن درس بوده را در کالس حضوری یا مجازی با هم انجام می دهند. با کمک هنرآموز 
با مفهوم درس آشنایی عملی پیدا می کنند. همچنین معلم به جای ایراد سخنرانی، این فرصت را دارد 
که با توجه به نیاز هریک از هنرجویان، راهنمایی ها و آموزش های الزم را ارائه و با آنان ارتباط ایجاد 
کند. در حقیقت این شیوه، یادگیری را به هنرجویان می سپارد و به هنرآموز این امکان را می دهد که 
یادگیری تک تک هنرجویان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند. این روش از دو جزء تشکیل 
شده است؛ فعالیت های یادگیری و تعامل گروهی در کالس درس و آموزش انفرادی مستقیم با رایانه 
خارج از کالس. به عنوان مثال هنرجویان می توانند در خصوص مباحث مختلف فیلم های آموزشی مربوطه 
را قبل از کالس تماشا کرده، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند سپس در کالس درس در گروه های 

مختلف گفت و گو کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود.
به بیان دیگر برخالف روش سخنرانی که آموزش در کالس از معلم به شاگرد انتقال می یافت و شاگرد 
با طرح سؤاالتی از کالس خارج می شد، این بار شاگرد با سؤاالتی در ذهن وارد کالس می شود و قبل 

از کالس بخش زیادی از شنید ه ها و دیده ها را دریافت نموده است

ب( روش بحث گروهی
روش بحث گروهی گفت و گویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه مشترک 
شرکت کنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای کالس های حضوری به راحتی قابل  اجرا است  
ولی در روش آموزش مجازی نیز می توان هنرجویان را به گروه های کوچک 3 تا 5 نفره تقسیم کرد و 
Flipped Class Method ـ ١
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با بهره مندی از امکانات فضای مجازی، گفت و گوها را در آن بستر انجام داد. در این روش، معموالً معلم 
موضوع یا مسئله اصلی درس را مطرح می کند و شاگردان درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر 
می پردازند و نتیجه می گیرند؛ بنابراین برخالف روش سخنرانی، شاگردان در فعالیت های آموزشی فعاالنه 
شرکت می کنند و مسئولیت یادگیری را به عهده می گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش های 
خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق، مفاهیم و اصول علمی دفاع می کنند. در اجرای صحیح بحث گروهی، 
شاگردان باید توانایی سازمان دهی عقاید و دیدگاه های خود، نقد دیگران )چه درست و چه نادرست( و 
ارزیابی نظرهای مختلف را در ضمن بحث داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روش بحث گروهی روشی است 
که به شاگردان فرصت می دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند، اندیشه های 
خود را با دالیل مستند بیان نموده و نتایج گفت و گوهای خود را به معلم گزارش کنند. همچنین معلمان 

می توانند با شرکت در گفت و گوهای هنرجویان از کم و کیف فعالیت های آن ها مطلع شوند. 

ج( روش اکتشافی1
 در آموزش به روش اکتشافی در فضای مجازی، الزم است هنرآموز با طراحی آموزشی مناسب و 
بهره مندی از امکانات فضای مجازی، انواع رسانه های آموزشی )فیلم، عکس، پاورپوینت و...( را برای 

هدایت بهتر هنرجویان از قبل تدارک ببیند.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که هنرجو با راهنمایی هنرآموز، اصل یا قانونی را کشف نموده و 
مسئله ای را حل می کند. در این روش هنرآموز با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست هنرجویان 
را به سمت جواب های درست هدایت می نماید. هنرآموز باید کالس را به سمت مسیری صحیح و معین 
هدایت کند؛ به طوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود. در این روش تالش هنرآموز 
بر آن است تا از پاسخ گویی مستقیم اجتناب نماید. بنابراین هنرآموز، هنرجویان را به چالش کشانده و 

وادار به فکرکردن می نماید و آن ها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می کند.

انواع روش های ارزشیابی مورد استفاده در این سند:
ارزشیابی فرایندی است که به وسیله آن میزان دستیابی به اهداف آموزشی برای معلم و شاگرد تعیین 
می شود. برای این که عملکرد دانش آموز به طور شایسته معّین شود معلّم بر اساس مالک های خاص 
و میزان تغییری که در رفتار شاگرد پدید آمده است، داوری می کند. در واقع ارزشیابی جهت دهنده  

دریافت بازخورد و اصالح فّعالیت های آموزشی هنرآموز و تکمیل کنندۀ سایر فّعالّیت های اوست.

1ـ در برخی منابع از این روش به عنوان »روش سقراطی« نیز یاد می شود.
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تعریف عملیاتی ارزشیابی
امروزه در نظام جدید آموزش فنی و حرفه ای بر مبنای شایسته محور بودن آن، ارزشیابی جزء جدایی ناپذیر 
چرخه فرایند یاددهی ـ  یادگیری است که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، به گونه ای مستمر 
و در لحظه انجام می شود و به جای تأکید بر طبقه بندی هنرجویان و مقایسه آن ها با یکدیگر، هدایت 

جریان یادگیری آن ها را مرکز توجه خود قرار داده است.
بنابراین ارزشیابی باید به گونه ای طراحی شود تا شواهدی معتبر در ارتباط با توانایی های هنرجویان در 
اجرای درست برنامه درسی و دستیابی به اهداف آموزشی هنرآموزان در اختیار قرار دهد تا برای رشد و 
ارتقای توانایی های هنرجویان، بهبود و اصالح طرح های آموزشی اقدامات مناسب  و مؤثری انجام شود. 
به بیان دیگر هدف نهایی ارزشیابی، اصالح و بهبود فرایند یاددهیـ  یادگیری است و نتایج آن در اصالح 
برنامه و روش های تدریس مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا الزم است با توجه به اهداف 
توانمندساز، محتوای پودمان های کتاب های تخصصی و روش های تدریس از انواع روش های ارزشیابی 
)تشخیصی، تکوینی و پایانی( استفاده شود. مانند پرسش های شفاهی و کتبی، مشاهده هنرجویان در 
یادگیری، تهیه فهرست وارسی و ارائه گزارش آن، پوشه کار، انواع دست ساخته ها، خودارزیابی و گزارش 
آن، طراحی و انجام فعالیت ها با توجه به اصول ده گانه آن و در نهایت ارزشیابی عملکردی. ارائه بازخوردها 
بعد از انجام هر ارزشیابی به شکل مثبت و همراه با راهکارهای رفع اشکال در رشد هنرجویان مؤثر است.
هنرآموز الزم است معیارهای ارزشیابی از هر شایستگی فنی  و غیر فنی را حین آموزش به اطالع هنرجویان 

برساند تا آن ها بتوانند عملکرد خود را ارزیابی کنند و مهارت و شایستگی موردنظر را کامل نمایند. 
روش های سنجش شایستگی شامل مشاهده عملکرد، آزمون مهارت، شبیه سازها و آزمون عملکردی یا 
ارائه نمونه کار است. هنرآموز می تواند این روش ها را به صورت حضوری و به صورت مجازی اجرا کند 
و با توجه به مهارتی بودن موضوعات امکان انجام آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در همین جا 
اعالم می شود که: » برای دروس کارگاهی اغلب رشته ها هیچ روشی جایگزین حضور هنرجویان برای 
آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی نیست و این سند راهبردی را جایگزین آموزش چهره به چهره و 
یادگیری حین کار یا در محل کار پیشنهاد نمی دهد.آنچه در ادامه اشاره می شود راهنمای اجرای دروس 
دانش فنی پایه و تخصصی هر رشته، دروس مشترک و شایستگی های غیرفنی هر گروه تحصیلی است«.   
با توجه به شرایط کرونایی و پساکرونا و با درنظر گرفتن این موضوع که بخشی از آموزش ها به صورت 
مجازی یا غیرحضوری انجام می گیرد. الزم است هنرآموز در ابتدای آموزش هر پودمان نحوه ارزشیابی 

مستمر و پایانی آن را به هنرجویان اطالع دهد. 
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از روش های ارزشیابی پرکاربرد در آموزش های فنی و حرفه ای ارزشیابی عملکردی است که در ابتدا 
به آن اشاره می شود.

تعریف عملیاتی ارزشیابی عملکردی: 
ارزشیابی عملکردی یکی از شیوه های مورد توجه در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. ارزشیابی 
عملکردی مشاهده مستقیم، نظام دار و ارزشیابی از عملکرد هنرجویان است. در این شیوه از هنرجویان 
خواسته می شود تا با عملکرد خاص یا تولید چیزی مهارت و تبحر خود را نمایش دهند. از این شیوه 

می توان برای ارزشیابی مهارت های زیر استفاده نمود:
ـ طراحی و نوشتن مقاله یا مطلبی که نیاز به تلفیق و به کارگیری اطالعات دارد؛

ـ نشان دادن تبحر الزم در به کارگیری ابزار یا تکنیک؛
ـ مدل سازی؛

ـ تهیه و تفسیر نمودار؛
ـ جمع آوری اطالعات و غیره.

در این سند نمره ارزشیابی مشتمل بر دو بخش مستمر و پایانی است. 

الف( ارزشیابی مستمر )تکوینی(: 
مشاهدات هنرآموز از میزان مشارکت هنرجویان در انجام فعالیت ها، سؤاالت و تمرین ها در کالس و منزل؛
بررسی پروژه ها، تمرین ها و فعالیت های پژوهشی که در طول سال تحصیلی توسط هنرجو انجام می شود و.

خالقیت هایی که هنرجو برای اجرا و انجام تکالیف به کار برده است نمره مستمر هنرجو خواهد بود 
در هر پودمان 5 نمره به ارزشیابی مستمر اختصاص دارد. در ارزشیابی مستمر آموزش های حضوری و 

غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های هنرجویان در سه بخش ارزیابی می شود:
مشاهدات هنرآموز از میزان مشارکت هنرجویان در انجام فعالیت در کالس و منزل شامل:

 ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت فعال در انجام آن؛
 بهره گیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت؛

 رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام به  موقع فعالیت و ارائه گزارش آن؛
بررسی نتایِج کار هنرجویان شامل:

 تکمیل برگه های خودارزیابی؛
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 پر کردن جداول؛
 پاسخ به سؤاالت مطرح شده از سوی هنرآموز

 محاسبه ها و اندازه گیری ها.
بررسی پروژه های پژوهشی که هنرجو در سال تحصیلی به صورت گروهی با هنرجویان دیگر 

انجام می دهد شامل:
 تعیین هدف پژوهش؛

 طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با کمک هنرآموز و دریافت بازخوردهای الزم؛
 تهیه خالصه گزارش پژوهش و ارائه نتایج آن؛

 آمادگی الزم برای پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن.

ب( ارزشیابی پایانی:
بر اساس نتایج آزمونی است که در پایان هر واحد یا پودمان به صورت حضوری و یا غیرحضوری و براساس 
استاندارد عملکرد هر پودمان مطابق روش های ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، از هنرجویان به عمل می آید.
همچنین هنرجو برای انجام تکالیف با هنرآموز مشورت می کند و به طور مستمر تکالیف را به اطالع 
او می رساند و پروژه خود را تکمیل می نماید. هنرآموز نیز بر اساس روند پیشرفت کار و انجام پروژه ها 

او را ارزشیابی می کند.
بایسته و شایسته است که خودارزیابی هنرجو براساس معیارهای مشخص تجزیه وتحلیل شود و 
هنرجواز نتایج آن بازخورد دریافت کند. به طور مثال در برخی از دروس می توان از هنرجو خواست که 
از فعالیت های آموزشی و کارگاهی خود فیلم تهیه کند و سپس حرکت موردنظر را با آنچه در واقعیت 

انجام می شود مقایسه نماید و اشکاالت خود را معلوم کند.
در پایان هنرجو نتایج ارزشیابی را براساس مالک های انجام شده به اطالع هنرجویان می رساند.

شایستگی: توانایی انجام کار برابر استاندارد است که از در هم تنیدگی دانش، مهارت و نگرش همراه 
با تجربه حاصل می شود.

سنجش مبتنی بر شایستگی: نظام ارزشیابی است که در آن تجربه های یادگیری هنرجویان با 
استفاده از شواهد معتبر و روا و روش های متفاوت سنجش متناسب با موقعیت های یاددهی و یادگیری 
)آموزش( براساس استانداردهای دنیای کار )شایستگی( مورد ارزشیابی قرار می گیرد و نتیجه آن به صورت 

معیارهای عملکردی )نمره گذاری( کیفی مشخص می شود.
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سنجش از طریق هم گروهی ها
در این شیوه، عملکرد تحصیلی هنرجویان توسط هم گروهی های مجازی سنجش می شود که بهتر است 
نظرهای خود را به صورت توصیفی و کیفی ارائه کنند؛ بازخوردهایشان را همراه با توضیح و مثال های عینی 
بیان کنند؛ نظراتشان مستند و همراه با شواهد موردنیاز باشد و درباره نقاط ضعف و قوت کار با صاحب 
اثر گفت وگو کنند. در نهایت با مشاهده سنجش های انجام شده، این هنرآموز است که ارزشیابی نهایی را 

انجام می دهد.

کارپوشه الکترونیکی
در کارپوشه الکترونیکی اطالعات مربوط به یادداشت های روزانه به منظور پیشرفت یادگیری، یادداشت های 
حاصل از بحث ها و متون مورد مطالعه، خودتأملی های مربوط به فرایند یادگیری، ارزشیابی های هم کالسی ها 
از کار یا فعالیت، سؤاالت مهم و نتایج یادگیری ثبت می شود تا هنرجو، هنرآموز یا والدین با بررسی آن 
میزان پیشرفت تحصیلی، تغییر نگرش ها یا رفتارهای او را ارزشیابی نمایند.  این کار پوشه توسط هنرجو 

تکمیل می شود و هنرآموز مداوم به تکمیل و مدیریت آن نظارت دارد.

پروژه
پروژه تکلیف چند مسئله ای و فعالیت پیچیده ای است که هنرجویان از آغاز فرایند کار تا انجام آن، به 

فعالیت های طراحی، تصمیم گیری، حل مسئله، مشارکت و پژوهش ترغیب می شوند.

خودارزیابی
 در این روش هنرجویان وضعیت خود را در مقایسه با معیارهای تعیین شده توسط هنرآموز در هر جلسه 
ارزیابی می کنند. در حقیقت در این روش هنرجویان به صورت خودخوان محتوای دروس را مطالعه و 
بر عملکرد خود نظارت می کنند. به عنوان مثال هنرآموز در هر درس مفاهیم و مهارت های اساسی و 
انتظارات یادگیری و معیارهای ارزیابی پیرامون آن ها را مشخص می کند و هنرجویان موظف اند در هر 
کالس آموزش مجازی پس از مطالعه درس خود را براساس معیارهای تعیین شده از سوی هنرآموز 

ارزیابی کنند و در اواخر کالس به هنرآموز بازخورد ارائه دهند.

اصول طراحی ارزشیابی
در محیط های مجازی برای استفاده بهتر از قابلیت های این محیط، باید در طراحی تکالیف ارزشیابی 
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به اصول زیر توجه کرد:
 ارزشیابی باید بخشی از فرایند آموزش و یادگیری تلقی شود و نه پایان آن؛

 برای استفاده بهتر از امکانات محیط مجازی باید تکالیف ارزشیابی به گونه ای طراحی شود که 
یادگیرندگان بتوانند برای بازنمایی آموخته های خود و نمایش آن از شیوه های گوناگون متنی، صوتی 

و تصویری استفاده کنند؛
 تأکید بر ارزشیابی مستمر و تکوینی به جای ارزشیابی های پایانی ؛

 سهیم شدن یادگیرندگان در طراحی تکالیف ارزشیابی؛
 ارائه بازخورد سریع به فعالیت ها و تکالیف هنرجویان؛

 طراحی تکالیف متنوع با استفاده از امکانات محیط مجازی؛
 استفاده از آزمون های عینی مانند آزمون های چندگزینه ای و صحیح ـ غلط برای ارزشیابی مطالب 

نظری. هنرآموز می تواند مخزنی از سؤاالت چندگزینه ای طراحی نماید تا هر یادگیرنده به تصادف مجموعه ای 
از سؤاالت را دریافت کند که با دیگری متفاوت و در عین حال از لحاظ سطح دشواری مشابه است. 

برای طراحی آزمون های عملکردی )کتبی یا عملی( باید پرسش های زیر پاسخ داده شود:
 هنرجویان کدام مهارت های شناختی را باید کسب کنند؟

 کدام مهارت های اجتماعی را باید کسب کنند؟
 کدام مهارت های فراشناختی را باید کسب کنند؟

 چه نوع مسائلی را باید حل کنند؟
 چه اصول و مفاهیمی  را باید به کار ببرند؟

 طراحی تکالیف و آزمون هایی که امکان بروز عملکرد موردنظر را فراهم کند.
 در طراحی تکالیف و آزمون انجام شده، مهارت موردنظر چقدر با مهارت های شناختی و اجتماعی 

دیگر مربوط است و تا چه حد روی هنرجویان اثر می گذارد؟
 در طراحی انجام شده، مهارت های موردنظر تا چه حد با اهداف برنامه ها مربوط هستند؟

 ماهیت و اهمیت مهارت ها چگونه و تا چه اندازه است؟ آیا قابل آموزش هستند یا توسط هنرجویان 
باید کسب شوند؟

 چقدر زمان برای انجام فعالیت / تکلیف الزم است؟
 برای تعیین معیارهای ارزشیابی )معیارهای واضح و قابل اندازه گیری( توصیه  شود. برای هنرجویان 

مثال هایی آورده شود تا درک درستی از انتظارات داشته باشند.



عوامل و ارکان سهیم و مؤثر در آموزشفهرست

هنرآموز
معلمی  همیشه و در همه حال یک هنر است؛ بنابراین هنرآموز می تواند در نقش یک تسهیل گر 
آموزشی به گسترش و تعمیق بیشتر آموزش های مجازی کمک کند. آنها می توانند با ارتباط مؤثرتر 
با دیگر هنرآموزان و همچنین خانواده های هنرجویان بستر مناسبی جهت تعامل، همدلی و همیاری 

بیشتر فراهم کنند. 
هنرآموزان در آموزش مجازی تکالیف دیگری نیز به عهده دارند که عبارت اند از: طراحی طرح درس 
مناسب برای آموزش مجازی هر درس، تدارک انواع رسانه های آموزشی مناسب برای استفاده در فضای 
آموزش مجازی، پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تکالیف و فعالیت های عملی، شناسایی فیلم های 

آموزشی مناسب و بارگذاری آنها در سامانه شاد.

 مهارت ها و توانایی های هنرآموز
 تسلط بر محتوای آموزشی مرتبط؛

 تسلط بر نحوه استفاده و کاربرد رسانه های آموزشی؛
 تهیه و تدارک انواع رسانه های آموزشی مناسب برای استفاده در فضای آموزش مجازی؛

 پیگیری و نظارت مستمر بر انجام تکالیف و فعالیت های یادگیری توسط هنرجویان؛
 ایجاد فرصت های یادگیری از طریق بحث های گروهی در فضای مجازی؛

 استفاده از فیلم های آموزشی شبکه های رشد و شاد در آموزش های مجازی؛
 هدایت و راهبری فعالیت های یادگیری هنرجویان؛

 ایجاد تنوع در فرایند تدریس؛ 
 آشنایی با ارگونومی کار با سخت افزارهای آموزشی و آموزش الکترونیکی.
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هنرجو
تکلیف و مسئولیت هنرجویان در آموزش مجازی عبارت است از: مشاهده و بهره مندی از فیلم های 
آموزشی مجازی، انجام فعالیت های درسی و گزارش دهی به موقع به هنرآموز، شرکت در گفت وگوها 
فعالیت های تعاملی با همکالسی ها و معلم به صورت مجازی، شرکت در آزمون های برخط1، برون خط2 

و حضوری3 برنامه ریزی شده.

بایستگی های هنرجو
 دانش و علم استفاده از رسانه های آموزشی؛

 مطالعه محتوای کتاب درسی پیش از کالس؛
 انجام پژوهش ها و تحقیقات و تکالیف محوله؛

 شرکت در گفت وگوهای تعاملی با همکالسی ها و هنرآموز به صورت غیرحضوری؛
 حضور در کالس ها و آزمون های آفالین، آنالین و حضوری؛

 داشتن خالقیت، مسئولیت پذیری و مشارکت در انجام فعالیت های پژوهشی و تکالیف مربوطه؛
 پیگیری، مشاهده و استفاده از فیلم های آموزش مجازی و رسانه های پشتیبان.

خانواده
خانواده، نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن پا به عرصه زندگی می گذارد و اولین پایه های 
تربیت و تعلیم در آن بنا می شود. وجود محبت و عاطفه در خانواده رمز سعادت و خوشبختی انسان و 
کلید بسیاری از مشکالت و راه جلب احترام و رعایت حقوق دیگران است. عاطفه، عشق و محبت به 
فرزندان، می تواند اراده متزلزل و روح آشفته را درمان کند و به زندگی سعادتمند و موفق امیدوار سازد. 
لذا برای تربیت و پرورش درست فرزندان، باید محیطی ایجاد کرد که در آن درگیری و اختالفی نباشد. 
محبت و صداقت، ایمان و عشق به خوبی ها، صمیمیت، وحدت و احترام می تواند راه گشای بسیاری از 

مشکالت باشد.

On-line ـ 1

Off-line ـ2

On-Site ـ3
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آموزش های مجازی در دوران تعطیلی هنرستان ها به دلیل شیوع کرونا در مشارکت خانواده ها در آموزش 
تأثیر دارد.

بدون شک خانواده سهم مهمی در اجرای آموزش مجازی دارد. الزم است خانواده فضایی امن و آرام 
فراهم نماید تا هنرجویان بتوانند در کالس های مجازی حاضر شوند. عالوه بر این الزم است جهت ایجاد 
حس مسئولیت پذیری، نظم و روحیه دادن به هنرجویان در پیش بردن برنامه های درسی بر فعالیت 

فرزندان خود نظارت داشته باشند و در آموزش مهارت های زندگی نیز به آن ها کمک کنند.
برخی والدین به دلیل عدم آشنایی کافی با نیاز های واقعی ویژگی های سنی فرزندانشان در سنین مختلف 
و عدم اطالع از وضعیت تحصیلی آنان نمی توانند نقش های نظارتی و حمایتی خود را به طرز صحیحی 
اجرا نمایند و نه تنها موجب بروز افت تحصیلی در فرزندان خود می شوند بلکه به دلیل عدم شناخت 
کافی از آنان روز به روز از فرزندان خود نیز فاصله می گیرند. ارتباط مستمر با هنرستان و شرکت منظم 
در و بنیادها جلسات انجمن اولیا و مربیان و شرکت در کالس های آموزشی مناسب می تواند در بهبود 

نقش ایشان در آموزش و تربیت مؤثر باشد.

وظایف خانواده در قبال هنرجویان 
 تأمین منابع برقراری ارتباط و اینترنت؛

 تسهیل در امر برقراری ارتباط میان هنرآموز و هنرجو؛
 ایجاد محیط آرام برای هنرجویان به هنگام برگزاری کالس های مجازی؛

 پیگیری وضعیت تحصیلی هنرجویان؛
 تشویق و ترغیب و نظارت بر اجرای تکالیف دانش آموزان در منزل؛

 همکاری با هنرآموز و هنرستان در برگزاری آزمون های حضوری و غیرحضوری.

هنرستان
مسئولین هنرستان باید برای تأمین امکانات موردنیاز هنرجویان در برگزاری آموزش های حضوری و 
غیرحضوری بکوشند. خوشبختانه یا متأسفانه برگزاری دوره های مجازی می تواند شکاف و نابرابری 
آموزشی را نمایان تر کند. ممکن است هنرجویانی باشند که در خانه امکانات موردنیاز برای ترسیم 
رایانه ای را در اختیار نداشته باشند. بنابر این الزم است با شناسایی این هنرجویان محروم به هر صورتی 

که در وسع امکانات هنرستان باشد، به این هنرجویان کمک نمود.
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استلزامات هنرستان )با هدایت مدیر(
 در شرایط حضوری، رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی ابالغی از سوی نهادهای ذی صالح و 

نظارت دائمی بر اجرای درست آن در هنرستان الزامی است؛
 در صورت وجود مجوز برای حضور هنرجویان در دوران همه گیری کووید -19، جهت کاهش تراکم، 

هنرجویان هنرستان به صورت زوج و فردی حضور یابند؛
 بهره گیری از کلیه وسایل کمک آموزشی موجود در هنرستان؛

 حتی االمکان یکی از معاونان مسئولیت پیگیری و هماهنگ نظارت بر آموزش مجازی باشد؛
 شورای دبیران نسبت به طراحی آموزش و برنامه ریزی در شرایط اضطرار اقدام نماید؛

 استقرار خدمات و ملزومات بهداشتی در هنرستان  مطابق قوانین و پروتکل های اعالم شده؛
 استفاده از حداکثر ظرفیت هنرستان ها در اجرای دروس عملی.

 استفاده از ظرفیت های انجمن اولیا و مربیان برای برگزاری کالس ها و آزمون های غیرحضوری؛
 انعطاف در تنظیم برنامه ها در شرایط بحران و اضطرار، اولویت در آموزش و پرورش باید سالمت 

هنرجویان باشد؛
 در مورد برگزاری کالس ها با شرح تجارب زمینه و بیان نقاط ضعف و قوت در زمینه های مختلف 

آموزش مجازی گزارش هایی ارائه شود؛

وظایف مجریان، عوامل و ذینفعان آموزش
وظایف آموزش متوسطه

 زمینه سازی اجرای مطلوب برنامه های درسی و ایجاد بستر مناسب برای تولید فیلم ها و محتواهای 
آموزشی پشتیبان منطقه ای مبتنی بر سیاست ها و راهکارهای اجرایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی. 
 همکاری در توزیع فیلمها و محتواهای آموزشی به هنرستان ها.

 ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تدریس غیرحضوری ویژه معلمان و 
همچنین توانمندسازی آنان در این خصوص از طریق اجرای مناسب این دوره ها.

 فراهم کردن تجهیزات موردنیاز هنرستان ها.
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 راه اندازی مسابقات فرهنگی هنری و قرآنی در فضای مجازی.
 تشکیل کتابخانه های الکترونیکی، تهیه و تأمین لوازم اولیه وتهیه کتاب های متناسب با شرایط سنی 

دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه مجازی به نحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند.
 همکاری با مدیر هنرستان در انجام فعالیت های تربیتی، اجتماعی هنرجویان از طریق تشکیل گروه ها  

و انجمن های دانش آموزی با رعایت مقررات مربوطه.
 تهیه وتنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای مجازی سازنده تربیتی با مساعدت مسئوالن مناطق مختلف
 سعی در شناسایی هنرجویان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ  شئون وشخصیت آنان با نظر 

مدیر هنرستان.
 همکاری با مدیر هنرستان در جهت شناسایی ناهنجاری های رفتاری و نارسایی های اخالقی وعاطفی 
و مشکالت خانوادگی دانش آموزان وکوشش در همکاری با رئیس و دیگر مسئولین جهت اصالح و رفع 

مشکالت آن.

وظایف دبیرخانه های کشوری رشته های تخصصی فنی و حرفه ای
 ایجاد هماهنگی بین سرگروه های آموزشی استان ها 

 تشکیل کارگروه های نظارتی از بین سرگروه های استان ها به منظور پاسخ گویی به مشکالت اجرایی 
و ارائه راه حل های موجود.

 ارتباط با کارشناسان رشته های تحصیلی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفتر آموزش 
متوسطه. 

 کمک به هنرآموزان در طراحی آموزشی در دوران شیوع ویروس کووید ـ 19
 ارائه نمونه طرح درس در دوران شیوع ویروس کووید ـ 19

وظایف مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
 اصالح سامانه های ارزشیابی به منظور تسهیل در فرایند ثبت نمرات هنرجویان 

 ارائه شیوه نامه های سنجش و ارزشیابی مطابق پروتکل های بهداشتی اعالم شده برای وضعیت حاکم

وظایف مرکز  برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش
 برگزاری دوره های ضمن خدمت مورد نیاز هنرآموزان در بازه های زمانی کوتاه مدت



منابع پشتیبان نیز شامل: سامانه رشد، سامانه ملی شاد، رسانه ملی، منابع اینترنتی با تجویز هنرآموز است.

سامانه ملی رشد:
از جمله فعالیت های این سامانه، نمایش فیلم های آموزشی 
فیلم های  از  بهره مندی  امکان  است. در سامانه ملی رشد 
آموزشی این درس به سهولت فراهم  شده است و به معلمان 
این امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس 
خود، از ظرفیت های آموزشی آنها نیز بهره مند شوند. همچنین 

با امکانی که این سامانه در اختیار کاربران قرار داده است، توصیه می شود به منظور بهره مندی سایرین، 
هنرآموزان نسبت به بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب خود در این سامانه اقدام نمایند.

کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش در این سامانه بارگذاری شده است. 
همچنین برخی از فیلم های تولیدشده توسط استان ها که با هدف آموزش بهینه دروس تولید شده 
است و متناسب با اهداف برنامه درسی می باشد، قابل استفاده است. انتظار می رود معلمان نمونه های 
طراحی آموزشی خود و سایر مطالب علمی و قابل استفادۀ خود را با هدف بهره مندی سایرین بر روی 
این سامانه بارگذاری نمایند. همچنین در بخش پایانی این رهیافت جهت تسهیل در دسترسی به منابع 

پشتیبان ذکر شده لینک و اطالعات مورد نظر درج شده است.

شبکه اجتماعی شاد
بستری مجازی برای ارائه آموزش های الکترونیکی به دانش آموزان با مالکیت 
از نرم افزارهای  انحصاری وزارت آموزش و پرورش است که مجموعه وسیعی 
کاربردی و روش های آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی 
بر وب، کالس های درس مجازی و غیره را برای مدیران، معلمان، دانش آموزان و 

والدین با سطوح دسترسی متفاوت فراهم می آورد.

منابع پشتیبانیفهرست



21

راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

تنها بستر مجازی1 رسمی و مورد تأیید آموزش و پرورش است که در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین 
شبکه اجتماعی ملی به عنوان شبکه آموزش دانش آموزان با نام اختصاری » شاد « ارائه آموزش های 

تعاملی مجازی را در محیطی ایمن و قابل پایش میسر ساخته است.
 شبکه آموزش دانش آموزی )شاد( برای نسخه های اندروید و تحت وب به منظور برگزاری کالس های 
مجازی راه اندازی گردید. در این شبکه گروه های کالس مدرسه ایجاد شده و از طریق این اپلیکشن امکان 

دسترسی به محتوای آموزشی مهیا شده است. 

رسانه پشتیبان:
از ظرفیت های رسانه ها می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی مناسب بخش غیرحضوری استفاده 
نمود. هنرآموزان، هنرجویان و والدین می توانند عالوه بر استفاده از برنامه های هنرستان تلویزیونی رسانه 
ملی و شبکه شاد به سامانه دفتر برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری فنی و حرفه ای 

و مهارتی به نشانی tvoccd.oerp.ir مراجعه نمایند.
ــه آدرس ــی ب ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــد س ــورد تأیی ــای کمــک آموزشــی م  کتاب ه

 www.Samanketab.roshdmag.ir معرفی شده است.

Platform ـ1



 برای آنکه بتوان خانواده را در تحکیم نقش ارزنده اش در فرایند یاددهی ـ یادگیری حمایت و 
راهبری نمود، باید ابتدا ترسیمی از فضای کلی حاکم بر دروس در این زمینه تحصیلی ارائه کرد. 

بدیهی است که شناخت از عناوین دروس، زمان، تعداد واحد و چگونگی توزیع آنها در طول سال های 
تحصیلی، گام مهمی در جهت تسهیل گر شدن خانواده ها در امر آموزش است.

در هر سال تحصیلی ترکیبی از دروس عمومی، خوشه دروس مطالعات اجتماعی، خوشه دروس انسان 
و سالمت، خوشه دروس انسان و مهارت های زندگی براساس راهنمای برنامه درسی دوره دوم متوسطه 

نظری آموزش و ارزشیابی می شود. 
دروس عمومی شامل دین و زندگی )دینی، قرآن و اخالق( 1و 2و 3، عربی، زبان قرآن 1و 2و 3، 

فارسی1و2و3 و زبان خارجی 1و 2 است.
خوشه دروس مطالعات اجتماعی شامل جغرافیای عمومی و استان شناسی، علوم اجتماعی و تاریخ 

معاصر ایران است که در هر سال تحصیلی یکی از این دروس گنجانده شده است.
خوشه دروس انسان و سالمت شامل تربیت بدنی1و2و3، انسان و محیط زیست و سالمت و بهداشت است.

خوشه انسان و مهارت های زندگی شامل یکی از دروس هنر یا تفکر و سواد رسانه ای و مدیریت خانواده 
و سبک زندگی است.

خوشه شایستگی های غیر فنی شامل الزامات محیط کار، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، یک از دروس 
مدیریت تولید یا کاربرد فناوری های نوین و اخالق حرفه ای است.

خوشه شایستگی های پایه فنی شامل ریاضی 1و2و3، فیزیک، شیمی و زیست شناسی است.
خوشه شایستگی های فنی شامل 6 درس کارگاهی با عناوین مختلف در هر رشته ، دروس دانش فنی 
پایه و درس مشترک گروه در سال دهم و دروس دانش فنی تخصصی و کارآموزی در سال دوازدهم است.

به همین منظور جدول دروس یکی از رشته های فنی و حرفه ای ارائه می شود. 

معرفی مواد درسی و ساعات تدریس هفتگیفهرست
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معرفی زمینه های تحصیلی فنی و حرفه ای:
زمینه  تحصیلی صنعت

درحال حاضر حدود 35 درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم کشور در شاخه های  فنی وحرفه ای 
و کاردانش تحصیل می کنند این شاخه یا دارا بودن 41 رشته فنی وحرفه ای و 160 رشته کاردانش در 
مجموع بیش از 200 رشته تحصیلی را شامل می شود. این شاخه تحصیلی خود به چهار زمینه صنعت، 
خدمات، هنر و کشاورزی تقسیم می شود. زمینه تحصیلی صنعت با دارا بودن 19 رشته تحصیلی که 
در 4 گروه برق و رایانه ، مواد و فراوری و معماری و ساختمان و مکانیک توزیع شده اند، متنوع ترین 

زمینه در این شاخه تحصیلی است. 
 زمینه تحصیلی هنر

زمینه تحصیلی ـ حرفه ای هنر در شاخه فنی و حرفه ای دارای  13 عنوان رشته مصوب می باشد. 
برخی از این رشته ها از نظام قبل تر یعنی پیش از مصوب شدن و به اجرا درآمدن برنامه درسی ملی 
فعال بودند. برخی نیز در نظام جدید ) 6،3،3 ( پس از نیازسنجی اضافه شده و تعدادی نیز به همان 
شکل برنامه های قبلی تنها با تغییراتی جزیی که بتوانند سه سال دوره متوسطه دوم را پوشش دهند، 
باقی ماندند. چند رشته خاص گروه هنر ) مانند موسیقی ( نیز در هنرستانهای وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی اجرا می شدند که به همان صورت در همان هنرستانها اجرا می شوند.
زمینه تحصیلی خدمات

رشته های زمینه خدمات شامل تربیت کودک، تربیت بدنی، حسابداری، حمل و نقل و ناوبری است. 
هنرجویان این رشته ها در طول دوره سه ساله هنرستان، عالوه بر دروس  عمومی و پایه، شش درس 
تخصصی )کارگاهی( و دو درس دانش فنی )پایه و تخصصی( را نیز آموش می بینند، در کنار دروس 
تخصصی و پایه و عمومی، یک درس مشترک در زمینه خدمات )ارتباط مؤثر( را هم آموزش می بینند. 
محتوای هر یک از کتاب های درسی تخصصی رشته ها، در پنج پودمان تدوین شده است که در شرایط 

عادی طی 37 هفته آموزشی )یک سال تحصیلی( توسط هنرآموزان رشته ارائه می شود.
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زمینه تحصیلی کشاورزی
کشور ایران با بیش از 51 میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی، 100 تا 118 میلیارد متر مکعب 
منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 14 اقلیم گوناگون، پتانسیل بسیار خوبی در 
بخش کشاورزی دارد. کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین کشورهای جهان رتبه هشتم 
را دارد. البته برای توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادی کشور تلقی کرده اند، 
باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهره گیری از دانش کشاورزی به کشاورزی مکانیزه نزدیک شد.
دانش و تخصصی که در گرایش های کشاورزی آموزش داده می شود، فرآورده های کشاورزی اعم از 
محصوالت زراعی و دامی که اصطالحاً به آنها تولیدات کشاورزی اطالق می شود، در بدو امر به خاطر تأمین 
اساسی ترین کاالهای مورد نیاز بشر یعنی مواد غذایی حائز اهمیت است. در کنار این امر همان گونه که 
تجربه برخی کشورها مثل استرالیا و کانادا نشان می دهد بخش کشاورزی را می توان به عنوان نقطه شروع 
توسعه اقتصادی در نظر گرفت. عالوه بر این کشورهای توسعه یافته با در دست گرفتن سهم عمده ای از 
تولید و تجارت محصوالت کشاورزی )مثل غالت( در سطح جهان توانسته اند عالوه بر دستیابی به ارز 
قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادی و سیاسی نیز بر سایر جوامع تسلط یابند. این در حالی است 
که در بسیاری از کشورهای دیگر که بخش عمده ای از جمعیت فعال آنها در بخش کشاورزی است، 
سالیانه مبالغ عمده ای بابت واردات این محصوالت اختصاص می یابد. به خصوص از آنجا که نرخ رشد 
جمعیت در جوامع اخیر معموالً باالتر از سایر کشورها است و لذا تأمین غذای جمعیت رو به افزایش 
غالباً به عنوان یک مسئله جدی قلمداد می شود. در کشور ما نیز تولید محصوالت کشاورزی و همچنین 
مسئله جمعیت به ویژه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود عنایت به این بخش 

بایستی پیوسته ادامه یابد. باعنایت به موارد فوق واهمیت مسئله گروه کشاورزی وغذا تشکیل شد.
بخش کشاورزی و منابع طبیعی به لحاظ داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز کشور و تحقق 
امنیت غذایی که در چشم انداز بیست ساله کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصادی کشور محسوب می شود. این بخش به لحاظ توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید 
از جمله اراضی مستعد کشاورزی، اقلیم های متنوع آب و هوایی، منابع طبیعی تجدید شونده شامل 
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جنگل ها و مراتع و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور کسب نموده و 
نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور ایفا نماید.

معرفی اجزای بسته های تربیت و یادگیری در رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش
بسته آموزشی متناسب با نیازهای هر رشته شامل اجزای زیر است:

1ـ کتاب درسی  2ـ نرم افزار دانش آموز  3ـ کتاب راهنمای هنرآموز  4ـ کتاب کار  5  ـ ماکت  6 ـ پوستر  
7ـ  کتاب  همراه هنرجو 8ـ فیلم آموزشی هنرجو   9ـ فیلم آموزشی هنرآموز



راهنمای برنامه درسی
 زمینه تحصیلی حرفه ای

 صنعت 

 2

صنايع  فلزي،  صنايع  ماشين ابزار،  خودرو،  مكانيك  رشته های: 
چوب و مبلمان، تأسيسات مكانيكی، چاپ، مكاترونيك، مكانيك 
موتورهای دريايی، الكترونيك، الكتروتكنيك، شبكه و نرم افزار 
رايانه، الكترونيك و مخابرات دريايي، متالورژي، صنايع شيميايي، 

سراميك، صنايع نساجي، معدن، ساختمان، معماری داخلی
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راهنمای هنرآموزان در دروس رشته های زمینه صنعت در شرایط فراگیری 
ویروس کووید 19

رشته های گروه های تحصيلی زمينه صنعت 
زمینه صنعت متشكل از گروه های برق و رایانه، مكانیك، مواد و فراوری و معماری و ساختمان است. 

وضعیت تقسیم رشته ها در گروه های تحصیلی را در جدول زیر مشاهده می كنید:

جدول توزيع رشته ها در گروه های تحصيلی زمينه صنعت   

رشته های تحصيلیـ  حرفه ایگروه بزرگ تحصيلی ـ حرفه ای

مكانیك

١ـ مكانیك خودرو
٢ـ ماشین ابزار
٣ـ صنایع فلزی

٤ـ صنایع چوب و مبلمان
٥ ـ تأسیسات مكانیكی

٦ـ چاپ 
٧ـ مكاترونیك

٨ ـ  مكانیك موتورهای دریایی

برق و رایانه

١ـ الكترونیك
٢ـ الكتروتكنیك

٣ـ شبكه و نرم افزار رایانه
٤ـ الكترونیك و مخابرات دریایی

مواد و فراوری

١ـ متالورژی
٢ـ صنایع شیمیایی

٣ـ سرامیك
٤ـ صنایع نساجی

٥ـ معدن

١ـ ساختمانمعماری و ساختمان
٢ـ معماری داخلی 



گروه مكانیك

درس مشترك گروه

نقشه كشی فنی رايانه ای )درس مشترك گروه تحصيلی مكانيك(

نوع نام مبحثنام پودمان
روش تدريسآموزش

روش ارزشيابی
پايانیتكوينی

اول: ترسيم 
نقشه از روی 

قطعه

ترسیم نقشه

 حضوری

تدریس در كالس 
ارائه نمونه نقشه در رشته های مختلف

پروژه / آزمون / پروژه / كارپوشه

تدریس در كالس دسته بندی نقشه
ارائه انواع نقشه 

ابزارهای 
نقشه كشی

نیمه حضوری

معرفی ابزارها به صورت مجازی
آموزش نحوه درست استفاده از ابزارها در كالس

بخشی از تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت 
مجازی

ترسیم هندسی
آموزش نحوه ترسیمات هندسی در كالس

بخشی از تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت 
مجازی

رسم نما

تدریس در كالس
نمایش انیمیشن به صورت مجازی

نمایش سه بعدی و مجازی قطعات به صورت كلیپ های كوتاه
بخشی از تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت 

مجازی

تدریس قواعد اندازه گذاری در كالساندازه گذاری
تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت مجازی
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نوع نام مبحثنام پودمان
روش تدريسآموزش

روش ارزشيابی
پايانیتكوينی

دوم: 
نقشه خوانی

نیمه حضورینقشه خوانی
تدریس روش های مجهول یابی و تجزیه احجام در كالس

ترسیم نقشه های مجهول یابی در كالس
تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت مجازی

پروژه / آزمون / پروژه / كارپوشه

سوم: ترسيم 
نقشه در برش

تقارن

نیمه حضوری

تدریس انواع تقارن در كالس
انجام تكالیف تقارن در كالس

ترسیم نقشه تقارن در منزل و به صورت مجازی

پروژه / آزمون
پروژه / آزمون / 

كارپوشه
تدریس در كالسنیم نما

ترسیم نقشه نیم نما در منزل و به صورت مجازی

برش

تدریس تعریف برش و انواع آن در كالس
ارائه مدل های برش خورده و نقشه های برش در كالس

انجام تكالیف برش در كالس
ترسیم نقشه های برش در منزل و به صورت مجازی

چهارم: 
ترسيم نقشه 
با دست آزاد

غیرحضوریترسیمات دستی

تدریس نحوه درست ترسیم خط و دایره
ترسیم خط و دایره

تمرین ترسیم خط و دایره و نقشه های مربوط در منزل و 
به صورت مجازی

پروژه / آزمون / پروژه / آزمون
كارپوشه

اندازه و تناسب در 
ترسیم دست آزاد

نیمه حضوری

تدریس در كالس
تمرین ترسیم نقشه های مربوط در منزل و به صورت مجازی

نقشه برداری از 
قطعه

تدریس در كالس
تمرین نقشه برداری از قطعه در كالس

انجام تكالیف در منزل و به صورت مجازی

حضوریاندازه برداری
تدریس در كالس

تمرین اندازه برداری با ابزارهای مختلف از قطعه در كالس
انجام تكالیف در منزل 
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نوع نام مبحثنام پودمان
روش تدريسآموزش

روش ارزشيابی
پايانیتكوينی

پنجم: 
ترسيم نقشه 

با رايانه

ترسیم به كمك 
غیرحضوریرایانه

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت

تحقیق و پژوهش توسط هنرجویان

پروژه / آزمون / پروژه / آزمون
كارپوشه

آشنایی با فضای كار 
اتوكد و دستورهای 

عمومی

نیمه حضوری

تدریس نحوه نصب نرم افزار در كالس توسط هنرآموز
نصب نرم افزار توسط هنرجویان در منزل و تعامل با هنرآموز

راه اندازی و آماده به كار كردن نرم افزار

مشاهده موضوعات 
در نرم افزار

تدریس در كالس
تمرین در كالس و در منزل

كار با سیستم های 
ورود  و  مختصات 

اطالعات

تدریس در كالس
تمرین در كالس و در منزل

ترسیم نقشه 
دوبعدی

نمایش فیلم ترسیم فعالیت كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس دستورهای استفاده شده در فضای مجازی و در كالس
ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 

مجازی

هاشور در اتوكد

نمایش فیلم ترسیم فعالیت كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس هاشورزنی در اتوكد در فضای مجازی و در كالس
ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 

مجازی

اندازه گذاری در 
اتوكد

نمایش فیلم ترسیم فعالیت های كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس دستورهای اندازه گذاری در اتوكد در فضای مجازی 
و در كالس

ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 
مجازی

مدل سازی 
سه بعدی

نمایش فیلم ترسیم فعالیت های كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس دستورهای اندازه گذاری در اتوكد در فضای مجازی 
و در كالس

ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 
مجازی
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رشته مكانیك خودرو
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: معرفی رشته، آيندۀ شغلی و 
الزامات موفقيت

غیرحضوری

یادگیری معكوس/
پروژه/ اكتشافی

پاسخ به پرسش های كالسی / 
پژوهش كالس/ پروژه

پروژه / آزمون

دوم: ايمنی و بهداشت كاربردی

نیمه حضوری سوم: كاربرد مواد در خودرو

چهارم: اصول و مبانی كاربردی 
پاسخ به پرسش های كالسی / درخودرو

كار كالسی/ فعالیت ها پنجم: مقاومت قطعات در برابر 
تغيير شكل

غیرحضوری

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

غیرحضوریاول: كسب اطالعات فنی

یادگیری معكوس/
پروژه / اكتشافی

پاسخ به پرسش های كالسی / 
پژوهش كالس/ پروژه

پروژه / آزمون

دوم: بازرسی و استانداردها در 
خودرو

نیمه حضوری
سوم: محاسبات كاربردی در 

خودرو
پاسخ به پرسش های كالسی / 

پژوهش كالس/ هنرآموز

چهارم: پديده احتراق و سوخت 
های جايگزين

غیرحضوری
پاسخ به پرسش های كالسی

غیرحضوریپنجم: فناوری های نوين درخودرو
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رشته ماشین ابزار
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: تولرانس گذاری و انطباقات

پروژه / نیمه حضوری
اكتشافی

آزمون، انجام فعالیت ها و گزارش كار به 
صورت مستمر

آزمون، كارپوشه و گزارش كار به صورت 
پایانی

دوم: استخراج اطالعات از نقشه های تركيبی

سوم: مدل سازی به كمك رايانه

چهارم: روش های ساخت به كمك رايانه

اكتشافیغیرحضوریپنجم: كسب اطالعات فنی

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: تولرانس گذاری و انطباقات

پروژه / نیمه حضوری
اكتشافی

آزمون، انجام فعالیت ها، ترسیم نقشه ها 
و گزارش كار به صورت مستمر

آزمون، كارپوشه و گزارش كار به صورت 
پایانی

دوم: استخراج اطالعات از نقشه های تركيبی

سوم: مدل سازی به كمك رايانه

چهارم: روش های ساخت به كمك رايانه

اكتشافیغیرحضوریپنجم: كسب اطالعات فنی
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رشته صنایع فلزی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات

پروژه / گزارش كار
دوم: مواد و ويژگی های آن

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه سوم: محاسبات فنی و برآورد مواد
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه یادگیری معكوس/ پروژه/چهارم: گسترش برآورد مواد
اكتشافی/ پرسش و پاسخ پنجم: مقاومت مواد

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كسب اطالعات فنی 

پروژه / گزارش كار
دوم: طراحی با نرم افزار

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه سوم: انتخاب مواد مهندسی
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه یادگیری معكوس/ پروژه/چهارم: محاسبات در توليد
اكتشافی/ پرسش و پاسخ پنجم: فناوری در توليد
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رشته صنایع چوب و مبلمان
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات
پروژه / گزارش كار

دوم: مواد اوليه چوبی وكاربرد آنها

نیمه حضوری

پروژه/ اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه

پروژه/ اكتشافی/ آزمایشسوم: اندازه گيری و محاسبات آن

آزمون /پروژه چهارم: حركت
پروژه/ اكتشافی/ پرسش 

و پاسخ پنجم: مقاومت قطعات چوبی در برابر تغيير 
شكل

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: انتخاب مواد اوليه و به كارگيری اتصاالت

پروژه / گزارش كار

دوم: فناوری توليد و تحليل اجزای ماشين آالت

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه
سوم: خشك كردن وحفاظت صنعتی چوب

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه صنايع  در  قيمت  برآورد  و  محاسبه  چهارم: 
یادگیری معكوس/ پروژه/چوب با نرم افزار

اكتشافی/ پرسش و پاسخ
پنجم: كسب اطالعات فنی
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رشته تأسیسات مكانیكی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كسب اطالعات فنی

پروژه / گزارش كار
و  پديده های حرارت  بررسی  و  تحليل  دوم: 

سياالت

نیمه حضوری

 پروژه/ اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه

پروژه/ اكتشافی/ آزمایشسوم: انتخاب سيستم ها

آزمون /پروژه چهارم: انتخاب فناوری به كمك رايانه
پروژه/ اكتشافی/ پرسش 

و پاسخ

پنجم: تحليل برآورد هزينه
پروژه/ اكتشافی/ پرسش 

و پاسخ

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات

پروژه / گزارش كار

دوم: مواد و كاربرد آنها

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه سوم: محاسبات و برآورد
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه یادگیری معكوس/ پروژه/چهارم: سيستم ها و دستگاه ها
اكتشافی/ پرسش و پاسخ پنجم: مقاومت قطعات در برابر تغيير شكل
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رشته چاپ 
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: پيدايش و سير تكاملی رشته چاپ

پروژه / گزارش كار
دوم: شناخت مواد وكاربرد آنها

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/ 
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه
سوم: شناخت ابزار و تجهيزات كارگاهی

یادگیری معكوس/ پروژه/ 
اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه چهارم: محاسبات فنی
یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ پرسش و پاسخ

پنجم: مقاومت قطعات در برابر تغيير شكل

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: استاندارد سازی محيط كار و تجهيزات

پروژه / گزارش كار
دوم: فناوری نوين

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/ 
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه
سوم: تحليل سيستم های مكانيكی

یادگیری معكوس/ پروژه/ 
اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه چهارم: تحليل سيستم های الكتريكی
یادگیری معكوس/ پروژه/ 

اكتشافی/ مشاوره پنجم: كسب مهارت های فنی
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رشته مكاترونیك
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوریاول: الكترونيك

پروژه / آزمون   / 
آزمون /پروژهگزارش كار

دوم: برنامه نويسی

غیرحضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

سوم: فيزيك مكانيك
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

چهارم: شناخت مواد و اجزاء ماشين
یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ پرسش و پاسخ

اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوریپنجم: كنترل

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: كسب اطالعات فنی

نیمه حضوری

اكتشافی/ پرسش و پاسخ

پروژه / آزمون   / 
آزمون /پروژهگزارش كار

دوم: تحليل مدارهای الكترونيكی
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ مشاوره

سوم: تحليل مدارهای مخابراتی
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

چهارم: تحليل نيروهای ديناميكی
یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ پرسش و پاسخ

اكتشافی/ پرسش و پاسخپنجم: برنامه نويسی اندرويد
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

رشته  مكانیك موتورهای دریایی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات

پروژه / آزمون   / 
آزمون /پروژهگزارش كار

دوم: مبانی علوم دريايی

نیمه حضوری

پروژه/ اكتشافی/ مشاوره

پروژه/ اكتشافی/ آزمایشسوم: شناخت شناورها

چهارم: ساختمان كشتی
پروژه/ اكتشافی/ پرسش 

و پاسخ
پنجم: فيزيك دريا

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: استاتيك و ديناميك كاربردی

نیمه حضوری

اكتشافی/ پرسش و پاسخ

پروژه / آزمون   / 
آزمون /پروژهگزارش كار

دوم: اصول بررسی ساختمان كشتی
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی / مشاوره

سوم: بررسی اصول تعادل كشتی
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی / آزمایش

چهارم: بررسی اصول هيدروديناميك كشتی
یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ پرسش و پاسخ

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریپنجم: كسب اطالعات فنی



درس مشترك گروه

نقشه كشی فنی رايانه ای )درس مشترك گروه تحصيلی گروه برق و رايانه(

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: ترسيم با دست آزاد

نیمه حضوری

اكتشافی/ پرسش و پاسخ

پروژه
كارپوشه / 
ارزشیابی 
عملكردی

دوم: تجزيه و تحليل نما و حجم

یادگیری معكوس/ پروژه/ 
اكتشافی/ پرسش و پاسخ

سوم: ترسيم سه نما و حجم

چهارم: ترسيم با رايانه
غیرحضوری

پنجم: نقشه كشی رايانه ای

گروه برق و رایانه 



41

راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

رشته الكترونیك
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: كليات، كميت ها و مدارهای الكتريكی

پروژه / گزارش یادگیری معكوس/ پروژه/ اكتشافینیمه حضوری
پروژهكار

DC دوم: مدارهای الكتريكی

AC سوم: مدارهای الكتريكی

چهارم: كار و توان الكتريكی

پنجم: الكترونيك و كاربرد آن

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: كسب اطالعات فنی
غیرحضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/ اكتشافی

پروژه / آزمون   / 
آزمونگزارش كار

C دوم: برنامه نويسی به زبان

سوم: تحليل مدارهای ديجيتال

آزمون /پروژهآزمون /پروژهنیمه حضوری چهارم: محاسبات DC در مدارهای الكترونيكی

پنجم:محاسبات AC در مدارهای الكترونيكی
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رشته الكتروتكنیك
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

جريان  آثار  الكتريكی،  انرژی  توليد  اول: 
الكتريكی

اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوری

پروژه / آزمون   / 
آزمون /پروژهگزارش كار

دوم: مقاومت، كار وتوان الكتريكی

غیرحضوری

پروژه/ اكتشافی/ مشاوره

پروژه/ اكتشافی/ آزمایشسوم: اتصال مقاومت ها و پيل های الكتريكی

و  الكترومغناطيس  متناوب،  جريان  چهارم: 
خازن

پروژه/ اكتشافی/ پرسش 
و پاسخ

اندازه گيری  پنجم: توان در جريان متناوب، 
اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوریالكتريكی

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوریاول: تحليل مدار های الكتريكی

فعالیت های 
كالسی / 
كارپوشه

آزمون

دوم: تحليل ماشين های الكتريكی 
)ترانسفورماتور های تك فاز(

یادگیری معكوس/ پروژه/غیرحضوری
اكتشافی/ مشاوره سوم: تحليل ماشين های الكتريكی سه فاز 

)موتور های القايی(

چهارم: كاربرد اتوماسيون صنعتی )اينورتر(

اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوریپنجم: كسب اطالعات فنی )زبان فنی(
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

رشته شبكه و نرم افزار رایانه
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: كليات

یادگیری معكوس/ پروژه/غیرحضوری
اكتشافی/ 

فعالیت های 
كالسی / 
كارپوشه

پروژه و گزارش 
كار

دوم: حل مسئله )الگوريتم و فلوچارت(

سوم: حل مسئله )تبديل مبناها(

چهارم: تجزيه و تحليل سيستم های اطالعاتی

پنجم: فناوری های نوين

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: دسته بندی و انتخاب شبكه

یادگیری معكوس/ پروژه/ غیرحضوری
اكتشافی

فعالیت های 
كالسی / 
كارپوشه

پروژه و گزارش 
كار

دوم: تحليل امنيت در فاوا

سوم: كسب اطالعات فنی

چهارم: تحليل و كاربست شبكه های مجازی

پنجم: كاربرد هوش مصنوعی



سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

44

رشته الكترونیك و مخابرات دریایی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات

پروژه / آزمون   / 
آزمون /پروژهگزارش كار

دوم: مبانی علوم دريايی

یادگیری معكوس/ پروژه/نیمه  حضوری
اكتشافی/ مشاوره

سوم: شناخت شناورها

چهارم: ساختمان كشتی

پنجم: فيزيك دريا

 دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

بررسی اصول مخابرات دريايی

پروژه / آزمون   / اكتشافی/ پرسش و پاسخنیمه حضوری
گزارش كار

آزمون /پروژه

تحليل مدارهای الكتريكی

تحليل مدارهای الكترونيكی

كاربری ماشين های الكتريكی دريايی

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریكسب اطالعات فنی
كارپوشه /

فعالیت های 
كالسی



گروه مواد و فراوری

درس مشترك گروه

نقشه كشی فنی رايانه ای )درس مشترك گروه تحصيلی مواد و فراوری(

نوع نام مبحثنام پودمان
روش تدريسآموزش

ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: 
نقشه خوانی

نقشه

 نیمه حضوری

تدریس در كالس 
ارائه نمونه نقشه در رشته های مختلف

پروژه / آزمون / پروژه / آزمون
كارپوشه

تدریس در كالس دسته بندی نقشه
ارائه انواع نقشه 

ابزارهای 
نقشه كشی

معرفی ابزارها به صورت مجازی
آموزش نحوه درست استفاده از ابزارها در كالس

بخشی از تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت 
مجازی

رسم نما

تدریس در كالس
نمایش انیمیشن به صورت مجازی

نمایش سه بعدی و مجازی قطعات به صورت كلیپ های كوتاه
بخشی از تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت 

مجاز

نقشه خوانی
تدریس روش های مجهول یابی و تجزیه احجام در كالس

ترسیم نقشه های مجهول یابی در كالس
تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت مجازی

تدریس قواعد اندازه گذاری در كالساندازه گذاری
تكالیف عملی و ترسیم نقشه در منزل و به صورت مجازی
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نوع نام مبحثنام پودمان
روش تدريسآموزش

ارزشيابی

پايانیتكوينی

دوم: ترسيم 
نقشه

ترسیم به كمك 
غیرحضوریرایانه

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت

تحقیق و پژوهش توسط هنرجویان

گزارش كار / 
كارپوشه

گزارش كار / 
كارپوشه

آشنایی با فضای 
كار اتوكد و 

دستورهای عمومی

نیمه حضوری

تدریس نحوه نصب نرم افزار در كالس توسط هنرآموز
نصب نرم افزار توسط هنرحویان در منزل و تعامل با هنرآموز

راه اندازی و آماده به كار كردن نرم افزار
مشاهده موضوعات 

در نرم افزار
تدریس در كالس

تمرین در كالس و در منزل
كار با سیستم های 
ورود  و  مختصات 

اطالعات

تدریس در كالس
تمرین در كالس و در منزل

ترسیم نقشه 
دو بعدی

نمایش فیلم ترسیم فعالیت كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس دستورهای استفاده شده در فضای مجازی و در كالس 
ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 

مجازی

برش

تدریس تعریف برش و انواع آن در كالس
ارائه مدل های برش خورده و نقشه های برش در كالس

انجام تكالیف برش در كالس
ترسیم نقشه های برش در منزل و به صورت مجازی

پروژه / كارپوشهپروژه / كارپوشه

هاشور در اتوكد

نمایش فیلم ترسیم فعالیت كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس هاشورزنی در اتوكد در فضای مجازی و در كالس
ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 

مجازی

اندازه گذاری در 
اتوكد

نمایش فیلم ترسیم فعالیت های كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس دستورهای اندازه گذاری در اتوكد در فضای مجازی 
و در كالس

ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 
مجازی

مدل سازی 
سه بعدی

نمایش فیلم ترسیم فعالیت های كالسی به صورت مجازی
ترسیم فعالیت كالسی در منزل

تدریس دستورهای اندازه گذاری در اتوكد در فضای مجازی 
و در كالس

ترسیم تكالیف مربوطه در منزل و تعامل با هنرآموز به صورت 
مجازی
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

نوع نام مبحثنام پودمان
روش تدريسآموزش

ارزشيابی

پايانیتكوينی

سوم: 
نقشه برداری 

از روی 
قطعه

اسكچ یا نقشه با 
غیرحضوریدست آزاد

تدریس نحوه درست ترسیم خط و دایره در كالس
ترسیم خط و دایره در كالس

تمرین ترسیم خط و دایره و نقشه های مربوط در منزل و 
به صورت مجازی

پروژه / كارپوشهپروژه / كارپوشه

اندازه و تناسب در 
ترسیم دست آزاد

نیمه حضوری

تدریس در كالس
تمرین ترسیم نقشه های مربوط در منزل و به صورت مجازی

نقشه برداری 
صنعتی

تدریس در كالس
تمرین نقشه برداری از قطعه در كالس

انحام تكالیف در منزل و به صورت مجازی

چهارم: 
كنترل 
كيفيت 

نقشه

اهمیت كنترل 
كیفیت و مراحل 

آن

غیرحضوری

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت

تحقیق و پژوهش توسط هنرجویان

تولرانس ابعادی
تدریس به صورت مجازی

نمایش فیلم و صفحات نت
تحقیق و پژوهش توسط هنرجویان

جلوه آفرینش
تدریس به صورت مجازی

نمایش فیلم و صفحات نت
تحقیق و پژوهش توسط هنرجویان

پنجم: 
ترسيم 
پروژه با 

رايانه

تعریف پروژه و 
محدودیت های آن

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت

ترسیم پروژه و 
اراِئه آن

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت
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رشته متالورژی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه / گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات

پروژه / گزارش كار
دوم: موادآهنی

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژه سوم: مواد غيرآهنی
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

آزمون /پروژه یادگیری معكوس/ پروژه/چهارم: تجهيزات صنعتی
اكتشافی/ پرسش و پاسخ پنجم: محاسبات فنی

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: استخراج آهن و فوالدسازی

نیمه حضوری

اكتشافی/ پرسش و پاسخ/ 
یادگیری معكوس

پروژه / آزمونپروژه / آزمون

یادگیری معكوس/ پروژه/دوم: انتخاب مواد در متالورژی
اكتشافی/ مشاوره

سوم: مدل سازی با استفاده از چاپگرهای 
گزارش كار/پروژهگزارش كار/پروژهمشاوره/ پروژه/ مشاورهسه بعدی

یادگیری معكوس/ پروژه/چهارم: روش های پيشرفته ريخته گری
پروژه / آزمونپروژه / آزموناكتشافی/ پرسش و پاسخ

پروژهپروژهپروژه / پرسش و پاسخغیرحضوریپنجم: كسب اطالعات فنی
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

رشته صنایع شیمیایی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

غیرحضوریاول: كليات

پروژه / اكتشافی / یادگیری معكوس / 
آزمون /پروژهآزمون /پروژهپرسش و پاسخ و حل مسئله

دوم: مفاهيم پايه و اصلی)1(

نیمه حضوری
سوم: مفاهيم پايه و اصلی)2(

چهارم: شيمی تركيبات آلی

پنجم: فناوری و نوآوری ها

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: تحليل گرما و تعادل در واكنش ها

پروژه / اكتشافی / یادگیری معكوس / نیمه حضوری
آزمون /پروژهآزمون /پروژهپرسش و پاسخ و حل مسئله

دوم: بررسی تعادل در محلول های آبی

سوم: به كارگیری هیدروكربن های آلیفاتیك

چهارم: به كارگیری تركیبات آروماتیك و 
آلی اكسیژن دار

پنجم: كسب اطالعات فنی



سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

50

رشته سرامیك
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

پروژه و گزارش كارپروژه و گزارش كاراكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: كليات

دوم: مواد و ويژگی آنها

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/ 
اكتشافی/ مشاوره

آزمون /پروژهآزمون /پروژه
سوم: تحليل و طبقه بندی مواد اوليه 

سراميك ها
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

یادگیری معكوس/ پروژه/چهارم: فناوری و سراميك
اكتشافی/ پرسش و پاسخ پنجم: كاربرد سراميك در محيط زيست

دانش فنی تخصصی

روش اجرانوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: تحليل روش های طراحی بدنه های 
سراميكی

پروژهپروژهاكتشافی / پرسش و پاسخغیرحضوری

دوم: تحليل كاربرد لعاب در سراميك

نیمه حضوری

یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ مشاوره

پروژه / آزمونپروژه / آزمون سوم: طبقه بندی عملكردی مواد خودگير
یادگیری معكوس/ پروژه/

اكتشافی/ آزمایش

چهارم:كاربرد ديرگدازها و جرم نسوز
یادگیری معكوس/ پروژه/
اكتشافی/ پرسش و پاسخ گزارش كار/پروژهگزارش كار/پروژهغیرحضوریپنجم:كسب اطالعات فنی
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

رشته صنایع نساجی
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: مقابله با ايجاد آلودگی در صنعت 
نساجی

پروژه / اكتشافی / یادگیری معكوس / غیرحضوری
آزمون /پروژهآزمون /پروژهپرسش و پاسخ و حل مسئله

دوم: آماده سازی مواد اوليه در صنعت 
نساجی

سوم: ريسندگی و بافندگی

چهارم: چاپ، رنگرزی، تكميل

پنجم: مكانيك و برق و آب در صنايع 
نساجی

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: محاسبات نخ و پارچه

پروژه / اكتشافی / یادگیری معكوس / غیرحضوری
آزمون /پروژهآزمون /پروژهپرسش و پاسخ و حل مسئله

دوم: تحليل كف پوش و منسوجات

سوم: تحليل مواد رنگ زا

چهارم: تحليل نانو مواد در نساجی

پنجم: كسب اطالعات فنی صنايع 
نساجی
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رشته معدن
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: كليات معدن

پروژه / اكتشافی / یادگیری معكوس / غیرحضوری
آزمون /پروژهآزمون /پروژهپرسش و پاسخ و حل مسئله

دوم: علوم پايه در رشتۀ معدن

سوم: اصول و مفاهيم پايۀ رشتۀ معدن

چهارم: بهداشت و ايمنی در معادن

پنجم: محاسبات فنی

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: تحليل كانی ها و سنگ های 
معدنی

پروژه / اكتشافی / یادگیری معكوس / غیرحضوری
آزمون /پروژهآزمون /پروژهپرسش و پاسخ و حل مسئله

دوم: كاربرد مواد معدنی در صنايع

سوم: تحليل روش های استخراج معدن

چهارم: تحليل روش های پر عيارسازی 
مواد معدنی

پنجم: كسب اطالعات فنی



گروه معماری و ساختمان

درس مشترك گروه

نقشه كشی فنی رايانه ای ) درس مشترك گروه معماری و ساختمان(

نوع نام مبحثنام پودمان
نحوه تدريسآموزش

روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول:
 ترسيم فنی و 

هندسی

نصب نرم افزار 
اتوكد

غیرحضوری

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت

آزمون /پروژه / آزمون /پروژه
كارپوشه

آشنایی با 
محیط كار 
نرم افزار اتوكد

تدریس به صورت مجازی
نمایش فیلم و صفحات نت

نیمه حضوریكنترل دید
آموزش فرمان های ترسیمی و ویرایشی محتوای این بخش 
از كتاب و انجام بخشی از تكالیف عملی و ترسیم نقشه در 

منزل و به صورت  مجازی

دوم: 
نقشه های 
ساختمانی

روش های 
انتخاب

نیمه حضوری

تدریس روش های انتخاب موضوعات ترسیمی با آموزش 
فرمان های مربوط به آن

تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

آزمون /پروژه / آزمون /پروژه
كارپوشه

ترسیم پالن، 
نما، برش

تدریس فرمان های مربوط به ترسیم و ویرایش نقشه ها
انجام تكالیف عملی و ترسیمی  مربوط به ترسیم پالنـ  

نما و برش در منزل و به صورت مجازی

اضافه كردن 
متن فارسی

تدریس روش اضافه كردن متن فارسی به نقشه ها در اتوكد
تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

تدریس روش اندازه گذاری پالن، نما و برش در اتوكداندازه گذاری
انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی
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سوم:
 ترسيم های 

سه بعدی

احجام ساده 
هندسی

نیمه حضوری

تدریس ابزارهای ترسیمی و ویرایشی این بخش از كتاب 
برای ترسیم احجام ساده هندسی

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

آزمون /پروژه / آزمون /پروژه
كارپوشه

ایجاد 
حجم های 

تركیبی

تدریس فرمان های ترسیمی و ویرایشی  محتوای این 
بخش از كتاب برای ایجاد احجام تركیبی

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

ویرایش 
سه بعدی ها 
) قسمت اول(

تدریس فرمان های ترسیمی و ویرایشی  محتوای این 
بخش از كتاب برای انجام ویرایش احجام

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

چهارم: 
خروجی دو 

بعدی از فضای 
سه بعدی

ویرایش 
سه بعدی ها 
)قسمت دوم(

نیمه حضوری

تدریس فرمان های مربوط به ویرایش احجام سه بعدی 
كه در این بخش كتاب آمده است

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

آزمون /پروژه / آزمون /پروژه
كارپوشه

ترسیم احجام 
ساختمانی

تدریس مراحل سه بعدی كردن پالن
انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

خروجی 
دو بعدی از 
حجم های 
سه بعدی

تدریس فرمان های ترسیمی مربوط به گرفتن خروجی 
دو بعدی از حجم سه بعدی

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

چاپ نقشه
تدریس روش گرفتن چاپ از نقشه های و تنظیمات مربوط 

به آن
انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

پنجم: كنترل 
كيفيت نقشه و 

ارائه پروژه

كنترل 
شیت بندی 

نقشه

نیمه حضوری

تدریس روش كنترل شیت بندی نقشه ها در اتوكد
انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

آزمون /پروژه / آزمون /پروژه
كارپوشه

كنترل مقیاس 
و قطر خطوط

تدریس چگونگی كنترل مقیاس نقشه و قطر خطوط 
موقع چاپ گرفتن 

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

روش چگونگی كنترل عالئم كنترل عالئم
انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

كنترل 
همخوانی 

پالن، برش 
و نما

تدریس روش كنترل همخوانی نقشه های ساختمانی )پالن، 
نما و برش( 

انجام تكالیف عملی و ترسیمی در منزل و به صورت مجازی

نظارت به انجام پروژه توسط هنرجوپروژه
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

رشته ساختمان 
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول:  ضوابط فنی و مراحل اجرای ساختمان

آزمون /پروژهپروژه / گزارش كار

دوم: محاسبه طول و زاويه
یادگیری معكوس/ پروژه/نیمه حضوری

اكتشافی/ مشاوره سوم: محاسبه سطح

چهارم: محاسبه حجم و وزن

پنجم: كاربرد نرم افزار اكسل در محاسبات 
فنی

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوری

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اكتشافی/ پرسش و پاسخغیرحضوریاول: تحليل مكانيك برداری

آزمون /پروژهپروژه / گزارش كار

دوم: بررسی تعادل اجسام

یادگیری معكوس/ پروژه/نیمه حضوری
اكتشافی/ مشاوره

سوم: تحليل سازه های ساختمانی

چهارم: خواص هندسی سطوح

پنجم: كسب اطالعات فنی
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رشته معماری داخلی 
دانش فنی پايه

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: آشنايی با رشته معماری داخلی

غیرحضوری
پروژه / روش ذهن انگیزی 
فكری / بحث گروهی / 

یادگیری معكوس
آزمون /پروژهپروژه / گزارش كار

دوم: مبانی اصلی رشته معماری داخلی

سوم: مصالح ابزار و تجهيزات

چهارم: بهداشت، ايمنی و حفاظت

پنجم: كسب اطالعات فنی

دانش فنی تخصصی

روش تدريسنوع اجراپودمان
روش ارزشيابی

پايانیتكوينی

اول: سبك های معماری داخلی
روش ذهن انگیزی فكری  / غیرحضوری

بحث گروهی

آزمون /پروژهپروژه / گزارش كار

دوم: فضا و تزئينات در معماری داخلی

سوم: تأسيسات الكتريكی در معماری داخلی 
پروژه / روش ذهن انگیزی نیمه حضوری

فكری / بحث گروهی / 
یادگیری معكوس

چهارم: تأسيسات مكانيكی در معماری داخلی

پنجم: كسب اطالعات فنی
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

اقتضائات گروه های تحصیلی
با توجه به شرایط پیش رو )حضوری و نیمه حضوری( مشاغل ونرم افزار های كاربردی گروه های مختلف 

معرفی می شود:
معرفی مشاغل با تأكید بر مشاغل خانگی

آیا قابلیت مشاغل زمینه فعالیت شغلمشاغل گروه برق و رایانهردیف
خانگی دارد؟

داردمهارت های عمومی رایانهكاربر عمومی رایانه شخصی1

داردمهارت های نرم افزار اداریكاربر نرم افزار اداری2

داردپشتیبان خدمات رایانه ایكاربر ارائه خدمات رایانه ای3

داردمونتاژ سخت افزارمونتاژ كار رایانه4

داردخدمات فنی رایانه ایكاربر تجهیزات جانبی رایانه5

داردخدمات گرافیکیكاربر نرم افزار گرافیکی6

داردتهیه انواع كلیپ هاتولیدكننده كلیپ7

داردتهیه كننده مالتی مدیاتولیدكننده چندرسانه ای8

دارددستیار تحلیل گر مسألهدستیار تحلیل گر مسأله9

دارددستیار تحلیل گر برنامهدستیار تحلیل گر برنامه10

دارددستیار امور پایگاه دادهدستیار امور پایگاه داده11

داردهمکاری در برنامه نویسیدستیار برنامه نویس12

داردهمکاری در بررسی و آنالیز سیستم های رایانه ایدستیار امور تحلیل سیستم های رایانه ای13

داردهمکاری در برنامه نویسیدستیار امور برنامه نویسی14

داردبرنامه نویس برنامه های كاربردی رایانهبرنامه نویس برنامه های كاربردی رایانه15

نداردتامین برق منازل از طریق سامانه خورشیدی نصب سامانه های فتو ولتاییك16

سیم كشی وسرویس تأسیسات الکتریکی 17
منازل و مدارس

تأسیسات برق منازل و سرویس كولر و تجهیرات 
نداردالکتریکی

ندارداجرای هوشمندسازی برق منازلهوشمندسازی برق منازل18
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آیا قابلیت مشاغل زمینه فعالیت شغلمشاغل گروه برق و رایانهردیف
خانگی دارد؟

تأسیسات الکتریکی برق صنعتی و 19
اتوماسیون صنعتی

تنظیم تأسیسات الکتریکی موتورخانه ها و 
نداردگلخانه ها و باالبرها

داردبازپیچی الکتروموتور های سه فاز و تك فازسیم پیچی الکتروموتور ها20

الکترونیکی 21 دستگاه های  سرویس  و  نصب 
خانگی و  داردسرویس دستگاه های الکترونیکیاداری 

تأسیسات جریان ضعیف22
ضدسرقت،  سیستم  مداربسته،  دوربین  انواع  نصب 

خودكار درب های  سرویس  حریق،  ندارداعالم 

داردتهیه برد های الکترونیکی دارای اس ام دیمونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی23

داردطراحی و ساخت مدار های الکترونیکیطراحی و ساخت مدار چاپی24

معرفی نرم افزارهای گروه برق و رایانه
 

كاربرد نرم افزارنرم افزار/ برنامه/محیط ردیف

1Windows10سیستم عامل شركت مایکروسافت

2Wordواژه پرداز/ تایپ

3Powerpointارائه مطلب

4Publisherتولید كارت ویزیت و بروشور ساده

5Winrarفشرده سازی فایل

6vـPoweriso/hyperایمیج گیری/ ماشین مجازی ویندوز

7CPUZمشاهده مشخصات سخت افزاری رایانه

8VMwareماشین مجازی

9Adobe illustratorطراحی گرافیکی برداری
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كاربرد نرم افزارنرم افزار/ برنامه/محیط ردیف

10Proshowساخت كلیپ

11Swishساخت محتوای الکترونیك

13snagitویرایش تصویر

14Captivateتولید چندرسانه ای

15visual studio 2012 )C#(كدنویسی با سی شارپ

16Autocadنقشه كشی رایانه ای

17Excelصفحه گسترده/ حسابداری ساده

18Accessپیاده سازی پایگاه داده

19Notepad++HTML طراحی صفحات وب ایستا با

20Dreamweaverمدیریت صفحات وب

21MySQLپیاده سازی پایگاه داده تحت وب

22WampServerسرور مجازی برای لوكال هاست

23PHPزبان برنامه نویسی طراحی صفحات وب پویا

24Windows Server 2012سیستم عامل شركت مایکروسافت برای سرور

25Visioترسیم پالن شبکه

26Fing network toolsو مدیریت شبکه Wifi نمایش وضعیت شبکه

27Packet Tracerشبیه سازی شبکه

28Persta shop 1.7فروشگاه ساز

29Peresta plus moduleبرای افزودن واحد تومان به فروشگاه ساز

30
Ioncube loader )Loader_wizard.php(

برای افزودن dllهای ioncube برای نصب ماژول پرستاپالس روی 
)local(فروشگاه محلی



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

60

كاربرد نرم افزارنرم افزار/ برنامه/محیط ردیف

31RouterOS iso fileایجاد مسیریاب مجازی

32Net Tools 5پویش شبکه

33Ping TesterIP پویش آدرس

34Acunetixپویش آسیب پذیری

35LOICDOS شبیه سازی حمله

36WinBoxمدیریت مسیریاب میکروتیك

37IP Video system design toolابزارهای مربوط به جانمایی دوربین تحت شبکه

38Disk Calculatorمحاسبه ظرفیت دیسك سخت مورد نیاز دوربین تحت شبکه

محاسبه پهنای باند مورد نیاز Bandwidth CalculatorNVRـ39

40VSplayerNVR مشاهده فایل های ویدیویی ضبط شده از

41iVMS4200و دوربین های تحت شبکه NVR مدیریت تصویر

42SADPتشخیص دوربین های تحت شبکه و مدیریت آنها

43Device Managerدوربین های تحت شبکه و مدیریت آنها IP تعیین آدرس

44PVsystتحلیل میزان توان خروجی و تعیین تجهیزات سامانه

45Auto CAD ترسیم و نقشه كشی در گروه برق

46ETS5تعیین سناریو و جانمایی قطعات

47Meteo syn تعیین محل مناسب برای بهره گیری از نور خورشید

48 IP Video System Design Toolزون بندی بهینه برای دوربین مدار بسته

49Translateترجمه متون تخصصی
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معرفی نرم افزارهای گروه مكانیك

رشته مكاترونیكردیف

نرم افزارهای تخصصی 1
میکرو كنترلر 8051

ای وی آر )AVR(، پی ال سی )PLC(، اتوكد، PSPICE، میکرو لب، میکروسیم، 
)CATIA(كتیا ،)Solid works( سالیدوركز

مشاغل و فرصت های شغلی پیش رو با تأكید 2
مشاغل خویش فرما و مستقل

این رشته یك مجموعه بین رشته ای تلفیقی است. لذا بازار كار متناوب 
و همیشگی برای عالقمندان به این رشته وجود دارد.

به طور مثال امروزه مبحث خانه ها و همچنین كارخانه های هوشمند،با 
یا كنترل  راه دور و  از  تعاریف خاص خود )مثاًل كنترل سیستم منزل 
سیستم های كارخانه، كارگران و... به منظور افزایش بهره وری، پرهیز از 
اتالف انرژی و تسهیل در زندگی بشر( بسیار جالب و فکر بکری است كه 
هر مهندس كارآفرین و آشنا به این رشته را به سمت خود فرا می خواند.

مشاغل خانگی قابل انجام و درآمدزایی3
شاید نتوان برای این رشته شغل خانگی را عنوان كرد. ولی با توجه به 
مورد باال و اشاره به استفاده از كنترل از راه دور و یا استفاده از انواع 

ربات های صنعتی، دیگر حضور علنی در محل كار اولویت ندارد.

رشته ماشین ابزارردیف

نرم افزارهای تخصصی 1
)Solid works( سالیدوركز

Auto cad اتوكد
CATIA كتیا

مشاغل و فرصت های شغلی پیش رو با تأكید 2
مشاغل خویش فرما و مستقل

تراشکاری و تعمیر قطعات صنعتی 
مثل انواع بوش ها و بلبرینگ ها و یاتاقان ها

نداردمشاغل خانگی قابل انجام و درآمدزایی3

4
سایت ها و منابع اطالعاتی كه هنرجو یا خانواده 

سایت انجمن ساخت و تولید ایران می توانند اطالعات تخصصی كسب كنند.

www.chap.sch.irسایت چاپ كتاب های درسی5

فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی بارگذاری شده 6
در سایت رشد سازمان پژوهش 

www.roshd.ir
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رشته مكانیك خودروردیف

نرم افزارهای تخصصی 1
نرم افزارهای خاصی استفاده نشده است. غیر از درس نقشه كشی به كمك 

رایانه عمومی بود.

مشاغل و فرصت های شغلی پیش رو با تأكید 2
مشاغل خویش فرما و مستقل

آموزش آنالین تخصصی
فروش اطالعات تخصصی

فرایند تعمیر ECU )بدون نیاز به حضور مشتری ارسال و دریافت با 
پستی(  سیستم 

مشاوره آنالین تعمیرات
فروش آنالین لوازم خودرویی )عمومی(

 )Optional( فروش آنالین لوازم لوكس خودرویی

مشاغل خانگی قابل انجام و درآمدزایی3
سرویس و خدمات تعمیرات در محل )خارج از تعمیرگاه( شامل تعویض 
)تنظیم  و چرقه  تعمیرات ساده سیستم سوخت  باالنس چرخ،  روغن، 

موتور( و...

سایت ها و منابع اطالعاتی كه هنرجو یا خانواده 4
می توانند اطالعات تخصصی كسب كنند.

www.ikco.irـ1
www.saipacorp.comـ2

www.bahman.irـ3
www.cargeek.irـ4

www.carmanuals.orgـ5

فیلم های تولیدشده برای كتاب سرویس و نگهداری خودرو سواری سال فیلم هایی كه در سامانه رشد بارگذاری شده اند.5
دهم

رشته صنایع چوب و مبلمانردیف

نرم افزارهای تخصصی 1
)Kitchen draw( كیچن دراو

)Sketchap( اسکچاپ
Auto CAD اتوكد

مشاغل و فرصت های شغلی پیش رو با تأكید 2
مشاغل خویش فرما و مستقل

طراح و نقشه كش، برش كار، اپراتور دستگاه لبه چسبان )PVC زنی(، 
و  تعمیر  كوب،  رویه  كار،  رنگ  چوبی،  محصوالت  نصاب  كار،  مونتاژ 

نمایشگاهی دكوراسیون  اجرای  و  طراحی  مبلمان،  بازسازی 

ساخت انواع قاب های عکس و دكوری، ساخت وسایل هنری چوبی مانند مشاغل خانگی قابل انجام و درآمدزایی3
معرق، خاتم، اسباب بازی چوبی، رنگ كاری، رویه كوبی

سایت ها و منابع اطالعاتی كه هنرجو یا خانواده 4
می توانند اطالعات تخصصی كسب كنند.

 Wood working مجله صنایع چوب و مبلمان، سایت نجار كوچك، سایت
مجله تخصصی مبلمان و دكوراسیون، سایت مبل ایران، سایت صنایع چوب 

و یراق آالت، سایت چوب و هنر
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فیلم هایی كه در سامانه رشد بارگذاری شده اند. 5

پایه 10: 1ـ بر فراز آسمان شامل ساخت كابینت آشپزخانه بصورت كامل، 
2ـ تولید مبلمان كودك و نوجوان

پایه 11: 1ـ تولید تخت خواب تاشو یا كم جا، 2ـروش آموزش گره چینی 
در شاخه كاردانش 

پایه 12: 1ـ طراحی ساخت صندلی چوبی، 2ـ طراحی ساخت ویترین، 
3ـ طراحی و ساخت مبل یك نفره، 4ـ طراحی و ساخت میز جلو مبلی، 
5ـ رنگ كاری مبلمان چوبی، 6ـرویه كوبی مبلمان چوبی، 7ـ آموزش 

ماشین آالت عمومی صنایع چوب

رشته چاپردیف

نرم افزارهای تخصصی 1
Adobe photoshop فتوشاپ

 Adobe inDesign این دیزاین
CorelDRAW Graphics Suite كورل

مشاغل و فرصت های شغلی پیش رو با تأكید 2
مشاغل خویش فرما و مستقل

اپراتور دستگاه چاپ افست ، اپراتور دستگاه فلکسو، كارگر چاپ سیلك، 
طراح و طرح های چاپی، كلیشه زن، قالب ساز دایکات، شابلون ساز، متصدی 

چاپ

كلیشه زن ، شابلون سازمشاغل خانگی قابل انجام و درآمدزایی3

www.chap.sch.irمعرفی سایت چاپ كتاب های درسی4

رشته صنایع فلزیردیف

نرم افزار اینوتور كه یك نرم افزار طراحی به كمك رایانه است كه توسط نرم افزارهای تخصصی 1
شركت شركت اتودسك )Auto desk( شده است.

مشاغل و فرصت های شغلی پیش رو با تأكید 2
مشاغل خویش فرما و مستقل

قطعات  تعمیر  ارگون،  جوشکار  برق،  جوشکار  اسکلت ساز،  مخزن ساز، 
فرفورژه ،  كارگاه  حفاظ،  و  پنجره  و  درب  سازنده  كابینت ساز،  صنعتی، 

زینتی سازه های 

پله، مشاغل خانگی قابل انجام و درآمدزایی3 راه  نرده،  یا ساخت سازه های خانگی مثل  و  تعمیرات  امور  انجام 
.. و  حفاظ پنجره 
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مشاغل و فرصت های شغلی گروه مواد و فراوری 
رشته های گروه مواد و فراوری قابلیت های بسیاری دارد و فارغ التحصیالن آن می توانند در صنایع نفت 
و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزات در كارخانه های فوالدسازی، ذوب و ریخته گری، كاشی و 
سرامیك، نساجی و... فعالیت نمایند. والدین محترم می توانند با انتقال درست اطالعات مشاغل مربوطه 
و ایده پردازی در خصوص كسب و كار های خانگی در آشنایی و خودآگاهی فرزندانشان به آنها كمك 
كنند. البته باید توجه داشت والدین باید زمینۀ اطالعات خود را با مطالعه و تحقیق باال ببرند تا اطالعاتی 

كه ارائه می كنند درست باشد.

سایت ها و منابع اطالعاتی ویژه گروه مواد و فراوری 
دسترسی به فناوری اطالعات )IT( در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است و استفاده از فناوری اطالعات 
برای باال بردن سطح یادگیری و اطالعات هنرجویان رشته های گروه مواد و فراوری جایگاه خاصی دارد. 
لذا والدین با فراهم نمودن بستر های فضای مجازی و معرفی سایت های مفید نظیر سامانه كتاب های 
درسی، صنایع مرتبط نظیر وزارت صمت، نفت و پتروشیمی می توانند در انجام تحقیق و پژوهش به 

كمك فناوری اطالعات و همچنین ارتباط با صنعت كمك شایانی به هنر جویان نمایند.

نرم افزار های تخصصی گروه مواد و فراوری 
والدینی كه از فّناوری اّطالعات و ارتباطات استفاده می كنند به اّطالعات به روز شده دسترسی داشته و از 
نیازهای روز دنیا آگاهی بیشتری دارند، در نتیجه بهتر از والدین دیگر قادرند به فرزندان خود در امر انتخاب 
رشته و هدایت تحصیلی، یاری رسانند و این هنرجویان معموالً از انتخاب های موفق تری برخوردار بوده اند و 
از بازار كار بهتری نسبت به هنرجویان دارای والدین ناآشنا با فناوری اطالعات و ارتباطات بهره خواهند برد. 

در گروه مواد و فراوری هنرجویان قادرند با Microsoft Visio,AutoCAD ,Solid works  ، كار كنند.

شایستگی های غیرفنی، رعایت ایمنی و مالحظات زیست محیطی درگروه مواد و فراوری
والدین هنرجویان گروه مواد و فراوری می توانند با توجه به اهمیت شایستگی های غیرفنی نظیر اخالق 
حرفه ای، كار گروهی، مدیریت منابع و...، رعایت ایمنی در كار های آزمایشگاهی و كارگاهی و همچنین 
توجه به حفظ محیط زیست دامنه آگاهی های خود را باال برده و در نهادینه كردن آنها در هنرجویان 

تأثیر بسزایی داشته باشند.
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گروه معماری و ساختمان

نرم افزارهای تخصصی

 ،)AutoCAD( اتوكد ،)3D Studio Max( تری دی مکس ،)Revit( رویت ،)Sketch up( اسکتچاپ
 ،)Hand Drawing( طراحی دستی ،)InDesign(ایندیزاین ،)Photoshop( فتوشاپ ،)Vray( وی ری
راینو)Rhino(، لومیون)Lumion(، سیویل تری دی )3D Civil(، ای تبس)Etabs(، سف ) SAFE(، جئو 
استودیو )geostudio(، تکال استراكچر)Tekla Structure(، سازه 90)SAZE90(، سپ )SAP( و... . در 
این میان نرم افزارهای اتوكد و رویت به فراخور در رشته های این گروه استفاده شده اند كه هنرجویان در 

مقاطع تحصیلی تکمیل كننده این دوره )كاردانی( نرم افزارهای دیگری را نیز آموزش می بینند.

فرصت های شغلی 
با تأكید بر مشاغل 

خویش فرما

بسیاری از مشاغلی كه در رشته های های تحصیلی این گروه پیش بینی شده اند را می توان جز مشاغل 
خویش فرما محسوب كرد. مشاغلی كه به بخش های اجرایی كار می پردازند این قابلیت را دارند كه هنرجویان 
پس از گذراندن این دوره تحصیلی و سپری كردن دوره كارآموزی به طور مستقل مشغول به كار شوند. 
البته برای كسب تجربۀ هنرجویان و آشنایی با فضای كاری توصیه می شود در ابتدا در نزد افراد با تجربه 
در مشاغل مرتبط مدتی كار كرده تا بتوانند با آمادگی بیشتر و اعتماد به نفس كافی وارد حوزه شغلی 
شود. در بخش های ارائه چون ترسیمات دستی و رایانه ای و ماكت سازی نیز مشاغل به گونه ای هستند كه 
هنرجویان با گذراندن دوره های كارآموزی و همکاری با دفاتر مهندسی مشاور پس از مدتی می توانند به 
صورت خویش فرما مشغول به كار شوند و حتی افراد دیگری را به عنوان همکار در كنار خود داشته باشند.

مشاغل خانگی حوزه 
معماری و ساختمان

طراحی و ارائه )نقشه كشی و ماكت سازی( از زمینه هایی هستند كه هنرجویان می توانند فعالیت های 
خود را با اختصاص دادن مکان كوچکی از محل زندگی خود دنبال كنند.

سایت ها و منابع 
اطالعاتی ویژه گروه 
معماری و ساختمان

http://www.isiri.org/Portal/Homeسازمان ملی استاندارد ایران

http://t_ nezamkardani.irسازمان نظام كاردانی ساختمان استان تهران

http://www.ircto.irسازمان نظام كاردانی ساختمان كشور

دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی 
http://www.iranianasnaf.irكشور

http://crtosh.mcls.gov.ir/news.phpمركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتی كار

و  ایمنی  مسئولین  صنفی  انجمن های های  كانون 
بهداشت كار

http://tehranhse.com/default.aspx

http://www.mcls.gov.irوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمان كاران 
سراسر كشور

http://www.svcc.ir

http://www.irantvto.ir/سازمان آموزش فنی   و حرفه ای كشور

http://mrud.ir/Portal/Home/Default.aspxوزارت راه و شهرسازی
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سایت ها و منابع 
اطالعاتی ویژه گروه 
معماری و ساختمان

http://www.tceo.irسازمان نظام مهندسی
و  كارفرمایی طراحی، معماری  انجمن صنفی 

http://eadabt.irدكوراسیون داخلی و خارجی ساختمان 

http://www.bhrc.ac.irمركز تحقیقات ساختمان و مسکن
http://www.doe.ir/Portal/homeسازمان حفاظت از محیط زیست

و  چاپ  سامانه  آدرس 
http://www.chap.sch.irتوزیع كتاب های درسی

معرفی برخی از شركای اجتماعی كه می توانند سهمی در آموزش این گروه ایفا نمایند:

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان نظام كاردانی ساختمان استان تهران

سازمان نظام كاردانی ساختمان كشور

دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی كشور

مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتی كار

كانون انجمن های های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت كار

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران سراسر كشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

وزارت راه و شهرسازی

سازمان نظام مهندسی

انجمن صنفی كارفرمایی طراحی، معماری و دكوراسیون داخلی و خارجی ساختمان 

مركز تحقیقات ساختمان و مسکن

سازمان حفاظت از محیط زیست

سندیکای صنعت برق

انجمن فوالد ایران

انجمن بتن ایران



راهنمای  برنامه درسی
 زمینه تحصیلی حرفه ای

 هنر 

 3

رشته های: انیمیشن، تولید برنامه تلویزیونی، صنایع دستی  ـ فرش، 
طراحی و دوخت، فتوگرافیک 



مقدمه
شكوفايي و رشد و بالندگي هر سرزميني در دوره هاي گوناگون وابستگي بسياري به شكل گيري تمدن 
آن دارد و تمدنها نيز وام دار هنر مردمان خويش اند. از اين رو توسعه و آموزش در زمينه  هنر نه تنها 
در قوام و استواري تمدن كشور مهم است بلكه زمينه گسترش فعاليت هاي اقتصادي را نيز به گونه اي 

شايسته  فراهم مي آورد. 
با وجود سابقه كهن و ديرينه هنر در كشور عزيزمان ايران و درآميختگي آن با فرهنگ اصيل اسالمي 
براي رساندن پيام هاي ناب اين دين الهي ضروري است، هنرمندان متعهدي در اين جامعه رشد يابند. 
از طرفي براساس اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، شناخت، پرورش و هدايت ذوق و 
استعدادهاي مختلف هنري و زيبايي شناسي، شناخت زيبايي هاي جهان آفرينش به عنوان مظاهر جمال 
الهي و... و نيز تأكيد اسناد باال دستي ديگر كه بر توان خلق آثار هنري ، قدرداني از آثار و ارزش هاي 

هنري و... توصيه دارند. 
از اين رو در زمينه هنر گروه هاي درسي مختلف برنامه ريزي و اجراي بخشي از اين اهداف را به صورت 

خاص در دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش بر عهده دارند. 
عناوين رشته های فنی و حرفه ای زمينه تحصيلیـ  حرفه ای هنر در جداول صفحه بعد مشاهده می شود :

راهنمای هنرآموز  در آموزش رشته های زمینه تحصیلیـ  حرفه ای گروه 
هنر در وضعیت شیوع ویروس کووید 19
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

              جدول اسامی رشته های فنی و حرفه ای نظام قدیم و محل اجرای آنها
ف

نام رشته در نظام قدیمردی
چند تالیفیچگونگی اجرا

محل اجرا
ندارددارداجرا نشدهاجرا شده

هنرستان های آموزش و پرورشنقاشی1

هنرستان های آموزش و پرورشگرافيک2

هنرستان های آموزش و پرورشصنايع دستی3

هنرستان های آموزش و پرورشطراحی و دوخت4

هنرستان های آموزش و پرورشنقشه كشی معماری5

نمايش6
هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی ــ سوره

هنرستان صدا و سيماــ سورهانيميشن7

موسيقی8
)نوازندگی ساز ايرانی (

هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

موسيقی9
 ) نوازندگی ساز جهانی (

هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد سينما10
اسالمی ـ سوره

پشتيبانی صحنه11

مرمت آثار فرهنگی12
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جدول اسامی رشته های فنی و حرفه ای در نظام جدید و محل اجرای آنها
ف

نام رشته در نظام جدیدردی
چگونگی اجرا

محل اجرا
اجرا 
شده

اجرا 
نشده

نقاشی )از نظام قديم(*1
هنرستان های آموزش و پرورش ـ هنرستان های وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی ـ سوره

هنرستان های آموزش و پرورش ـ هنرستان های وزارت فرهنگ و گرافيک )از نظام قديم( *2
ارشاد اسالمی ـ سوره

هنرستان های آموزش و پرورشفتوگرافيک3

هنرستان های آموزش و پرورشصنايع دستی ـ فرش4

صنايع دستی ـ سفال5

صنايع دستی ـ هنرهای چوبی6

صنايع دستی ـ طال و جواهر 7

هنرستان های آموزش و پرورشطراحی و دوخت8

هنرستان های آموزش و پرورشنقشه كشی معماری )از نظام قديم( *9

هنرستان های آموزش و پرورشمعماری داخلی10

هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ سورهنمايش )از نظام قديم( *11

هنرستان های آموزش و پرورشانيميشن12

موسيقی  13
هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ سورهنوازندگی ساز ايرانی )از نظام قديم( *

هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ سورهموسيقی نوازندگی ساز جهانی )از نظام قديم(  *14

هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ سورهسينما )از نظام قديم( *15

16
توليد برنامه تلويزيونی

هنرستان صدا و سيماـ  هنرستان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ـ هنرستان های آموزش و پرورش



راهنمای هنرآموز  در آموزش درس مشترک گروه هنر 
در وضعیت شیوع ویروس کووید 19

جدول تعیین وضعیت آموزشی درس طراحی و زبان بصری مشترک در كلیه رشته های گروه هنر ـ پایه دهم

منابع پشتیبانروش تدریسنوع اجرافصلردیف
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

1
فصل 1: 

خلق هنری، زبان بصری و هنر 
طراحی

غيرحضوری

يادگيری معكوس/ پروژه ای/ 
ذهن انگيزی/  اكتشافی

سامانه رشد
سامانه شاد
رسانه ملی

منابع اينترنتی با تجويز معلم

پروژه / 
كارپوشه

كارپوشه /
نمونه كار

2
فصل 2: 

طراحی ابزار ديدن و خلق اثر 
هنری

 حضوری

فصل 3: نقطه، خط و طراحی 3
غيرحضوریخطی

فصل 4: 4
سطح، شكل و حجم

حضوری فصل 5: به كارگيری تركيب بندی 5
در خلق آثار هنری

فصل6: فضا، زمينه و عمق نمايی 6
در هنرهای بصری

فصل 7: نور و سايه در هنرهای 7
غيرحضوریبصری

فصل 8: رنگ و كاربرد آن در هنر8



جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی پایه رشته تولید برنامه تلویزیوني

منابع پشتیبانروش تدریسنوع اجراواحد یادگیریپودمانردیف
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

1
پودمان 1: 

تحليل رشته 
تحصيلی

واحد يادگيری 1

غيرحضوری

يادگيری 
معكوس/ پروژه/

اكتشافی

كتاب درسی، سامانه 
رشد، سامانه شاد، 

رسانه ملی،
منابع اينترنتی با 

تجويز معلم

پروژه / گزارش 
كار / شناخت 

هنرآموز

پروژه / 
گزارش كار

2

پودمان 2: 
اصول و 

مبانی توليد و 
برنامه ريزی

واحد يادگيری 2: 
از ايده تا اجرا

3

پودمان 3: 
سبک های 
توليد برنامه 

تلويزيونی

واحد يادگيری 3

4
پودمان 4: ابزار، 
مواد، تجهيزات 

و استوديو

واحد يادگيری 4:
 استوديو و 
تجهيزات

حضوری

پودمان 5: 5
طراح زبان فنی

واحد يادگيری 5: 
واژگان و قوانين و 

مقررات

رشته تولید برنامه تلویزیونی
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شرایط ویروس کووید19

جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی تخصصی رشته تولید برنامه تلویزیوني

منابع پشتیبانروش تدریسنوع اجراواحد یادگیریپودمانردیف
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

1

پودمان 1: 
تحليل رسانه و 
ساخت برنامه 
در تلويزيون

واحد يادگيری 1: 
تحليل وسايل ارتباط 

جمعی و رسانه تلويزيونی

غيرحضوری

يادگيری 
معكوس/ پروژه/

اكتشافی

كتاب درسی، 
سامانه رشد، سامانه 

شاد، رسانه ملی،
منابع اينترنتی با 

تجويز معلم

پروژه / 
گزارش كار / 

شناخت 
هنرآموز

پروژه / 
گزارش 

كار

واحد يادگيری 2: 
تحليل فرايند ساخت 

برنامه تلويزيونی

2
پودمان 2: 

فرايند طرح و 
متن

واحد يادگيری 1: 
تبيين طرح ها، متون 

نگارشی و روايت مبتنی 
بر اجرا

واحد يادگيری 2: تحليل 
فرايند طرح و متن

3
پودمان 3: 

فرايند پيش 
توليد

واحد يادگيری 1: 
تحليل نقش پيش توليد 
در برنامه سازی تلويزيونی
واحد يادگيری 2: فرايند 

برنامه ريزی و توليد

4
پودمان 4: 

فرايند مرحله 
توليد

واحد يادگيری 1: 
تحليل مراحل توليد 

برنامه تلويزيونی

حضوری 

واحد يادگيری 2: 
تحليل نقش مديريت 
توليد برنامه تلويزيونی

5
پودمان 5 : 

فرايند پس از 
توليد و پخش

واحد يادگيری 1: تحليل 
فرايندهای پس از توليد

واحد يادگيری 2: 
تحليل فرايند مراحل 
پخش و بايگانی برنامه



جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی پایه رشته پویانمایی )انیمیشن(

روش تدریسنوع اجرازمانواحد یادگیریپودمان
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

مهر و آبانتحليل رشته تحصيلی1
غيرحضوری

بحث گروهی و روش 
تعاملی

كار پوشهكار پوشه

اكتشاف از رسانه هاآبان و آذرتاريخچه و روند تكامل پويانمايی2

دی و بهمنشناخت تكنيک ها، ابزار و مواد3
حضوری

اكتشاف از رسانه ها
و تهيه كارپوشه

بهمن زبان فنی رشته )مبانی سينما(4
و    اسفند

اكتشاف از رسانه ها
و بحث گروهی

فروردين و ساختار توليد فيلم پويانمايی5
تهيه كارپوشهغيرحضوریارديبهشت

جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی تخصصی رشته پویانمایی )انیمیشن( 

روش تدریسنوع اجرازمانواحد یادگیریپودمان
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

مهر و آبانپويانمايی و مكاتب1

غيرحضوری

بحث گروهی و روش تعاملی

پايش مستمر كار پوشه

آبان و آذرقالب ها و گونه های پويانمايی2
اكتشاف از رسانه ها

دی و بهمنعلوم، هنرها و پويانمايی3

بهمن و   اسفندمحتوا و كيفيت در پويانمايی4
حضوری

اكتشاف از رسانه ها
و تهيه كارپوشه

فروردين و كسب اطالعات فنی پويانمايی5
ارديبهشت

اكتشاف از رسانه ها
و بحث گروهی

رشته انیمیشن



جدول تعیین وضعیت آموزشی درس دانش فنی پایه رشته صنایع دستی )فرش( 

روش تدریسنوع اجراپودمانردیف
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

پودمان 1: كليات1
غيرحضوری

اكتشافی / بحث گروهی / 
يادگيری معكوس

خود ارزيابی / 
گزارش كار 

آزمون / پروژه

پودمان 2: تاريخچه و پيشينه فرش2

پودمان 3 : مفاهيم پايه3
حضوری

پودمان 4 : مواد،عناصر، تجهيزات و 4
فرايند توليد

غيرحضوریپودمان 5 : توسعه پايدار5

 جدول تعیین وضعیت آموزشی درس دانش فنی تخصصی رشته صنایع دستی )فرش( 

روش تدریسنوع اجراپودمانردیف
روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

پودمان 1: كيفيت سنجی مواد اوليه، 1
حضوریابزار و تجهيزات

اكتشافی / بحث گروهی / 
يادگيری معكوس

خود ارزيابی / 
گزارش كار 

آزمون / پروژه

پودمان 2: تحليل قوانين و مقررات 2
غيرحضوریمؤثر در توليد فرش

پودمان 3: تحليل عوامل اقتصادی 3
توليد فرش

نيمه 
حضوری

پودمان 4: تحليل راهبردهای 4
غيرحضوریفرهنگی مؤثر در توليد فرش

حضوریپودمان 5: معرفی و عرضه اطالعات فنی 5

رشته  صنایع دستي ـ  فرش



جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت

روش نوع اجراپودمانردیف 
مطالب ضروری در هر پودمانتدریس

روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

پودمان1: ليف، 1
نخ و ريسندگی

نيمه حضوری

يادگيری 
معكوس /
اكتشافی

شناسايی و تحليل الياف پارچه، مراحل توليد انواع 
الياف طبيعی و مصنوعی، نخ و كاربرد آن، انواع روش 

ريسندگی و شناخت انواع نخ دوخت

خودارزيابی / 
آزمون

2

پودمان2 : 
فرايند توليد 

پارچه و 
پارچه های 

سنتی

يادگيری 
معكوس /
پروژه /

اكتشافی

انواع پارچه و ويژگی های آن، كاربرد انواع پارچه، 
بافندگی چيست، انواع روش توليد، نامگذاری پارچه،

انواع  انواع روش های چاپ پارچه،  رنگرزی پارچه، 
پارچه های دست باف ايران

آزمون / ارائه پروژه 
يكی از مراحل 

توليد پارچه

3

پودمان3 : 
مفاهيم پايه، 

ابزار و تجهيزات 
طراحی و 

دوخت

يادگيری 
معكوس /
اكتشافی

تجزيه، تحليل و مقايسه مد و محصوالت مد، معرفی 
طراحان مد و توليدكنندگان لباس، تحليل و مقايسه 
توليد  و  با طراحی  مرتبط  مشاغل  وظايف  ويژگی 
پوشاک )طراح لباس، طراح فنی، طراح پارچه و...(، 
معرفی ابزار و تجهيزات طراحی و دوخت، معرفی چند 

نمونه ماشين دوخت

پروژه / گزارش كار

4

پودمان4 : 
مهارت های 
ورود به بازار 
صنعت پوشاک

غيرحضوری

مهارت های ارتباطی ورود به بازار كار يا شركت های 
بازاريابی  ايجاد كسب  و كار،  و  كارآفرينی  توليدی، 
چيست؟، تفاوت بازاريابی با فروش، تبليغات اينترنتی، 

عوامل تأثيرگذار بر بازاريابی، ارتباط با مشتريان

پروژه / گزارش كار

5

پودمان5 
: تاريخچه 
پوشاک در 
ايران و جهان

غيرحضوری

تحليل ويژگی پوشاک بانوان ايرانی در دوران باستان، 
اسالم تا قاجار، تحليل عوامل تأثيرگذار بر تحول تاريخی 
پوشاک بانوان در دوران باستان، تحليل عوامل تأثيرگذار 

بر تحول تاريخی پوشاک بانوان در اروپا

پروژه / گزارش 
كار /
آزمون

 

رشته طراحي و دوخت



77
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دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی تخصصی رشته طراحی و دوخت

روش نوع اجراپودمانردیف 
مطالب ضروری در هر پودمانتدریس

روش ارزشیابی

پایانیتكوینی

1
سبک و 
مدل های 

پوشش
غيرحضوری

روش 
معكوس

تن پوش های زنانه از منظر طرح و مدل، انواع سبک 
پوشاک در عصر حاضر، شناخت سبک های مهم و 

مطرح پوشش در دنيای مد
كارپوشه

2
چرخه مد و 
تحليل اندامی

بارش 
فكری/ 
گروهی

چرخه مد، تحليل فرم های اندامی در طراحی لباس،
شناخت انواع اندام ها و پوشش های مناسب، هر اندام 
جهت كاربرد در موقعيت های مختلف اجتماعی و 

زندگی روزمره

كارپوشه / آزمون

3
عناصر بصری و 

اكتشافی/ نيمه حضوریتحليل رنگ
مشاوره ای

عناصر بصری در زيبايی شناسی لباس، رنگ در 
زيبايی شناسی لباس، كسب مهارت چگونگی كار 
با عناصر بصری و به كاربردن كيفيت های بصری و 
چگونگی، تركيب رنگ ها و تأثيراتی كه در لباس 

ايجاد می كنند

پروژه 

4
سايزبندی و 
فناوری مواد

حضوری

اكتشافی

سايزبندی و فناوری مواد، فناوری و مواد، تاريخچه 
و عوامل پيدايش، سايزبندی، روش ها و مقياس های 
طراحی،  زمينه  در  دنيا  جديد  فناوری های  آن، 

دوخت و مد

گزارش كار / آزمون

5
كسب 

مهارت های 
فنی

بحث 
گروهی

لباس،  تاريخچه طراحی  ابزار طراحی و دوخت، 
كسب توانايی درک متن های انگليسی مرتبط با 
رشته خود و شناخت معادل های انگليسی، ابزار 
طراحی و دوخت، الگو و انواع پارچه و انواع لباس ها

آزمون / پروژه

نكته : در آموزش های مجازی چون امكان حضور در كارگاه های طراحی، برش و دوخت وجود ندارد. هنرآموز از هنرجو 
بخواهد تا در منزل هنگام كار با ابزار و تجهيزات خود فيلم تهيه كند و آن را در شبكه مجازی شاد به اشتراک بگذارد. 

برای مثال پيشنهاد می شود: در درس دانش فنی پايه پودمان 3 »  ابزار و تجهيزات« اگر هنرجو امكانات استفاده از چرخ 
صنعتی هايی كه در كتاب توضيح آن آمده است را ندارد، با همان امكاناتی كه در منزل دارد از او بخواهيد مراحل نخ 
كردن و كار با انواع پايه های چرخ خونگی خود و يا به جای كار با ماشين اورلوک از زيگزاگ چرخ خود برای تميزكاری 

درز ها استفاده كند.



جدول تعیین وضعیت درس دانش فنی پایه رشته فتو گرافیک

روش تدریسنوع اجراواحد یادگیریپودمانردیف
روش و ابزارهای ارزشیابی

پایانیتكوینی

1
پودمان1:

كلياتی درباره 
فتو    گرافيک

واحد يادگيری1:
كلياتی درباره 
ـ  گرافيک فتو  

غيرحضوری
يادگيری معكوس، روش

اكتشافی، روش گفت وگوی 
گروهی

گزارش كار، 
آزمون كتبی، 
عملكردی 

 

گزارش كار و
پروژه

2

پودمان2:
 مواد، 

تجهيزات و 
ايزار

واحد يادگيری2:
مواد، تجهيزات 

و ابزار
يادگيری معكوس/پروژه/ حضوری

اكتشافی

پودمان3: 3
تاريخچه

واحد يادگيری3:
غيرحضوریتاريخچه

يادگيری معكوس/ مشاركت 
گروهی/
اكتشافی

4
پودمان4: 
مفاهيم و 
اصطالحات

واحد يادگيری4: 
مفاهيم و 
اصطالحات

يادگيری معكوس/غيرحضوری
اكتشافی

5
پودمان 5: 
مهارت های 
حل مسئله

واحد يادگيری5  : 
مهارت های حل 

مسئله
يادگيری معكوس/پروژه/حضوری

اكتشافی

رشته فتوگرافیك
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

جدول تعیین وضعیت آموزشی درس دانش فنی تخصصی رشته فتو گرافیک

روش تدریسنوع اجراواحد یادگیریپودمانردیف
روش و ابزارهای ارزشیابی

پایانیتكوینی

1

پودمان 1: 
تحليل شرايط 

ويژه در 
عكاسی

واحد يادگيری 1: 
تحليل شرايط ويژه 

در عكاسی
غيرحضوری

يادگيری معكوس/پروژه/
اكتشافی

پروژه و گزارش 
كار، كارپوشه، 
آزمون كتبی 

موقعيتی، فهرست 
وارسی

پروژه و گزارش 
كار و كارپوشه

پودمان 2: 2
مديريت رنگ

واحد يادگيری 1: 
حضوری مديريت رنگ

3

پودمان 3: 
نورپردازی 
و پرسپكتيو 
در عكاسی از 

حجم ها

واحد يادگيری 1: 
نورپردازی و 
پرسپكتيو در 

عكاسی از حجم ها

حضوری

4
پودمان4: 
هويت در 
گرافيک

واحد يادگيری 1: 
غيرحضوریهويت در گرافيک

5
پودمان 5 : 

فرايند پس از 
توليد و پخش

واحد يادگيری 1: 
اطالعات فنی 

دوربين های عكاسی
حضوری واحد يادگيری2: 

مهارت های 
جست وجو در 

اينترنت
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اقتضائات رشته صنایع دستی ـ فرش: 

نرم افزارهای مورد استفاده در رشته صنایع دستی ـ فرش

Adobe Photoshop  1

2  رجينه

مشاغل خانگی و خویش فرما 

عناوین مشاغلعناوین مشاغل
بافنده گليم ورنيتابلو فرش بافی

نخ ريسی سنتیچله كش دار قالی

زيلو بافحجمی بافی
نوارباف )كارت باف(رفوگرقالی

عروسک باف رنگ بند نقشه فرش
گليم بافیرنگرز الياف حيوانی
رنگرزی سنتیرنگرز الياف گياهی

نمد مالیگبه باف
گيوه سازبافنده گليم سوزنی

در رشته صنايع دستی ـ فرش شركای اجتماعی

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
ـ شركت سهامی فرش ايرانـ سازمان ميراث فرهنگی

ـ صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايرانـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ـ وزارت بازرگانیـ مركز ملی فرش

صاحبان حرف صاحبان حرف
ـ اتحاديه صادركنندگان فرش دست بافـ اتحاديه قالی بافان كشور

ـ اتحاديه مرمت كاران فرشـ اتحاديه قالی شويان 
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

اقتضائات رشته تولید برنامه تلویزیونی
نرم افزارهای مورد استفاده: 

Adobe Photoshop
Adobe Captivate
Adobe After Effects
Auto cad

مشاغغل خانگی و خویش فرمامشاغغل خانگی و خویش فرما
تدوين گری فيلمصدابرداری

متصدی امور فنی صداانيماتوری

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
بنياد سينمايی فارابیسازمان صدا و سيما 

ادارات فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميسازمان فني و حرفه اي

خانه هنرمندانسينمای جوان

دانشكده صدا و سيماخانه عكاسان

آموزشكده فنی وحرفه ای
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 اقتضائات رشته طراحی و دوخت 

نرم افزارهای مورد استفاده 

1  مارولوس

2  Adobe Photoshop
3  Adobe Illustrator 

مشاغل خانگی و خویش فرما

مشاغل خانگی و خویش فرمامشاغل خانگی و خویش فرما
طراحی و دوخت چادر طراحی پارچه و لباس

طراحی و دوخت مقنعه و روسریطراحی و ديزاين شوی لباس

رودوزی های مدرنطراحی و ساخت مانكن

قطاعی پارچهكيف سازی مدرن
گالبتون سازآرايه دوزان )رودوزي سنتي(

تزئين كاران در بافت پارچه )رودوزی سنتی(سوزن دوزان )رودوزی سنتی(

نهادهای مشاركت كننده در آموزش و مراكز بهره بردار

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
انجمن آسيفاسازمان صدا و سيما 

سازمان فني و حرفه اي
ادارات فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

نهادهای مشاركت كننده در آموزش و مراكز از رشته فتوگرافیک

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
 اصناف  و اتحاديه هاانجمن هاي علمي و پژوهشی

مؤسسات آموزشي،شوراهاي محلي و بوميسازمان فني و حرفه اي

موسسات هنري شهرداري ها)فرهنگسراها(ادارات فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

صاحبان حرف صاحبان حرف
آتليه هاي عكاسي )اعم از آتليه كودکآتليه ها و استوديوهاي طراحي گرافيک

انجمن صنفي طراحان گرافيک، انجمن عكاسان ايرانعكاسي صنعتي، عكاسي تبليغاتي و...(

اتحاديه عكاسان ورزشي
انجمن تصويرگران، واحد گرافيک صدا و سيماي جمهوري 

اسالمي

مدارس هنري مانند: ويژه گرافيک و اينورس و...استوديوهاي چاپ هنري
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اقتضائات رشته صنایع دستی ـ فرش

ميراث صنايع دستی به جای مانده در گستره فرهنگ ايرانیـ  اسالمی كه بالغ بر دويست گرايش گوناگون 
در پاسخگويی به نيازهای زندگی مادی و معنوی است اين ضرورت و اهميت را باعث می شود تا بتوان 
زمينه های آموزش و ترويج صنايع دستی را جدی بگيريم. آموزش های تخصصی وحرفه ای صنايع دستی، 

با اهميت و ضرورت مواد زير قابل بررسی است.

 كشف توانايی و استعدادهای مرتبط با صنايع دستی در فرايند برون داد، ايجاد اشتغال و فقرزدايی
 اهميت و ضرورت تعالی بخشيدن زندگی بهينه درراستای فرهنگ ايرانی اسالمی با تعميم آموزش و 

گسترش صنايع دستی ؛
 معرفی و شناخت فرهنگ بومی ـ ملی و همگانی محصوالت برون داد صنايع دستی در زندگی امور 
 گسترش شناخت و درک زيبايی شناسی همگام با معرفی جلوه های زيبايی شناسانه صنايع دستی در 

زندگی معاصر؛
 حفظ ميراث و هويت ملی در آموزش و شناخت جلوه های زندگی ملی در آثار صنايع دستی و كاربرد 

بهينه آنها در زندگی ؛
 ايجاد زمينه های خودباوری فرهنگی براساس هويت فرهنگی ايرانی اسالمی؛

 ايجاد وحدت بخشی فرهنگی در راستای توسعه فرهنگی اقتصادی ـ اجتماعی در سبک زندگی ؛
 بسترسازی صنعت گردشگری و ارائه الگوی مناسب زندگی همراه با فرهنگ ايرانی اسالمی برای ارائه و 

معرفی به جهانيان،

اكنون كه جامعه انسانی دچار بحران شيوع بيماری كرونا گشته و بسياری از فعاليت های اجتماعی، 
كسب و كار، رفت و آمد، خدمات و به ويژه آموزش را تحت تأثير قرار داده است بايستی به دنبال راه حل های 

گره گشا برای ادامه زندگی بهينه و ايمن بود تا بتوان از اين بحران خارج شد.
بر همين اساس آموزش و پرورش و به ويژه سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در تالش است تا راهنمايی 
برای آموزش و ارائه روش های ياددهیـ  يادگيری مجازی و برنامه ای ويژه برای اين شرايط تدوين نمايد.
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دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

نرم افزارهای مورد استفاده در رشته صنایع دستی - فرش

Adobe Photoshop -1

2- رجينه

منابع اطالعاتی و پشتیبان 

 معرفی شبكه های مرجع مثل سامانه ملی رشد و سامانه شاد و رسانه های ملی و محلی كه غيرمتمركز 
است.

 امكان بهره مندی از فيلم های آموزشی.
 بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب هنرآموزان در سامانه ملی رشد

  //tvoccd.oerp.ir/search  كتاب های درسی و راهنمای هنرآموز درس های پايه 10 تا 12 
//tvoccd.oerp.ir/contact/1248  فيلم های آموزش در وبگاه دفتر:  

مشاغل خانگی و خویش فرما 

عناوین مشاغلعناوین مشاغل
نخ ريسی سنتیتابلو فرش بافی

طراح نقشه قالیچله كش دار قالی
پرداخت كار قالیحجمی بافی

چله دوان قالیرفوگرقالی
سركارگر قالی بافرنگ بند نقشه فرش
قالی باف دستیرنگرز الياف حيوانی
مربی قالی بافیرنگرز الياف گياهی

نقشه خوان قالیگبه باف
جاجيم بافبافنده گليم سوزنی

بافنده گليم ورني
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عناوین مشاغلعناوین مشاغل
گليم بافیزيلو باف

رنگرزی سنتینوارباف )كارت باف(
نمد مالیعروسک باف 

در رشته صنايع دستی ـ فرش شركای اجتماعی مختلفی ايفای نقش می كنند از جمله:

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
ـ شركت سهامی فرش ايرانـ سازمان ميراث فرهنگی

ـ صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايرانـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ـ وزارت بازرگانیـ مركز ملی فرش

صاحبان حرف صاحبان حرف
ـ اتحاديه صادركنندگان فرش دست بافـ اتحاديه قالی بافان كشور

ـ اتحاديه مرمت كاران فرشـ اتحاديه قالی شويان 



87

راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

اقتضائات رشته تولید برنامه تلویزیونی
نرم افزارهای مورد استفاده: 

Adobe Photoshop
Adobe Captivate
Adobe After Effects
Auto cad

منابع اطالعات و پشتیبان 

  معرفی شبكه های مرجع مثل سامانه ملی رشد و سامانه شاد و رسانه های ملی و محلی كه غيرمتمركز 
است.

  امكان بهره مندی از فيلم های آموزشی.
  بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب هنرآموزان در سامانه ملی رشد

  كتاب های درسی و راهنمای هنرآموز درس های پايه 10 تا 12 
ketab://httpـtvoccd.oerp.ir/search

tvoccd.oerp.ir/contact/1248://http :فيلم های آموزش در وبگاه دفتر  
مشاغغل خانگی و خویش فرمامشاغغل خانگی و خویش فرما

تدوين گری فيلمصدابرداری
متصدی امور فنی صداانيماتوری

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
بنياد سينمايی فارابیسازمان صدا و سيما 

سازمان فني و حرفه اي
ادارات فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
خانه هنرمندانسينمای جوان
دانشكده صدا و سيماخانه عكاسان

آموزشكده فنی وحرفه ای



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

88

 اقتضائات رشته طراحی و دوخت 

نرم افزارهای مورد استفاده 
1-Adobe Photoshop
2-Adobe Illustrator 

مارولوس

منابع اطالعات و پشتیبان 

  معرفی شبكه های مرجع مثل سامانه ملی رشد و سامانه شاد و رسانه های ملی و محلی كه غيرمتمركز 
است.

  امكان بهره مندی از فيلم های آموزشی.
  بارگذاری محتواهای آموزشی و مناسب هنرآموزان در سامانه ملی رشد

  كتاب های درسی و راهنمای هنرآموز درس های پايه
  فيلم های آموزش در وبگاه دفتر: 

مشاغغل خانگی و خویش فرمامشاغغل خانگی و خویش فرما
طراحی و دوخت چادر طراحی پارچه و لباس

طراحی و دوخت مقنعه و روسریطراحی و ديزاين شوی لباس

رودوزی های مدرنطراحی و ساخت مانكن
كيف سازی مدرن
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د(اقتضائات رشته انیمیشن

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
انجمن آسيفاسازمان صدا و سيما 

سازمان فني و حرفه اي
ادارات فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
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هـ(اقتضائات رشته فتوگرافیک 

نهادهاي عمومينهادهاي عمومي
 اصناف  و اتحاديه هاانجمن هاي علمي و پژوهشی

مؤسسات آموزشي،شوراهاي محلي و بوميسازمان فني و حرفه اي
ادارات فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
موسسات هنري شهرداري ها)فرهنگسراها(

صاحبان حرف صاحبان حرف
آتليه هاي عكاسي )اعم از آتليه كودکآتليه ها و استوديوهاي طراحي گرافيک

عكاسي صنعتي، عكاسي تبليغاتي و...(
انجمن صنفي طراحان گرافيک، انجمن عكاسان 

ايران

اتحاديه عكاسان ورزشي
انجمن تصويرگران، واحد گرافيک صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي
مدارس هنري مانند: ويژه گرافيک و اينورس و...استوديوهاي چاپ هنري



راهنمای برنامه درسی
 زمینه تحصیلی حرفه ای

 خدمات 

 4

رشته های: تربیت بدنی ، تربیت کودک، حسابداری ، حمل و نقل 
و ناوبری  
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ارتباط مؤثر؛ درس مشترک رشته های زمینه خدمات 

جدول پودمان های ارتباط مؤثر

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط1

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از 

روش های ارزشیابی گفته شده در 
بخش کلیات استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با 
فعالیت های هر پودمان کتاب 

درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 
هنرستان)به صورت حضوری یا 

غیرحضوری(

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی2

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه3

ارتباط مؤثر در کسب و کار4

اهمیت و کارکرد زبان بدن و فنون مذاکره5
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رشته تربیت بدنی

جدول ١ـ دانش فنی پایه ـ پایه دهم

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

مبانی بنیادی تربیت بدنی1

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از 

روش های ارزشیابی گفته شده در 
بخش کلیات استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان کتاب 
درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری یا 
غیرحضوری(

مبانی علوم پایه تربیت بدنی2

مبانی ساختار اماکن و تجهیزات ورزشی3

مبانی اندازه گیری و ارزشیابی تربیت بدنی4

مبانی ارتباطات و رسانه های ورزشی5

جدول 2ـ دانش فنی تخصصی ـ پایه دوازدهم

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

کاربرد رشد حرکتی در ورزش1

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از 

روش های ارزشیابی گفته شده در 
بخش کلیات استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان کتاب 
درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری یا 
غیرحضوری(

کاربرد ورزش در توسعه مفاهیم تربیتی2

توسعه ارتباطات کالمی در محیط های 3
ورزشی بین المللی

کاربرد آزمون های ورزشی4

تجزیه و تحلیل تکنیک های ورزشی5
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جدول ١ـ دانش فنی پایه ـ پایه دهم

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

کلیات آموزش و پرورش پیش از دبستان1

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از 

روش های ارزشیابی گفته شده در 
بخش کلیات استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان کتاب 
درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری یا 
غیرحضوری(

اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان2

کاربرد بازی، اسباب بازی، فعالیت های هنری و 3
ورزشی در برنامه های آموزشی پیش از دبستان

سازماندهی منابع آموزشی )انسانی، فضا، مواد 4
و تجهیزات(

مستندسازی5

جدول 2ـ دانش فنی تخصصی ـ پایه دوازدهم

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش 1
کودک

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از 

روش های ارزشیابی گفته شده در 
بخش کلیات استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان کتاب 
درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری یا 
غیرحضوری(

کاربرد بهداشت روانی در پیش از دبستان2

شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان پیش 3
از دبستان

به کارگیری رویکردها در آموزش و پرورش 4
پیش از دبستان

کاربرد متون تخصصی در آموزش های پیش 5
از دبستان

رشته تربیت کودک
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جدول ١ـ دانش فنی پایه ـ پایه دهم

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

کلیات1

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش کلیات 

استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با 
فعالیت های هر پودمان کتاب 

درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 
هنرستان)به صورت حضوری یا 

غیرحضوری(

اصول و مبانی2

تجهیزات و کاربرد آن3

محاسبات و برآوردها4

مستندسازی و گزارش نویسی5

جدول 2ـ دانش فنی تخصصی ـ پایه دوازدهم

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

ارائه صورت معامالت فصلی1

با صالحدید هنرآموز و براساس 
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش کلیات 

استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان کتاب 
درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری یا 
غیرحضوری(

اعتبارات اسنادی2

حسابداری سرمایه گذاری ها3

صورت های مالی4

کسب اطالعات فنی5

رشته حسابداری 
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جدول ١ـ دانش فنی پایه ـ پایه دهم

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

با صالحدید هنرآموز و براساس کلیات و مفاهیم1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش کلیات 

استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با 
فعالیت های هر پودمان کتاب 

درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 
هنرستان)به صورت حضوری یا 

غیرحضوری(

شناخت حمل و نقل2

تجهیزات و کاربردها3

کمیت ها در حمل و نقل4

ضوابط کار در حمل و نقل5

جدول 2ـ دانش فنی تخصصی ـ پایه دوازدهم

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

با صالحدید هنرآموز و براساس تهیه طرح مخلوط بتن و آسفالت1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش کلیات 

استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان کتاب 
درسی مربوطه و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری یا 
غیرحضوری(

فناوری پایدارسازی بار2

محاسبات ترافیکی در حمل و نقل3

تحلیل اقتصاد در حمل و نقل4

کسب اطالعات فنی5

رشته حمل و نقل
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جدول ١ـ دانش فنی پایه ـ پایه دهم

عنوان پودمانردیف
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

با صالحدید هنرآموز و براساس کلیات1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش کلیات 

استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با فعالیت های 
هر پودمان یا صالحدید اولیاء هنرستان 

)به صورت حضوری یا غیرحضوری( مبانی علوم دریایی2

شناخت شناورها3

ساختمان کشتی4

فیزیک دریا5

جدول 2ـ دانش فنی تخصصی ـ پایه دوازدهم

عنوان پودمانردیف
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمی )پایانی(ارزشیابی تکوینی )مستمر(

با صالحدید هنرآموز و براساس کاربرد حقوق و بیمه دریایی1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش کلیات 

استفاده شود.

آزمون عملکردی مطابق با فعالیت های 
هر پودمان یا صالحدید اولیاء هنرستان 

)به صورت حضوری یا غیرحضوری( هواشناسی کاربردی دریایی2

اقیانوس شناسی کاربردی3

کسب اطالعات فنی 41

کسب اطالعات فنی 52

رشته ناوبری



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

98

اقتضائات رشته تربیت بدنی

نرم افزارهای تخصصی

Word ـ PDF ـ flash ـ WBTExpress ـ Ware Author
storyline ـ edmodo و moodle تدریس آنالین با نرم افزار

adobeconnect و Skyroom
 ADOBE CAPTIVATE

Camtasia Studio
نرم اقزار راه بیان نو )بومی سازی شده در ایران(

nology.com/downloads/grading   ـwww.teach سایت مجموعه کامل نرم افزاری

فرصت های شغلی 
با تأكید بر مشاغل 

خویش  فرما

مربی رشته های مختلف ورزشی
داور در رشته های مختلف ورزشی

ارزیاب ساختار قامتی
مدیریت اماکن ورزشی

استعدادیاب ورزشی
آزمونگر ورزشی

ارگان ها و نهادهای 
عمومی كه می توانند 

همکاری كنند

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ورزش و جوانان ـ اداره ورزش شهرداری ـ سازمان 
تربیت بدنی ـ فدراسیون های ورزشی ـ هیات های ورزشی ـ دانشگاه ها 

مشاغل خانگی رشته 
تربیت بدنی

دستیار برنامه نویس تمرینات ورزشی
دستیار برنامه نویس تغذیه ورزشی

دستیار پژوهشگر ورزشی
دستیار مشاور سالمت جسمانی

دستیار مشاور و روانشناس ورزشی
بازاریاب ورزشی
خبرنگار ورزشی

روزنامه نگار ورزشی
تولیدکننده محتوای آموزشی در رشته تربیت بدنی
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سایت ها و منابع 
اطالعاتی ویژه رشته 

تربیت بدنی

The ultimate human body)اطلس جامع بدن(

Keepfit اطالعات غذاها و میوه ها 

Elmevarzesh.comعلم ورزش

Academy.olympic.irسایت رسمی اکادمی ملی المپیک ایران

Sportmedicine.irپرتابل پزشکی ورزشی 

سایت ها و منابع 
اطالعاتی ویژه رشته 

تربیت بدنی

Durusport.comروانشناسی ورزش

Iransport.netشبکه ورزش ایران

Ifsm.ir/faفدراسیون پزشکی ورزشی ایران
Ssrc.ac.irپژوهشگاه تربیت بدنی

ACSM.orgکالج آمریکایی پزشکی ورزشی

www.aahperd.orgسازمان ایفرد

www.Icsspe.orgشورای بین المللی علوم ورزشی و تربیت بدنی

www.brianmac.demon.co.ukاطالعات الزم برای مربیان ورزش مدارس

روزنامه رایگان الکترونیک درباره تغذیه 
ورزشکاران.روانشناسی ورزشی و مهارت ها

www.askeric.org/cgiـbin/lessons.
cgi/physicalـeducatio

www.teachphysed.comپایگاه اطالعاتی تربیت بدنی در مدارس

راهنما و منبع اطالعاتی ورزش کودکان و 
sports.com  ـwww.youthجوانان برای مربیان ورزشی و والدین

صاحبان حرف و 
مشاغلی كه می توانند 

همکاری كنند

مدیران سالن های ورزشیـ  مدیر عامل تیم های ورزشیـ  مدیران مهد کودک ها و مدارسـ  
رؤسای فدراسیون ها و یا هیات های ورزشی ـ مدیران تربیت بدنی در آموزش و پرورش 

و شهرداری 
متخصصان طب فیزیکیـ  مشاوران  
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اقتضائات رشته تربیت كودک 

نرم افزارهای تخصصی

نرم افزار سوپر اسکرین قابلیت ضبط صدا، کاهش حجم، نشان دادن سخنران 
دیجی فرم برای طراحی سؤاالت آنالین
گوگل فرم برای طراحی سؤاالت آنالین

کم اسکنر
مویزن

کامتاسیا
کپ تی ویت

آپارات برای دانلود فیلم های آموزشی
پاورپوینت

Adob  connect
Skyroom

Big blue button
Foxit در اندروید و anonatir در لپ تاپ

Innote
 testmoz ایجاد آزمون آنالین با

Pixamotion
Inshot نرم افزار تهیه فیلم

handbrake کاهش حجم فیلم در لپ تاپ با استفاده از نرم افزار

فرصت های شغلی 
با تآكید بر مشاغل 

خویش فرما

1ـ به عنوان مربی یار در مراکز پیش از دبستان فعالیت کند.
2ـ مربی یار پس از 3 سال کار تجربی به عنوان مربی فعالیت کند.

3ـ مربیان به صورت گروه های کارآفرین می توانند مراکزی را تأسیس کرده و خدماتی در 
زمینه های قصه گویی، نمایش خالق، مهارت کالمی، خودآگاهی کودک، ارتباط و مشارکت، 

اجرای انواع بازی ها و به مراکز پیش از دبستان ارائه دهند.
4ـ مربیان به صورت گروهی، می توانند مرکز پیش از دبستان تأسیس کنند. )تعاونی(

5  ـ به عنوان پرستار کودک در منزل می توانند خدمات خود را ارائه دهند.
6  ـ با ادمه تحصیل در شغل های مدیریت مراکز پیش از دبستان فعالیت نماید.

مشاغل خانگی رشته 
تربیت كودک

مراقب کودک در خانه 
مربی کودک در خانه

مهد کودک های خانگی 
مراکز پیش از دبستان
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سایت ها و منابع 
اطالعاتی ویژه رشته 

تربیت كودک

Medu.ir وزارت آموزش و پرورشkoodakan.org کتابخانه قصه کودک

Tvoccd.oerp.irBeytoote.com بیتوته
Chap.sch.ir koodakan.tebyan.net تبیان کودکانه

دنیای بازی www.minibazi.irمراکز پیش از دبستان مانند سایت مهدوی
کودک خالق http://kids.irسایت های بهداشتی و هالل احمر

koodakonline.com کودک آنالینkoodakan.org سرگرمی و بازی
www.ninisite.com و سایت های آموزشی دیگرنی نی سایت
koodakcity.com کودک سیتی

کارسنج

صاحبان حرف و 
مشاغلی كه می توانند 

همکاری كنند

درمانگاه ها و پرستاران کودک
مراکز پیش از دبستان

مربیان مراکز پیش از دبستان
خانه های بازی و مراکز بازی
مراکز مراقبت روزانه خانگی 

ارگان ها و نهادهای 
عمومی كه می توانند 

همکاری كنند

سازمان بهزیستی:
آرشیو فیلم از مراکز پیش از دبستان 

فیلم آموزش به کودکان 
وزارت بهداشت و درمان:

فیلم شناخت اندام های بدن 
فیلم بیماری های شایع در کودکان )عالئم تا نحوه برخورد با کودک بیمار(

سازمان هالل احمر:
فیلم آموزشی کمک های اولیه 

سازمان صدا و سیما:
فیلم های آموزشی با موضوعات مرتبط با محتوی

سازمان آتش نشانی )حوادث و ایمنی(
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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اقتضائات رشته حسابداری

نرم افزارهای تخصصی

رشته حسابداری یکی از حوزه های شغلی است که نرم افزارهای تخصصی بسیاری در اختیار دارد و همین موضوع شیوه های 
طراحی، ارائه و اجرای کار را در رشته های آن را مورد تأثیر قرار داده است. مهم ترین نرم افزارهای این رشته ها عبارت اند از:

نرم افزار های Access ،Excel و word در رشته حسابداری بسیار کاربرد دارد. شرکت های مختلف نیز تولید نرم افزار 
برای رشته حسابداری کرده اند که همگی شامل نرم افزار خزانه، نرم افزار خرید و فروش، نرم افزار اموال، نرم افزار انبار، 
نرم افزارحقوق و دستمزد به فراخور در رشته های این گروه استفاده شده اند که هنرجویان در مقاطع تحصیلی تکمیل 

کننده این دوره )کاردانی( نرم افزارهای دیگری را نیز آموزش می بینند.  

بسیاری از مشاغلی که در رشته های های تحصیلی این گروه پیش بینی شده اند را می توان جز مشاغل شرکتی و سازمانی فرصت های شغلی 
تعریف کرد. البته پس از آنکه به مهارت کافی افراد دست یافتند می توانند با نرم افزار کلود از خانه به شرکت متصل شوند.

سایت ها و منابع 
اطالعاتی ویژه گروه 

حسابداری

https://audit.org.irسازمان حسابرسی 

https://iica.irانجمن حسابداران خبره ایران

https://www.iacpa.irانجمن حسابداران رسمی

سازمان امور مالیاتی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

http://www.mcls.gov.irوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

http://www.irantvto.irسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

http://www.doe.ir/Portal/homeسازمان حفاظت از محیط زیست

آدرس سامانه چاپ و 
                                                       http://wwwchap.sch.irتوزیع كتابهای درسی
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اقتضائات رشته حمل و نقل

رسانه ها و منابع 
اطالعاتی

آیین نامه های ایمنی راه ها وزارت راه و ترابری
استاندارد های ملی ایران. معابر شهری

مجموعه دستور العمل های معاونت حمل و نقل و ترافیک
مجموعه آیین نامه های بارگیری، حمل و مهار ایمن بار در وسایل نقلیه باری

ضوابط به کارگیری مدیر فنی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای
آیین نامه های حمل و نقل مواد خطرناک

ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای
ضوابط اختصاصی صدور مجوز فعالیت حمل و نقل برای شرکت های توزیع و پخش

ضوابط تهیه و تنظیم و استفاده از بارنامه ها
مقررات حمل و نقل بار در راه های کشور، وزارت راه و شهرسازی

آیین نامه اجرایی حمل ونقل مواد خطرناک
آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و قابل انفجار

راهنمای عملیات پیشگیری از تشکیل الیه یخ و برف در سطح راه ها

تارنماها 

www.irica.gov.ir تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران
 ir.rmto.www//:https تارنمای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

https//:www.mrud.ir  تارنمای وزارت راه و شهرسازی
https//:doe.ir تارنمای محیط زیست کشور

ir.gov.isiri.www//:https  تارنمای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
https//:www.niopdc.ir تارنمای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

http//:rahvar120. ir   تارنمای پلیس راهور
http//:imo.org.ir تارنمای سازمان دهیاری ها و شهرداری ها 

   https://www141.ir :تارنمای مرکز مدیریت راه های کشور
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عناوین مشاغل

متصدی صدور بلیت و صورت وضعیت شرکت های مسافری
متصدی انبار توشه مساقر 

مهماندار
کارمند خدمات ویژه مسافری

مامور گشت و کنترل خطوط مسافری
نگهبان پایانه

متصدی خدمات آتش نشانی 
متصدی سیستم های حفاظتی پایانه

متصدی انبار پایانه
متصدی تدارکات پایانه

متصدی حمل بار
بایگان اسناد حمل و نقل

متصدی صدور انواع بارنامه ها
متصدی امور حمل و نقل

متصدی ارائه خدمات پشتیبانی )امور لجستیک( 
متصدی تعمیر روسازی راه 

نصاب عالئم راه ها
نصاب گاردریل

نصاب تجهیزات ایمنی )سرعت گیر و ضربه گیر( 
متصدی پایدارسازی ترانشه ها 
متصدی حمل بار فاسد شدنی

متصدی حمل بار ترافیکی
متصدی کنترل بار ترافیکی

مسافربری بین المللی
متصدی حمل و نقل بین المللی

متصدی سرویس و نگهداری ناوگان جاده
بازرس فنی وسیله نقلیه

متصدی کنترل ایمنی بارگیری و بارچینی
متصدی بارگیری و بارچینی مواد خطرناک

راهدار امدادرسان
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سازمان ها و 
ارگان های متولی

وزارت راه، مسکن و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

اداره کل راهداری ها در استان های کشور
پایانه های باری و مسافری در استان ها و شهرستان ها

معاونت حمل و نقل ترافیک 
سازمان امداد و نجات هالل احمر

اتاق بازرگانی صنایع و معادن
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

پلیس راهور
سازمان حفاظت محیط زیست

بیمه مرکزی
سازمان دهیاری ها و شهرداری ها





راهنمای برنامه درسی
 زمینه تحصیلی حرفه ای

 کشاورزی و غذا

 5

ماشین های  دامی،  امور  باغی،  امور  زراعی،  امور  رشته های: 
کشاورزی و صنایع غذایی   
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توسعه كشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تكامل دانش و مهارت كشاورزان 
به منظور افزایش كارایی، اثر بخشی و پایداری در این بخش باشد. استفاده از دانش و فّناوری های روز 

دنیا توسعه پایدار در این حوزه را به همراه دارد.
بدیهی است كه تمامی تولیدكنندگان بخش كشاورزی توانمندی های بالقوه در عرصه امنیت غذایی 
هستند كه باید با آموزش نسل آینده در این زمینه این توانمندی ها به قابلیت های بالفعل برای استفاده 
بهینه از منابع و سیستم كشاورزی پایدار، در جهت رشد و شكوفایی كشورمان تبدیل كرد. و بخشی از 

این رسالت مهم بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
در حالت عادی می توان همه موارد را به صورت حضوری مبتنی بر شایستگی با همراهی هنرآموز و هنرجو 
اجرا كرد، به طوری كه هنرآموز فعالیت های آموزشی هر درس را در طی سال با همراهی هنرجویان و 
دیگر اركان مشاركت كننده در امر آموزش انجام می دهند و ضروری به نظر نمی رسدكه با هنرجویان در 

خارج از كالس در راستای فرایند یاد دهی ـ یادگیری آموزش ضمیمه ای داشته باشند.1
حال با آموزش هنرآموزان و هنرجویان با فضای مجازی و با توجه به شرایط كرونایی و پساكرونا، 
می توان به كمک آموزش های مجازی این فرصت را برای آموزش و پرورش فراهم كرد تا بتوان از فضای 
مجازی استفاده بهینه و مؤثرتری نمود. در این بین اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم كردن 
زیرساخت های الزم برای توسعه فرصت آموزش از راه دور و آموزش مجازی دو چندان شده است. طبق 
اعالم یونسكو بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان دنیا تحت تأثیر شیوع كرونا قرارگرفته اند و آموزش های 
رسمی آنها تعطیل شده است، بنابراین باید چاره ای اندیشید. اگرچه آموزش در فضای مجازی اثرگذاری 
آموزش چهره به چهره را نداشته و ندارد و آموزش های تلویزیونی هم در حال انجام بوده و هست، ولی در 
شرایطی كنونی، آموزش های فنی و مهارتی به صورت نیمه حضوری)مجازی و حضوری( بهتر از تعطیلی 
آموزش است كه نواقص خاص خود را دارد. بنابراین با توجه به دالیل زیر آموزش نیمه حضوری)مجازی 

و حضوری( ضروری به نظر می رسد: 
 كاهش استرس ها و فشارهای روانی در هنرجویان از طریق گسترش یادگیری های تعاملی، فردی و مجازی 

 تحقق عدالت آموزشی از طریق گسترش دسترسی به دامنه وسیعی از محتوای الكترونیكی

1- در سال های اخیر هم زمان با رشد برنامه های فضای مجازی مانند سروش، ایتا،... خیلی از هنرآموزان برخی از مواد درسی خود را به صورت غیر مستقیم با تشكیل 
گروه های مجازی ارائه می دهند

 راهنمای هنرآموزان در ارائه مطالب و روش تدریس دروس رشته های زمینه 
کشاورزی و غذا در شرایط شیوع ویروس کووید ـ 19
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آب، خاک و گیاه )درس مشترک گروه(

شماره 
عنوان پودمانپودمان 

ارزشیابی 
ارزشیابی تراکمیارزشیابی تکوینی

خاک1

با صالحدید هنرآموز و براساس موضوع 
مورد ارزشیابی، از روش های ارزشیابی 
گفته شده در بخش كلیات استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب درسی 
مربوطه و با صالحدید اولیاء هنرستان 

)به صورت حضوری(

خواص شیمیایی و بهسازی خاک2
خواص آب3
منابع آب4
كشت و نگهداری گیاهان5

رشته درس مشترک گروه کشاورزی
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                        دانش فنی پایه

عنوان پودمانشماره پودمان  
ارزشیابی 

ارزشیابی پایانیارزشیابی تکوینی

كلیات1

با صالحدید هنرآموز و براساس موضوع مورد 
ارزشیابی، از روش های ارزشیابی گفته شده در 

بخش كلیات استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول ارزشیابی 
انتهای هر پودمان كتاب درسی مربوط و با 

صالحدید اولیاء هنرستان)به صورت حضوری(

بهداشت و ایمنی محیط كار2
كود و سم3
اقتصاد كشاورزی4
محاسبات كاربردی5

باتوجه به ارائه محتوا به صورت تلفیق دانش، نگرش و مهارت و همچنین شرایط متفاوت اجرا در صورت صالحدید شورای 
مدرسه و مناطق بهتر است. پودمان های دوم تا پنجم به صورت نیمه حضوری برگزار می شود.

دانش فنی تخصصی

عنوان پودمانشماره پودمان  
ارزشیابی 

ارزشیابی پایانیارزشیابی تکوینی

كسب اطالعات فنی1

با صالحدید هنرآموز و براساس موضوع مورد 
ارزشیابی، از روش های ارزشیابی گفته شده در 

بخش كلیات استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول ارزشیابی 
انتهای هر پودمان كتاب درسی مربوط و با 

صالحدید اولیاء هنرستان)به صورت حضوری(

اكوسیستم و چرخه مواد2

فتوسنتز و تنفس گیاهان3

ژنتیک و اصالح بذر4

تولید خوراک سالم5

بنابر صالحدید شورای فنی هنرستان و منطقه در صورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتكل  های بهداشتی، برنامه ریزی 
به صورت نیمه حضوری می تواند مؤثر واقع شود.

رشته امور زراعی 
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دانش فنی پایه

عنوان پودمانپودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی پایانیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس كلیات1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
ایمنی و بهداشت محیط كار2

اقتصاد كشاورزی و امنیت3

تأسیسات باغبانی4

گیاه شناسی5

اتوجه به ارائه محتوا به صورت تلفیق نگرش مهارت و دانش، و همچنین شرایط متفاوت در صورت صالحدید شورای 
مدرسه و مناطق بهتر است. پودمان های دوم تا پنجم به صورت نیمه حضوری برگزار می شود.

دانش فنی تخصصی

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی پایانیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس كسب اطالعات فنی1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
اكوسیستم و محیط زیست2

فناوری های نوین در كشاورزی3

هواشناسی كشاورزی4

نقش اندام های گیاهی5

بنابر صالحدید شورای فنی هنرستان و منطقه در صورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتكل  های بهداشتی، برنامه ریزی 
به صورت نیمه حضوری می تواند مؤثر واقع شود.

رشته امور باغی 
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دانش فنی پایه

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تجمیعیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس كلیات1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
بهداشت و ایمنی محیط كار2

محاسبات كاربردی3

نظام دامپروری كشور4

تشریح و فیزیولوژی5

باتوجه به ارائه محتوا به صورت تلفیق نگرش مهارت و دانش، و همچنین شرایط متفاوت در صورت صالحدید شورای 
مدرسه و مناطق بهتر است. پودمان های دوم تا پنجم به صورت نیمه حضوری برگزار می شود.

دانش فنی تخصصی

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تجمیعیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس كسب اطالعات فنی1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان2

عوامل بیماری زا در دام، طیور، 3
زنبور عسل و آبزیان

ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، 4
زنبور عسل و آبزیان

دامپروری ارگانیک5

بنابر صالحدید شورای فنی هنرستان و منطقه در صورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتكل  های بهداشتی، برنامه ریزی 
به صورت نیمه حضوری می تواند مؤثر واقع شود.

رشته امور دامی 
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دانش فنی پایه

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تجمیعیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس بهداشت و ایمنی محیط كار1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(

مكانیزاسیون و اقتصاد ماشین های 2
كشاورزی

محاسبات كاربردی3

مقاومت قطعات در برابر تغییر شكل4

مواد و متالورژی5

باتوجه به ارائه محتوا به صورت تلفیق نگرش مهارت و دانش، و همچنین شرایط متفاوت در صورت صالحدید شورای 
مدرسه و مناطق بهتر است. پودمان های دوم تا پنجم به صورت نیمه حضوری برگزار می شود.

 دانش فنی تخصصی

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تجمیعیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس تحلیل سازوكارهای حركتی1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
تحلیل سیستم های هیدرولیكی 2

تحلیل كنترل كننده های الكترونیكی3

نقشه كشی و مدل سازی رایانه ای قطعات4

كسب اطالعات فنی5

بنابر صالحدید شورای فنی هنرستان و منطقه در صورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتكل  های بهداشتی، برنامه ریزی 
به صورت نیمه حضوری می تواند مؤثر واقع شود.

رشته ماشین های کشاورزی 
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دانش فنی پایه

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس جایگاه و اهمیت كشاورزی1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
میكروبیولوژی مواد غذایی2

تغذیه و مواد غذایی3

اصول كنترل كیفیت مواد غذایی4

بهداشت و ایمنی محیط كار5

باتوجه به ارائه محتوا به صورت تلفیق نگرش مهارت و دانش، و همچنین شرایط متفاوت در صورت صالحدید شورای 
مدرسه و مناطق بهتر است. پودمان های دوم تا پنجم به صورت نیمه حضوری برگزار می شود.

دانش فنی تخصصی

عنوان پودمانشماره پودمان 
ارزشیابی 

ارزشیابی تراکمیارزشیابی تکوینی

با صالحدید هنرآموز و براساس اثر فرایند بر كیفیت مواد غذایی1
موضوع مورد ارزشیابی، از روش های 
ارزشیابی گفته شده در بخش كلیات 

استفاده شود.

آزمون عملكردی مطابق با جدول 
ارزشیابی انتهای هر پودمان كتاب 
درسی مربوط و با صالحدید اولیاء 

هنرستان)به صورت حضوری(
افزودنی های مواد غذایی2

غذا و سالمت جامعه3

فناوری نانو و غنی سازی در صنعت غذا4

كسب اطالعات فنی5

بنابر صالحدید شورای فنی هنرستان و منطقه در صورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتكل  های بهداشتی، برنامه ریزی 
به صورت نیمه حضوری می تواند مؤثر واقع شود.

رشته صنایع غذایی 
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پیشنهادهایی برای خانواده ها با توجه به مقتضیات زمینه کشاورزی:

زمینة كشاورزی از پنج رشتة تحصیلی امور باغی، امور دامی، امور زراعی، صنایع غذایی و ماشین های 
كشاورزی تشكیل شده است. 

در حال حاضرحدود 11۰ هنرستان كشاورزی با ظرفیت و پتانسیل تولید به شرح نمودار زیر فعال هستند 
كه در مقایسه با سایر هنرستان ها فرایند آموزش همراه با تولید در محیط واقعی كار را فراهم می كنند. 

امکانات و 
ظرفیت فعلی 
هنرستان های 

کشاورزی

ظرفیت مرغ داری 
)گوشتی و تخم گذار( 
حدود 23۰۰۰ قطعه

بیش از 42۰ كندو 
زنبور عسل

بیش از 52۰۰ 
هكتار زمین زراعی

6۰۰ هكتار باغ

13۰۰۰۰ متر ربع 
گلخانه

بیش از 1۰۰۰ رأس 
گاو و 45۰۰ رأس 

گوسفند

حرفه ای  ـ  تحصیلی  زمینه  رشته های  آموزش  در  خانواده  نقش   
کشاورزی و غذا در وضعیت شیوع ویروس کووید 19
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 هنرستان های كشاورزی به صورت شبانه روزی هستند. بنابراین در صورت استفاده هنرجویان از امكانات 
خوابگاهی ضروری است، خانواده ها ضمن تهیه وسایل بهداشت فردی، رعایت پروتكل های بهداشتی را  

به هنرجویان یادآوری كنند.
 رعایت كامل پروتكل های بهداشتی در تولید محصوالت كشاورزی و غذایی از سوی هنرجویان و 

هنرآموزان الزامی است. 
والدین گرامی می توانند با آشنایی بیشتر با مشاغل و فرصت های خانگی در زمینه كشاورزی فرزندان 
خود را با توجه به ظرفیت منطقه خود برای تشكیل فرصت های شغلی راهنمایی نمایند. از طرفی توجه 
به فارغ التحصیالن رشته های زمینه كشاورزی می تواند گام مؤثری در راستای تأمین نیاز بازار كار، 

اشتغال جوانان، خوداشتغالی و همچنین تأمین امنیت غذایی كشور باشد.
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

با توجه به شرایط كنونی )حضوری و نیمه حضوری( مشاغل و نرم افزار های كاربردی زمینه كشاورزی 
معرفی می شوند:

اقتضائات زمینه کشاورزی

درگروه كشاورزی به ویژه رشته ماشین های كشاورزی نرم افزار سالیدوركس )Salid works( و نرم افزارهای تخصصی
در رشته باغبانی انواع نرم افزارهای طراحی فضای سبز كاربرد دارد.

فرصت های شغلی با تأكید بر 
مشاغل خویش فرما

بسیاری از مشاغلی كه در رشته های های تحصیلی این زمینه پیش بینی شده اند را می توان جز 
مشاغل خویش فرما محسوب كرد. برای مثال تعمیركاران و كاربران انواع ماشین های كشاورزی، 
تولیدكنندگان انواع محصوالت زراعی، باغی، دامی و فراوری هر یک از این محصوالت را می توان 

عنوان كرد. كه هنرجویان پس از سپری كردن هر واحد یادگیری مرتبط می تواند شاغل شود.

سایت ها و منابع اطالعاتی ویژه 
زمینه كشاورزی

http://www.isiri.orgسازمان ملی استاندارد ایران

https://www.maj.irوزارت جهاد كشاورزی

سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی 
جمهوری اسالمی ایران

https://agrieng.org

http://www.asri.irمؤسسة تحقیقات علوم دامی كشور

http://www.spii.irمؤسسة تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

http://www.swri.irمؤسسة تحقیقات خاک و آب

http://www.ifsri.irمؤسسة تحقیقات علوم شیالتی ایران

http://hsri.ac.irمؤسسة تحقیقات علوم باغبانی

مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و 
توسعه روستایی

http://www.agri-peri.ac.ir

http://www.doe.irسازمان حفاظت از محیط زیست

كانون انجمن های های صنفی مسئولین ایمنی و 
بهداشت كار

http://tehranhse.com

http://www.mcls.gov.irوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

سامانه اخذ گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی 
پیمانكاران سراسر كشور

http://www.svcc.ir

http://www.irantvto.irسازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

http://wwwchap.sch.irآدرس سامانه چاپ و توزیع

دفتر تألیف كتاب های درسی 
آموزش های فنی، حرفه ای و 

كاردانش
/http://tvoccd.oerp.ir

دفتر آموزش های فنی، 
حرفه ای و كاردانش

https://tve.medu.ir
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معرفی برخی از شرکای اجتماعی که می توانند سهمی در پبشبرد آموزش ایفا نمایند
1 سازمان ملی استاندارد ایران

2 وزارت جهاد كشاورزی

3 سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران

4 مؤسسه تحقیقات علوم دامی كشور

5 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

6 مؤسسه تحقیقات خاک و آب

7 مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران

8 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

9 مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی

10 سازمان حفاظت از محیط زیست

11 كانون انجمن های های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت كار

12 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

13 سامانه اخذ گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانكاران سراسر كشور

14 سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

نقش شرکای اجتماعی
1 نهادهای عمومی

ـ رسانة ملی: نقش رسانه های آموزشی در فرایند یادگیری و آموزش سواد رایانه ای به هنرجویان و 
هنرآموزان، ایجاد انگیزه و روحیه كارآفرینی در هنر جویان با پخش مستندات از كشاورزان نمونه و 

موفق است.
ـ شركت مخابرات ایران : رفع كمبود زیرساخت های فنی و مخابراتی

ـ وزارت بهداشت: مشاركت و نظارت و تأمین مواد بهداشتی در خوابگاه هنرستان های كشاورزی در 
صورت نیمه حضوری

2 صاحبان حرف و مشاغل

ـ وزارت جهاد كشاورزی )اداره جهاد كشاورزی هر شهر/ خدمات كشاورزی هر دهستان(
ـ كسب مجوز حضور هنرجویان با فاصله گذاری اجتماعی در كشت و صنعت های كشاورزی به منظور 
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

كسب تجربه و مهارت مرتبط با برنامه های درسی
- تأمین نهاده ها، ابزار و تجهیزات كشاورزی مورد نیاز 

- استفاده ازظرفیت مزارع ، واحدها و صنایع تولید كننده نمونه برای بازدید و كارآموزی هنرجویان 
كشاورزی

- صدور اجازه بازدید از مزارع تحقیقاتی و زراعی 



بهبود کیفیت و ارتقا کارایی آموزش های کشاورزی
1 شناسایی هنرآموزان و افراد خبره جهت ارائه روش های تدریس فعال و خالق متناسب با رشته های 

تحصیلی زمینه كشاورزی در شرایط كرونا
2 فراهم كردن امكانات منطبق بر پروتكل های بهداشتی جهت انجام فعالیت های كارگاهی هنرجویان 

در محل كارگاه های هنرستان
3 تهیه پوستر و بروشور و وبالگ هنرستان جهت معرفی روش های یاددهی ـ یادگیری رشته های 

تحصیلی در شرایط خاص برای هنرآموزان و هنرجویان 
4 تشكیل نمایشگاه از دستاوردهای هنرجویان و هنرآموزان در شرایط آموزش مجازی جهت تسهیل 

در امر آموزش
5 حضور مشاوران و هنرآموزان مجرب در زمان حضور هنرجویان جهت راهنمایی و مشاوره آنها

6 تبلیغات مؤثر وكارا در قالب بروشور، تراكت و... و بازتاب موفقیت های هنرستان و هنرجویان موفق 
در فرایند آموزش در شرایط كرونا به اولیا و مربیان 

7 جذاب نمودن فضای هنرستان و رعایت اصول زیباسازی هنرستان ها مبتنی بر بهداشت در زمان 
حضور هنرجویان 

8 استفاده بهینه از امكانات موجود به منظور كیفیت بخشی به آموزش های مهارتی و تشویق هنرجویان 
و خانواده ها جهت مشاركت در امر آموزش مجازی و نیمه حضوری

9 نظارت بر كیفیت و چگونگی آموزشهای مجازی، نیمه حضوری و فرایند ارزشیابی مستمر و باز خورد 
آن در شورای دبیران و هنرآموزان 

10 تجزیه وتحلیل نتایج امتحانات و مقایسه آن با سال گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت و برنامه ریزی 
مناسب جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 

11 تنظیم برنامه هفتگی متناسب با محتوای دروس، روابط مناسب بین دروس و توالی دروس كارگاهی، 
امكانات و تجهیزات كارگاهی هنرستان و... در شرایط آموزش مجازی و نیمه حضوری 

12 تقدیر و تشویق مستمر هنرجویان و هنرآموزان، فعال در شرایط آموزش مجازی و نیمه حضوری 
13 تجهیز كتابخانه هنرستان و استفاده بهینه از آن 

14 صدور كارنامه ارزشیابی برای هنرجویان جهت اطالع اولیای آنها

راهکارهای اجرایی برای مدیران هنرستان های کشاورزی برای آموزش در 
شرایط خاص
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اجرای طرح بهینه سازی تجهیزات در هنرستان های کشاورزی
1 كاهش ظرفیت خوابگاه ها و ایجاد فضاهای جدید جهت خوابگاه هنرجویی 

2 تأمین تجهیزات كارگاهی هنرستان برابر استانداردهای رشته ها 
3 تهیه تجهیزات متناسب با آموزش های عملی و به روزآوری آنها 

4 افزایش تجهیزات و ادوات كشاورزی و تأمین امكانات محیط یادگیری دروس كارگاهی در شرایط 
آموزش نیمه حضوری  

5 شماره گذاری وسایل و تجهیزات و تحویل به هنرجویان جهت اجرای بهینه پروتكل های بهداشتی
6 به كارگیری افراد توانمند در پست سرپرست بخش و تحویل تجهیزات كارگاهی به آنها

7 تشكیل كارگروه های تخصصی در هنرستان و برآورد نیاز هر كارگاه توسط كار گروه مربوطه
8 ایمن سازی و اجرای پروتكل های بهداشتی در ساختمان های آموزشی،كارگاه ها و خوابگاه

9 برگزاری جلسات توجیهی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای عوامل اجرایی
10 كاهش ظرفیت خوابگاه ها و ایجاد فضاهای جدید جهت خوابگاه هنرجویی 

مولد نمودن هنرستان های کشاورزی
مشاركت فعال هنرجویان در جریان تولیدات و آشنایی با چرخه تولیدی و بازاریابی محصوالت نوعی 
تمرین مناسب و كارآمد و اثربخش در اشتغال زایی و كارآفرینی آنها محسوب می شود كه در شرایط 
به وجود آمده كنونی نباید مورد غفلت قرار گیرد. در ضمن افزایش تولیدات هنرستان ها نسبت به 
شاخص های تولیدی شهرستانی و استانی و ملی، تولید محصوالت ارگانیک و سالم و گسترش فرهنگ 
تعهدپذیری و مسئولیت پذیری در جریان تولیدات و تولید محصوالت با كیفیت و قابل رقابت با بازار در 

راستای امنیت غذایی و هم سو با شرایط حاضر باید مورد توجه قرار گیرد.
1 اجرای تبصره 75 در سطح هنرستان 

2 جذب مشاركت مردمی و تجارب كشاورزان موفق
3 بهره گیری از استعداد و توانایی های هنرجویان 

4 تشكیل كمیته های تخصصی داخلی هنرستان به منظور مشاركت همگانی و بهره گیری از توان 
تخصصی و كارآمدی نیروی انسانی داخلی هنرستان و اجرای مصوبات آن 
5 بهره گیری از توان تجربی كارگروه های انجمن و اولیا و مربیان هنرستان

6 بهره گیری مناسب و بهینه از تجهیزات و امكانات و زمین ها و كارگاه های تحت اختیار هنرستان 
7 تدوین و اجرای برنامه كوتاه مدت و بلند مدت تولیدی ـ آموزشی در سطح هنرستان متناسب با 

شرایط كنونی
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اقتضائات ویژه هنرستان های کشاورزی
در شرایط خاص پاندمی كرونا با توجه به ماهیت هنرستان های كشاورزی، فعالیت های آموزش نیمه 
حضوری و مجازی  برنامه ریزی شود و محدودیت های خاص هنرستان های كشاورزی نیز مد نظر قرار گیرد.

محدودیت هایی كه باید مدنظر قرار گیرد:
ـ شبانه روزی بودن هنرستان های كشاورزی

ـ محدود بودن تعداد هنرستان های كشاورزی به گونه ای كه ممكن است یک هنرستان كشاورزی 
هنرجویان ساكن یک یا حتی دو استان را پوشش دهد )مسافت زیاد منزل تا هنرستان(

ـ هنرجویان رشته های كشاورزی عمدتاً از مناطق روستایی و كمتر برخوردار هستند و تعداد كمی از 
هنرجویان امكانات الزم مانند تلفن، كامپیوتر و اینترنت دارند یا اینكه برخی از هنرجویان از تلفن همراه 
و فضای مجازی والدینشان استفاده می كنند. این در حالی است كه والدین شاغل در طول روز در خانه 
حضور ندارند و همین موضوع دسترسی این هنرجویان به آموزش های الكترونیكی ارائه شده در بستر 

فضای مجازی را محدود می كند. 
ـ بهره گیری از توان و امكانات بخش خصوصی و سازمان ها و ارگان های مرتبط با آموزش های كشاورزی 

)وزارت جهاد كشاورزی و سازمان دامپزشكی، وزارت صمت، مراكز تحقیقاتی و...(



 6
راهنمای برنامه درسی
 دروس شایستگی های غیرفنی 
و شایستگی های پایه  



اهمیت و ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای 
تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین 
نیروی متعهد، متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه، ضرورتی انکار ناپذیر است که بدون توجه به 
آن سرمایه گذاری های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت. در برنامه های درسی آموزش های فنی و 
حرفه ای دو دسته شایستگی وجود دارد. دسته اول شایستگی های فنی که به صورت مشخص برای هر 
رشته و کاردانش تحصیلی و هر موقعیت آموزشی به تناسب مکان یادگیری )کالس و کارگاه( در قالب 

پودمان های کالن در سال های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود.
دسته دوم شایستگی های غیرفنی که متعلق به رشته خاصی نیست و برای همه دانش آموزان فنی و 
حرفه ای و کاردانش صرف نظر از سال تحصیلی و گروه شغلی و رشته ها باید برنامه ریزی و اجرا شود. 
این شایستگی ها اگرچه برای همه توصیه می شود ولی اهمیت آن نه تنها کمتر از شایستگی های فنی 
نیست بلکه تسهیل کننده و جهت دهنده است و در سرنوشت شغلی و کاری و مسیر زندگی افراد نقش 
تعیین کننده دارد. این دسته از شایستگی ها در دو بخش در آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش 
ارائه می شود. بخش اول اجرای شایستگی های غیرفنی همراه با شایستگی های فنی که در تمام مراحل 
آموزش به صورت تلفیقی جریان دارد و در هر تکلیف کاری تحت عنوان های ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محیطی، مورد توجه قرار می گیرد.
بخش دوم شامل دروس مستقل شایستگی های غیرفنی شامل: الزامات محیط کار )پایه دهم(، کارگاه 
نوآوری و کارآفرینی )پایه یازدهم ـ سه واحد(، اخالق حرفه ای )پایه دوازدهم ـ ٢ واحد( و انتخاب یک 
از دروس کاربرد فناوری های نوین یا مدیریت تولید )پایه یازدهمـ  دو واحد( است که به صورت آموزش 

و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و پودمانی ارائه و اجرا می گردد.

کلیات
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اهداف دروس مشترک شایستگی های غیرفنی

الزامات محیط کار
هنرجویان پس از گذاراندن این درس، توانایی به کارگیری الزامات عمومی موردنیاز محیط کا،ر از قبیل 
به کارگیری استانداردهای ایمنی و بهداشت، ارگونومی و مدیریت کیفیت، به کارگیری قوانین کار و یادگیری 

فناورانه و مادام العمر فنی و حرفه ای را کسب می نمایند.

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

دانش آموزان پس از گذراندن این درس، توانایی به کارگیری شایستگی نوآورانه در تعیین و درک موقعیت 
خود و بهبود آن را در برخورد با چالش ها و مسائل زندگی و فعالیت های حرفه ای را کسب می نمایند. عالوه 
بر این، آنان در به کارگیری شایستگی کارآفرینی در ایجاد کسب وکار به صورت نوآورانه در گروه های بزرگ 

شغلی توانمند می گردند و شخصیت کارآفرینانه آنها رشد و پرورش می یابد.

مدیریت تولید
دانش آموزان پس از گذراندن این درس توانایی به کارگیری شایستگی پیش بینی، برنامه ریزی و بازاریابی برای 
محصوالت یا خدمات در حوزه شغلی و رشته تحصیلی خود را دارا خواهند بود. همچنین،توانایی انتخاب 

روش های تولید و مدیریت پروژه را می یابند.

کاربرد  فّناوری های نوین

دانش آموزان پس از گذراندن این درس توانایی به کارگیری شایستگی فناورانه و مولد در تعیین و درک 
موقعیت خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در گروه های بزرگ شغلی خود را کسب 
می نمایند. آنها در انتخاب فّناوری های نوین، آینده شغلی و حرفه ای و تحلیل تغییرات  فّناوری رشته تحصیلی 
خود، توانمند خواهند بود. با تحلیل مزایا و فرصت ها، معایب و تهدیدها، آمایش سرزمینی خواستگاه  فّناوری 

و چرخه عمر  فّناوری، شایستگی های الزم را کسب می نمایند.
 فّناوری ها بر اساس نقشه علم و  فّناوری کشور تعیین شده اند.

اخالق حرفه ای
هنرجویان پس از گذراندن این درس، شایستگی و مسئولیت پذیری حرفه ای در تعیین و درک موقعیت و 
بهبود آن در برخورد با چالش ها، مسائل اخالق حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود، خدا، 

خلق و خلقت را در گروه های بزرگ شغلی کسب می نمایند.

قرمز، دروس خوشه  در شرایط 
شایستگی های غیرفنی می تواند 
در  شود.  اجرا  مجازی  به صورت 
یادگیری  رسانه های  این شرایط 
آنها جهت تسهیل آموزش ها در 
شرایط بازگشت نشر داده خواهند 

شد.

خوشه  زرد،دروس  شرایط  در 
شایستگی های غیرفنی می تواند 
مطابق راهنمای توصیفی تدوین 
شده با شیوه های متنوع آموزش 
)حضوریـ  نیمه حضوری ـ  تراکمی 
ارزشیابی  و غیرحضوری( اجرا و 

می شود.

در شرایط سفید دروس خوشه 
شایستگی های غیرفنی با رعایت 
پروتکل های توصیه شده به صورت 
و  اجرا  نیمه حضوری  و  حضوری 

ارزشیابی می شود.



در این راهنما به سؤاالت زیر برای پنج کتاب شایستگی های غیر فنی به تفکیک پاسخ می دهیم:
1 به طور مشخص و مصداقی مشخص شود که در هر یک از بخش های یک درس الزاماً باید به طور 

حضوری آموزش داده شوند و کدام یک از آنها به صورت غیرحضوری؟
2 در هر یک از دو بخش حضوری یا غیرحضوری چه مطالبی قابل حذف، تغییر و یا جابه جایی است 

؛به نحوی که آموزش آن در شرایط کنونی آسان تر و ممکن تر باشد؟

بخش اول ـ راهنمای دروس شایستگی های غیرفنی
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الزامات محیط کار پایه دهم
برنامه کتاب درسی الزامات محیط کار پایه دهم در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط 

اضطراری به شرح زیر است:

1  محتوا

آموزش مبتنی بر شایستگی:
رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را 
به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و 
ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به عنوان هدف 

آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
 50 درصد آموزش های این کتاب در دروسی که آموزش آنها به گفت وگو و بحث های گروهی نیاز 

بیشتری دارند، به صورت غیرحضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 3 )محیط و قوانین کار(

پودمان 4 )ایمنی و بهداشت محیط کار(
پودمان 5 )مهارت کاریابی(

 50% آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )محیط کار و ارتباطات انسانی(

پودمان ٢ ) فّناوری در محیط کار(
محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جابه جایی در اجرای پودمان های بخش حضوری و غیرحضوری 

با توجه به شرایط احتمالی وجود دارد.

الزامات محیط کار

آموزش حضوری آموزش غیرحضوری

پودمان 1 پودمان ٢ پودمان 3 پودمان 4 پودمان 5
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غیرحضوریحضوریعنوان

*محیط کار و ارتباطات انسانی

* فّناوری در محیط کار

*محیط و قوانین کار

*ایمنی و بهداشت محیط کار

* مهارت کاریابی

2 روش تدریس درس الزامات محیط کار:

در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد می شود:
 روش اکتشافی: در آموزش به روش اکتشافی در فضای مجازی الزم است معلم با طراحی آموزشی 
مناسب و بهره مندی از امکانات فضای مجازی، انواع رسانه های آموزشی )فیلم، عکس، پاورپوینت و...( 

را برای هدایت بهتر دانش آموزان از قبل تدارک ببیند.
یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز با راهنمایی معلم، اصل یا قانونی را کشف نموده و 
مسئله ای را حل می کند. در این روش معلم با طرح سؤاالت مناسب، جواب های نادرست دانش آموزان را 
به سمت جواب های درست هدایت می نماید. معلم باید کالس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ 
نماید؛ به طوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان را 

وادار به تفکر می کند و آنها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید.

سهم محتوای آموزشی

حضوری 
 %50

مجازی 
 %50



131

راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

برای مثال در آموزش درس »  محیط کار چیست؟« فصل اول:
ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فکر کردن وامی دارد 
و آنها را برمی انگیزاند تا با مقایسه تفاوت محیط کاری آن را به عنوان یک مسئله جدی در محیط زندگی 

خود بررسی کنند.
معلم پس از ارائه چند نمونه از تصاویر محیط های مختلف کاری، دانش آموزان را به سمت شناسایی 
و بررسی ویژگی هر یک از آنها هدایت می کند. سپس از دانش آموزان می خواهد محیط های کاری 
اعضای خانواده خود را بیان کنند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی 

پاسخ های خود و کشف ویژگی های محیط های کاری هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 

فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.

 بحث گروهی: روش بحث گروهی گفت وگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که 
موردعالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای کالس های حضوری این 
درس به راحتی قابل اجرا است ولی در روش آموزش مجازی نیز می توان دانش آموزان را به گروه های 
کوچک حداکثر 5 نفره تقسیم کرد و با بهره مندی از امکانات فضای مجازی، گفت وگوها را در آن بستر 
انجام داد. در این روش، معموالً معلم موضوع یا مسئله اصلی درس را مطرح می کند و شاگردان درباره 
آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر می پردازند و نتیجه می گیرند؛ بنابراین برخالف روش سخنرانی، 
در این روش شاگردان در فعالیت های آموزشی فعاالنه شرکت می کنند و مسئولیت یادگیری را به عهده 
می گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش های خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق، مفاهیم و 
اصول علمی دفاع می کنند. در اجرای صحیح بحث گروهی، شاگردان باید توانایی سازمان دهی عقاید و 
دیدگاه های خود، انتقادات دیگران )چه درست و چه نادرست( و ارزیابی نظرهای مختلف را در ضمن 
بحث داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روش بحث گروهی روشی است که به شاگردان فرصت می دهد تا 
نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه های خود را با دالیل مستند بیان 
کنند و نتایج گفت وگوهای خود را به معلم گزارش کنند. همچنین، معلمان می توانند با شرکت در 

گفت وگوهای دانش آموزان از کم و کیف فعالیت های آنها مطلع شوند.
برای مثال، در آموزش درس »  سلسله مراتب محیط کار« فصل اول:

معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که یک حرفه شغلی را انتخاب کنند و با بحث در میان خود 
ساختار سلسله مراتبی آن را طراحی کنند و به صورت ارائه یک نتیجه از گروه خود در کالس به صورت 

مجازی بیان نمایند.
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 روش خودارزیابی: در این روش، دانش آموزان خود را در مقایسه با معیارهای تعیین شده توسط 
معلم در هر جلسه ارزیابی می کنند. در حقیقت، در این روش دانش آموزان به صورت خودخوان محتوای 
دروس را مطالعه می کنند و بر عملکرد خود نظارت می کنند.برای مثال معلم در هر درس مفاهیم و 
مهارت های اساسی و انتظارات یادگیری و معیارهای ارزیابی پیرامون آنها را مشخص می کند و دانش آموزان 
موظف اند در هر کالس آموزش مجازی پس از مطالعه درس، خود را بر اساس معیارهای تعیین شده از 

سوی معلم ارزیابی کنند و در پایان کالس به معلم بازخورد ارائه دهند.
برای مثال، در آموزش درس » ارتباط چیست« فصل اول:

با توجه به اینکه دانش آموزان در درس هایی مانند تفکر و سواد رسانه ای و آمادگی دفاعی با بعضی از 
موضوعات این درس آشنا شده اند، معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد تا به صورت خودخوان این 
بحث را مطالعه کرده و فقط در جلسه مجازی کالس، به سؤاالت و پرسش های معلم پاسخ دهند و خود 

را مورد ارزیابی قرار دهند.

 روش کالس معكوس: در این روش، دانش آموزان موضوعات جدید را از طریق تماشای ویدیوها 
در خانه با توجه به سرعت یادگیری خودشان و ارتباط برخط با معلم یا همساالن خود فرامی گیرند و 
آنچه قباًل در قالب تکلیف مربوط به آن درس بود را در کالس با هم انجام می دهند. در کالس درس با 
کمک معلم با مفهوم درس درگیر می شوند. همچنین معلم به جای ایراد سخنرانی این فرصت را دارد 
که با توجه به نیاز هر یک از دانش آموزان، راهنمایی ها و آموزش های الزم را بدهد و با آنان ارتباط 
ایجاد کند. در حقیقت، این شیوه، یادگیری را به دانش آموز می سپارد و به معلم این امکان را می دهد 
که یادگیری تک تک دانش آموزان را با توجه به نیازهای فردی آنها تسهیل کند. این روش از دو جزء 
تشکیل شده است؛ فعالیت های یادگیری و تعامل گروهی در کالس درس و آموزش انفرادی مستقیم 

با کامپیوتر خارج از کالس. 
به عنوان مثال در درس »   فّناوری های ارتباطات و اطالعات« فصل دوم

دانش آموزان می توانند در موضوع »  فّناوری اطالعات و ارتباطات« فیلم های آموزشی مربوطه را در 
منزل تماشا کرده و یا از طریق وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتوای درس مربوطه 
تأمل کنند و در کالس درس می توانند با جایگیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری 

معلم ابهامات احتمالی برطرف شود. 

 تدریس مجازی: یکی از مهم ترین ویژگی آموزش مجازی داشتن زمان متغیر برای یادگیری و 
آموزش است، به گونه ای که امکان تکرار مطالب تا بی نهایت برای یادگیرنده فراهم شود.



133

راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

پیشنهاد می شود در تدریس غیرحضوری، شروع آموزش از سوی دانش آموزان باشد. بدان معنا که در 
انتهای هر جلسه، متون، مستندها، فیلم های آموزشی یا لینک هایی که مرتبط به درس بعدی است، به 
دانش آموزان معرفی شده و ایشان با مراجعه به آنها و تالش برای پاسخ به مسئله ای که ناظر به درس 
بعدی است، پاسخ های خود را به دست آورند. این بدان معناست که هر دانش آموز پیش مطالعه و بلکه 

تالش جدی برای فهم درس جدید را، پیشتر از شروع تدریس معلم، آغاز کرده است.
یکی از روش های مؤثر و قابل اجرا در تدریس غیرحضوری، ترغیب دانش آموزان به یافتن و ایجاد ارتباط 

بین مفاهیم مختلف و مرتبط با مفهوم اصلی و دال مرکزی هر درس است.
به عنوان مثال در درس »قوانین کار« فصل سوم 

معلم می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصل مربوط به قوانین کار را برای دانش آموز شرح 
دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص قانونی می تواند از طرف دانش آموز بارها مورد استفاده قرار 

گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود.
در تدریس مجازی از انواع مهارت های حرفه ای دانش آموزان نیز می توان برای تولید محتوای الکترونیکی 

استفاده کرد.

3  ارزشیابی درس الزامات محیط کار

در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، ارزشیابی دانش آموزان مشتمل بر دو نوع ارزشیابی 
مستمر و پایانی است:

الف( ارزشیابی مستمر و پایانی
برای هر پودمان به صورت مجزا محاسبه شود.

ارزشیابی باید بخشی از فرایند آموزش و یادگیری تلقی شود و نه پایان آن. تکالیف ارزشیابی باید همسو 
با اهداف یادگیری طراحی شود و به تسهیل فرایند آموزش و تحقق اهداف یادگیری کمک کند.

در ارزشیابی آموزش های حضوری و غیرحضوری، آموخته ها و فعالیت های دانش آموزان در درس الزامات 
محیط کار، در سه بخش ارزیابی می شود:

1 مشاهدات معلّم از میزان مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت در کالس و منزل )10 نمره( شامل:

 ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت فعال در انجام آن؛
 بهره گیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت؛

 رعایت نظم و ترتیب از طریق انجام به موقع فعالیت و ارائه گزارش آن؛
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2 بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی )5 نمره( شامل:

 تکمیل برگه های خودارزیابی ها؛
 پر کردن جداول؛

 پاسخ به سؤاالت و فعالیت در فضای مجازی؛
 محاسبه و اندازه گیری؛

3 بررسی پروژه پژوهشی که در طول سال تحصیلی توسط دانش آموز انجام می شود )5 نمره( شامل:

 تعیین هدف پژوهش؛
 طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با مراجعه به معلم و دریافت بازخوردهای الزم؛

 تهیه خالصه گزارش پژوهش و نتایج آن؛
 آمادگی الزم برای ارائه گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن؛

با توجه به تجربه آزمون های غیرحضوری در سال جاری، برگزاری آزمون های مجازی با استفاده از 
نرم افزارهایی امکان پذیر است که امکان تقلب و تکراری بودن پرسش ها را به حداقل برساند. 

4  رسانه های پشتیبان درس الزامات محیط کار

 سامانه ملی رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در سامانه 
ملی رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان این 
امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها نیز بهره مند 

شوند. عناوین فیلم های آموزشی درس الزامات محیط کار در سامانه ملی رشد به شرح زیر است:
ـ نحوه صحیح نشستن هنگام کار با رایانه                 ـ فیلم آموزش ایجاد کسب و کار الکترونیکی

ـ کار و دانش، زمینه موفقیت جوانان                    ـ  فّناوری نانو در خدمت محیط زیست
ـ مهارت موقت                                              ـ و... .

 سامانه شاد: کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش الزامات محیط کار 
در این سامانه بارگذاری شده است.

انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در درس الزامات محیط کار و سایر مطالب علمی 
و قابل استفاده را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.

 رسانه ملی و محلی: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های 
آموزشی مناسب بخش غیرحضوری درس الزامات محیط کار بهره الزم را برد.

 شبكه آموزش صدا و سیما: فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو وبگاه های رسمی 
شبکه ها موجود است که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.

در جدول صفحه بعد فیلم های آموزشی با تاکید بر پودمان های غیرحضوری آمده است.
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جدول رسانه های آموزشی

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/685 معرفی دروس شایستگی های غیرفنی
آپارات https://www.aparat.com/v/0zIKV پودمان 1ـ واکنش در برابر محیط
آپارات https://www.aparat.com/v/C5lrn پودمان 1ـ انواع ارتباط
آپارات https://www.aparat.com/v/EfbN9 پودمان 1ـ کنترل استرس
آپارات https://www.aparat.com/v/oeZfL پودمان 1ـ استرس کاری

 
آپارات https://www.aparat.com/v/٢BlsL پودمان ٢ـ تازه های  فّناوری
آپارات https://www.aparat.com/v/KkrUj پودمان ٢ـ ده  فّناوری برتر
آپارات https://www.aparat.com/v/bAaGy پودمان ٢ـ آیا  فّناوری ما را تغییر می دهد
آپارات https://www.aparat.com/v/Kl3kA پودمان ٢

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/13588٢ پودمان 3 قسمت 4
آپارات https://www.aparat.com/v/mlGHh پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/NWyED پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/FpROU پودمان 3 قسمت 1
آپارات https://www.aparat.com/v/zmtZL پودمان 3 قسمت ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/٢Lkog پودمان 3 قسمت 5
آپارات https://www.aparat.com/v/INwvQ پودمان 3 قسمت 6
آپارات https://www.aparat.com/v/Y1l5U پودمان 3

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/141638 پودمان 4 قسمت ٢
شبکه چهار http://tv7.ir/program/13٢445 پودمان 4 قسمت 1

آپارات https://www.aparat.com/v/EI7am پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/LIslb پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/BiYse پودمان 4 بخش 13
آپارات https://www.aparat.com/v/YQECw پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/5V3mI پودمان 4 بخش 11
آپارات https://www.aparat.com/v/glIW7 پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/MBFq٢ پودمان 4 بخش 1٢
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آپارات https://www.aparat.com/v/49Iu5 پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/ZSJX4 پودمان 5 قسمت 1
آپارات https://www.aparat.com/v/WvcqF پودمان 5 قسمت 4
آپارات https://www.aparat.com/v/qDYMt پودمان 5 قسمت آخر
آپارات https://www.aparat.com/v/hK3LS پودمان 5 قسمت ٢

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/168369 مهارت های کاریابی
شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/143798 مهارت های کاریابی

آپارات https://www.aparat.com/v/U1nZP پودمان 5 بخش ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/yXdv5 پودمان 5 بخش 1
آپارات https://www.aparat.com/v/fKQPb پودمان 5 بخش 3
آپارات https://www.aparat.com/v/rPLJn پودمان 5 بخش 5
آپارات https://www.aparat.com/v/BiYse پودمان 5

کتاب درسی و راهنمای معلم

 https://chap.sch.ir/books/8482
 https://chap.sch.ir/books/5339

محتوای آموزشی موجود در سامانه شاد
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اخالق حرفه ای پایه دوازدهم
برنامه کتاب درسی اخالق حرفه ای پایه دوازدهم در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط اضطراری 

به شرح زیر است:

محتوا
آموزش مبتنی بر شایستگی:

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را 
به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و 
ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به عنوان هدف 

آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
 50 درصد آموزش های این کتاب در دروسی که آموزش آنها به گفت وگو و بحث های گروهی نیاز 

بیشتری دارند، به صورت غیرحضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )امانت داری(

پودمان ٢ )مسئولیت پذیری(
پودمان 3 )درستکاری(

 50% آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 4 )رعایت انصاف( 

پودمان 5 )بهره وری(
محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جابه جایی پودمان های بخش حضوری و غیرحضوری با توجه 

به شرایط احتمالی وجود دارد.

اخالق حرفه ای 

آموزش حضوری آموزش غیرحضوری

پودمان 5 پودمان 4 پودمان 1 پودمان ٢ پودمان 3
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غیرحضوریحضوریعنوان مبحث درسی
*امانت داری

*مسئولیت پذیری
*درستکاری

*رعایت انصاف
*بهره وری

روش تدریس درس اخالق حرفه ای
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه، سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 کاربرد روش اکتشافی در درس اخالق حرفه ای: 
برای مثال در آموزش درس » امانت داری در تولید« پودمان 1:

ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت کتاب، فیلم و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فکر کردن 
وا می دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی محصوالتی که در اطراف خود می بینند، در مورد چگونگی 

آنها بحث و بررسی کنند. و محصولی که در دسترس آنهاست را با نقشه اصلی آن مقایسه نمایند.
معلم پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، دانش آموزان را به سمت شناسایی، بررسی و 
ویژگی هر یک از این محصول ها هدایت می کند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به 

سمت بازبینی پاسخ های خود و کشف لزوم امانت داری در تولید هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 
فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند. همچنین، 

می تواند ذهن دانش آموز را برای درک اثرات غلو و مبالغه در معامله آماده کند.

%50

سهم محتوای آموزشی

مجازیحضوری
%50
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  کاربرد بحث گروهی در درس اخالق حرفه ای:
برای مثال در آموزش درس » امانت داری در فروش« پودمان 1:

معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که با صاحب یک کسب وکار مصاحبه کنند و در نهایت نتیجه 
کار جمعی خود را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند. در این گفت وگو سعی شود تا سؤاالت پیرامون 
صدور برگه فروش معتبر، ارائه ضمانت نامه خدمات پشتیبانی فروش، تحویل کاال با جزئیات و مشخصات 

الزم جهت فروش و فاکتو فروش و... باشد.
در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست، دانش آموزان با مفاهیم اصلی درس آشنا می شوند.

 کاربرد روش خودارزیابی در درس اخالق حرفه ای:
برای مثال در آموزش درس » استاندارد سازی داوطلبانه کاال« پودمان 3:

با توجه به اینکه دانش آموزان بیشتر فعالیت های این درس مربوط به شناخت مفاهیم استاندارد سازی 
است، معلم می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت ها 

و جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسد.
همچنین دانش آموزان برای درک بهتر می توانند یک شرکت ایرانی را انتخاب کرده و برای خود مثال های 

قابل لمس تعریف نمایند. )مانند سطح انرژی، نوع ضمانت نامه و...(

 کاربرد روش کالس معكوس در درس اخالق حرفه ای: 
به عنوان مثال در درس »  درستکاری« پودمان 3:

دانش آموزان می توانند در موضوع »  درستکاری« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا 
از طریق وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس 
درس می توانند با جایگیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری معلم ابهامات احتمالی 

برطرف شود. 
 کاربرد تدریس مجازی در درس اخالق حرفه ای:

 به عنوان مثال در درس » پرهیز از ربا و رشوه« پودمان 3
معلم می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به مفاهیم ربا، رشوه، رانت و... را 
برای دانش آموز شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف دانش آموز بارها 
مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت، یادگیری کامل حاصل شود. همچنین، در قالب پرسش و پاسخ در 

سامانه شاد این درس و مثال های عینی آن به صورت مجازی پیاده سازی شود.
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رسانه های پشتیبان
 سامانه ملی رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در سامانه 
ملی رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان این 
امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها نیز بهره مند 

شوند. عناوین فیلم ها و مقاله های آموزشی درس اخالق حرفه ای در سامانه رشد به شرح زیر است:
ـ اخالق  فّناوری

ـ غفلت از نیازهای جامعه
ـ آزمون انعطاف پذیری

ـ کسب وکار خانگی موفق در زمینه پوشاک
ـ آداب نقدپذیری و انتقاد

ـ و... .
 سامانه شاد: کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش اخالق حرفه ای در 

این سامانه بارگذاری شده است.
انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در این درس و سایر مطالب علمی و قابل استفاده 

را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.
 رسانه ملی و محلی: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های 

آموزشی مناسب بخش غیرحضوری درس اخالق حرفه ای بهره الزم را برد.
 شبكه آموزش صدا و سیما: فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو وبگاه های رسمی 
شبکه ها موجود می باشد که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.

در جدول صفحه ی بعد فیلم های آموزشی با تأکید بر پودمان های غیرحضوری آمده است.
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         جدول رسانه های آموزشی

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/685 معرفی دروس شایستگی های غیرفنی
آپارات https://www.aparat.com/v/h6pIn پودمان 1
آپارات  https://www.aparat.com/v/nCwvO پودمان 1
آپارات https://www.aparat.com/v/BEFQS پودمان 1
آپارات https://www.aparat.com/v/8ocSk پودمان1
آپارات https://www.aparat.com/v/PpY6o

آپارات https://www.aparat.com/v/38WBZ پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/wCW4y پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/ObQrd پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/mL7rI  پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/61Hyj پودمان ٢

آپارات https://www.aparat.com/v/q4MTP پودمان 3 
تماشا https://tamasha.com/v/eOPVW پودمان 3
تماشا https://tamasha.com/v/ya٢yD پودمان 3

شبکه آموزشی http://tv7.ir/program/13٢341 پودمان4 
شبکه چهار http://tv4.ir/EpisodeInfo/14٢09٢ پودمان 4
شبکه چهار http://tv4.ir/EpisodeInfo/1397٢6 پودمان 4

آپارات https://www.aparat.com/v/cZXad پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/oY0Za پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/wfz9B پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/JEKkg پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/ajiTD پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/xilsH پودمان4 
آپارات https://www.aparat.com/v/daeyS پودمان 4
آپارات  https://www.aparat.com/v/xu03p پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/٢8rCL پودمان 4
آپارات https://tv4.ir/EpisodeInfo/144595 پودمان5 

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/1444٢8 پودمان 5
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آپارات https://www.aparat.com/v/Q0VJd پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/S8cnQ پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/iFhA0 پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/O8zM7 پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/7Nc4a پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/ne7LZ پودمان 5

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1110
تغییرات در نظام آموزشی در فنی و حرفه ای )آموزش مبتنی 

بر شایستگیـ  بخش اول(ـ  دکتر احمد رضا دوراندیش

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1110
تغییرات در نظام آموزشی در فنی و حرفه ای )آموزش مبتنی 

بر شایستگیـ  بخش دوم(ـ  دکتر احمد رضا دوراندیش

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1106
برنامه ریزی درسی اخالق حرفه ایـ  دکتر مهدی اسمعیلی 

ـ مهندس حسن صالحی پور

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1108
 ارزشیابی درس اخالق حرفه ایـ  مهندس حسن آقا بابایی 

ـ مهندس حسن صالحی پور

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1109
فرایند یاددهی ـ یادگیری ـ درس اخالق حرفه ایـ محمد 

شاهی

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1107
بسته آموزشی ـ درس اخالق حرفه ای ـ مهندس محمد 

مهرزادگان

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/1105
اصول وگزاره های اخالقی ـ درس اخالق حرفه ای ـ دکتر 

محمد کفاشان

 https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/attachments/
%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%
D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%
DB%8C.pdf

برنامه درسی

  https:/ /chap.sch.ir/si tes/default/files/lbooks/1399- 
1400/694/C212110.pdf

کتاب درسی

 https://chap.sch.ir/books/6916
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/books/ramz%20
o%20raz_0.pdf

منابع آموزشی
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راهنمای اجرای آموزش درس مدیریت تولید در شرایط شیوع ویروس کووید19
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

مدیریت تولید پایه یازدهم
برنامه کتاب درسی مدیریت تولید پایه یازدهم در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط اضطراری 

به شرح زیر است:

محتوا
آموزش مبتنی بر شایستگی:

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که  بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها 
را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و 
ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به عنوان هدف 

آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
 50درصد آموزش های این کتاب در دروسی که آموزش آنها به گفت وگو و بحث های گروهی نیاز 

بیشتری دارند، به صورت غیرحضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )تولید و مدیریت تولید(

پودمان ٢ )منابع تولید(
پودمان 3 )توسعه محصول جدید(

 50 درصد آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 4 )مدیریت کیفیت(

پودمان 5 )مدیریت پروژه(
محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جابه جایی پودمان های بخش حضوری و غیرحضوری با توجه 

به شرایط احتمالی وجود دارد.

مدیریت تولید

آموزش حضوری آموزش غیرحضوری

پودمان 5 پودمان 4 پودمان 1 پودمان ٢ پودمان 3
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غیرحضوریحضوریعنوان مبحث درسی

*تولید و مدیریت تولید

*منابع تولید

*توسعه محصول جدید

*مدیریت کیفیت

*مدیریت پروژه

%50

سهم محتوای آموزشی

مجازیحضوری
%50

روش تدریس درس مدیریت تولید
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 کاربرد روش اکتشافی در درس مدیریت تولید:
برای مثال، در آموزش درس »  فرایند ساخت« پودمان 1:

ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فکر کردن وا 
می دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی محصوالتی که در اطراف خود می بینند، در مورد چگونگی 

تولید آنها بحث و بررسی کنند. 
معلم پس ازارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، دانش آموزان را به سمت شناسایی، بررسی 
ویژگی هر یک از این محصول ها هدایت می کند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را 

به سمت بازبینی پاسخ های خود و کشف ویژگی فرایند تولید هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی،دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 
فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند. همچنین، 

می تواند ذهن دانش آموز را برای درک تفاوت بین کاال و خدمت آماده کند.
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 کاربرد روش بحث گروهی در درس مدیریت تولید: 
برای مثال، در آموزش درس »  نمودارهای جریان فرایند« پودمان 1:

معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که برای یک فرایند کاری دلخواه در گروه های خود نمودارهای 
جریان فرایند را رسم کنند. 

در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست، دانش آموزان با مفاهیم فرایند کاری آشنا می شوند.

 کاربرد روش خودارزیابی در درس مدیریت تولید: 
برای مثال، در آموزش درس »  چشم انداز، ماموریت و هدف گذاری« پودمان 1:

با توجه به اینکه دانش آموزان بیشتر فعالیت های این درس مربوط به شناخت ویژگی های ابعاد مفهومی 
این اصطالحات است، معلم می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان 

با تکمیل فعالیت های و جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسد.
همچنین دانش آموزان برای درک بهتر می توانند یک شرکت ایرانی را انتخاب کرده و برای خود مثال های 

قابل لمس تعریف نمایند.

 کاربرد روش کالس معكوس در درس مدیریت تولید:
به عنوان مثال، در درس » مدیریت زمان« پودمان ٢:

دانش آموزان می توانند در موضوع » مدیریت زمان« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از 
طریق وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس 
می توانند با جایگیری در گروه های مختلف گفت و گو کرده و با راهبری معلم ابهامات احتمالی برطرف شود. 

 کاربرد تدریس مجازی در درس مدیریت تولید: 
به عنوان مثال در درس »  تکنیک های ایده پردازی« پودمان 3

معلم می تواند یه کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به روش های ایده پردازی را برای 
دانش آموز شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف دانش آموز بارها مورد 
استفاده قرار گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود. همچنین در قالب پرسش و پاسخ در سامانه 

شاد این درس و تکنیک های آن به صورت مجازی پیاده سازی شود.

رسانه های پشتیبان
 سامانه ملی رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در سامانه 
ملی رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان این 
امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها نیز بهره مند 
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شوند. عناوین فیلم ها و مقاله های آموزشی درس مدیریت تولید در سامانه رشد به شرح زیر است:
ـ تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی

ـ تجربه ها زیر آوار فراموشی
ـ نگاهی به نظریه مدیریت بحران در مدارس
ـ کسب و کار خانگی موفق در زمینه پوشاک

ـ عوامل مؤثر بر رونق تولید در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش
ـ و... .

 سامانه شاد: کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش مدیریت تولید در 
این سامانه بارگذاری شده است.

انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در این درس و سایر مطالب علمی و قابل استفاده 
را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.

 رسانه ملی و محلی: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های 
آموزشی مناسب بخش غیرحضوری درس مدیریت تولید بهره الزم را برد.

 شبكه آموزش صدا و سیما: فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو وبگاه های رسمی 
شبکه ها موجود می باشد که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.

در جدول صفحه بعد فیلم های آموزشی با تأکید بر پودمان های غیرحضوری آمده است.

جدول رسانه های آموزشی
سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/685 معرفی دروس شایستگی های غیرفنی

آپارات https://www.aparat.com/v/wnd7R پودمان 1
آپارات https://www.aparat.com/v/gcRiz پودمان 1

آپارات https://www.aparat.com/v/Nlb6a پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/VKW6a پودمان ٢

9b6aـ4a9fـad5cـblob:https://www.aparat.com/5e430c3f آپارات
cd15٢bef46b0ـ پودمان ٢

 
شبکه چهار http://tv4.ir/EpisodeInfo/135745 پودمان 3 

آپارات https://www.aparat.com/v/KbDuf پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/Surfo پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/LSaAC پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/zyhj0 پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/OE7XP پودمان3 
آپارات https://www.aparat.com/v/MA1tB پودمان3 
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شبکه چهار http://tv7.ir/program/13٢447 پودمان4 
شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/14394٢ پودمان 4
شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/143٢44 پودمان 4

آپارات https://www.aparat.com/v/4FXa6 پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/bV0ZO پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/98SJE پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/teDNU پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/teDNU پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/teDNU پودمان4 
آپارات https://www.aparat.com/v/MK3sX پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/5joML پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/Ddxgu پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/vDq5j پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/xyLst پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/mpR٢a پودمان 4

آپارات https://www.aparat.com/v/8x670 پودمان5 
آپارات https://www.aparat.com/v/qi3c1 پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/54TXq پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/zAbXV پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/kGR8O پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/Fzpsr پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/FAceo پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/e4ZA9 پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/Fxqe٢ پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/m٢hsP پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/xGjhi پودمان 5

 https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/attach  برنامه کتاب همراه هنرجو
ments/hamrah.pdf

 .https://chap.sch.ir/default/files/lbooks/9697/43/C110224  کتاب درسی
pdf
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راهنمای معلم در  اجرای آموزش درس کاربرد فناوری های نوین در شرایط 
شیوع ویروس کووید19
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کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم
برنامه کتاب درسی کاربرد فّناوری های نوین پایه یازدهم در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط 

اضطراری به شرح زیر است:

محتوا
آموزش مبتنی بر شایستگی:

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را 
به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و 
ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به عنوان هدف 

آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.
50 درصد آموزش های این کتاب در دروسی که آموزش آنها به گفت وگو و بحث های گروهی نیاز 

بیشتری دارند، به صورت غیرحضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )سواد فناورانه(

پودمان ٢ )فناوری اطالعات و ارتباطات(
پودمان 3 )فناوری هم گرا و مواد نوترکیب(

 50 درصد آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 4 )انرژی های تجدیدپذیر(

پودمان 5 )از ایده تا محصول(
محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جابه جایی پودمان ها در بخش حضوری و غیرحضوری با توجه 

به شرایط احتمالی وجود دارد.

آموزش حضوری آموزش غیرحضوری

پودمان 4 پودمان 5 پودمان 1 پودمان ٢ پودمان 3

کاربرد فناوری های 
نوین
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غیرحضوریحضوریعنوان مبحث درسی
*سواد فّناورانه

*فّناوری اطالعات و ارتباطات
*فّناوری هم گرا و مواد نوترکیب

*انرژی های تجدیدپذیر
*از ایده تا محصول

روش تدریس درس کاربرد فناوری های نوین
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 کاربرد روش اکتشافی در درس کاربرد فناوری های نوین: 
برای مثال در آموزش درس »  سواد فناورانه و آینده شغلی« پودمان 1:

ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فکر کردن وا 
می دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی انواع مشاغل قدیمی و جدید و تأثیر فّناوری در آنها، این 

تغییرات را به عنوان یک مسئله جّدی در زندگی خود بررسی کنند.
معلم پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، دانش آموزان را به سمت شناسایی و  بررسی 
ویژگی هر یک از این تغییرات و نقش فّناوری در آنها هدایت می کند. سپس از دانش آموزان می خواهد 
مثال های دیگری را بیان کند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی 

پاسخ های خود و کشف تأثیرات فّناوری هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی،دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 

فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.

سهم محتوای آموزشی

حضوری 
 %50

مجازی 
 %50
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 کاربرد روش بحث گروهی در درس کاربرد فناوری های نوین: 
برای مثال در آموزش درس »  اخالق فّناوری« پودمان 1:

معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که در مورد اخالق فّناوری تحقیق کرده و نتایج خود را به صورت 
یک فایل صوتی در فضای مجازی با هم به اشتراک بگذارند.

از آنجا که تدریس در فضای مجازی انجام می شود، می توان با ارائه مثال هایی دانش آموزان را به رعایت 
اصول اخالقی در هنگام برگزاری کالس های مجازی دعوت نمود.

 کاربرد روش خودارزیابی در درس کاربرد فناوری های نوین: 
برای مثال در آموزش پودمان ٢ درس »  حوزه های کاربرد فاوا«:

با توجه به اینکه دانش آموزان در دنیای اطراف خود و در رسانه های مختلف کاربردهای فاوا را تجربه 
کرده اند، معلم می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان با تکمیل 
فعالیت ها و جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسد. در این درس معلم می تواند با تأکید بر 

مطالعه کتاب و انجام تحقیقات تکمیلی به درک بهتر درس کمک نماید.
 کاربرد روش کالس معكوس در درس کاربرد فناوری های نوین: 

به عنوان مثال در درس »  هوش مصنوعی« پودمان ٢
دانش آموزان می توانند در موضوع »  هوش مصنوعی« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا 
کرده یا از طریق وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و 
در کالس درس می توانند با جایگیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری معلم ابهامات 

احتمالی برطرف شود. 

 کاربرد تدریس مجازی در درس کاربرد فناوری های نوین:
به عنوان مثال در درس»علم نانو« پودمان 3

معلم می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به مفاهیم اولیه نانو را برای دانش آموز 
شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف دانش آموز بارها مورد استفاده 

قرار گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود.

رسانه های پشتیبان
 سامانه ملی رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در 
سامانه ملی رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به 
معلمان این امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها 
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نیز بهره مند شوند. عناوین فیلم ها و مقاله های آموزشی درس کاربرد فّناوری های نوین در سامانه ملی 
رشد به شرح زیر است:

ـ طرحی نو
ـ آینده اقتصاد ایران

ـ اخالق فناوری
ـ ایجاد کسب و کار الکترونیکی

ـ فّناوری همگرا و ماهیت آن به عنوان مبنای توسعه پایدار در قرن ٢1
و....

 سامانه شاد: کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش کاربرد فّناوری های 
نوین در این سامانه بارگذاری شده است.

انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در این درس و سایر مطالب علمی و قابل استفاده 
را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.

 رسانه ملی و محلی: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی 
مناسب بخش غیرحضوری درس کاربرد فّناوری های نوین بهره الزم را برد.

 شبكه آموزش صدا و سیما: فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو وبگاه های رسمی 
شبکه ها موجود می باشد که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.

در جدول زیر فیلم های آموزشی با تأکید بر پودمان های غیرحضوری آمده است.

جدول رسانه های آموزشی
سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/685 معرفی دروس شایستگی های غیرفنی

آپارات blob:https://www.aparat.com/fb84٢f51376ـd408ـb9ـefb
65a33a6fb703ـ پودمان 1

آپارات blob:https://www.aparat.com/41b3c39844ـ6084ـc0ـ
badـ٢d79f4٢٢f3c6d

پودمان 1

آپارات blob:https://www.aparat.com/b9f51c4bـec6f4ـd10ـ
ac30ـf11635080d39 پودمان 1

آپارات https://www.aparat.com/v/sxmpG پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/K07Em پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/D9qRf پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/YCQPd پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/cwK6g پودمان ٢
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آپارات https://www.aparat.com/v/BhENK پودمان 3 
آپارات https://www.aparat.com/v/Nj4Uq پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/GIOtl پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/xeQZA پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/vNxid پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/478lT پودمان3 
آپارات https://www.aparat.com/v/RudqQ پودمان3 
آپارات https://www.aparat.com/v/LTvfi پودمان 3

شبکه چهار http://tv7.ir/program/13٢558 پودمان4ـ انرژی ها
شبکه چهار http://tv4.ir/EpisodeInfo/135748 پودمان 4

آپارات https://www.aparat.com/v/Ufgyi پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/pyFag پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/iFmg3 پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/DWUqj پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/lTEqt پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/ixFrT پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/JrybF پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/dDs0i پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/G٢0Jy پودمان 4

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/144339 پودمان5 
شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/144067 پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/w78Ag پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/MAflx پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/Njlua پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/ro٢hN پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/1I8x9 پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/U6WaS پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/PL٢3V پودمان 5
آپارات https://www.aparat.com/v/yFrUI پودمان 5

کتاب درسی و همراه هنرجو
 https://www.chap.sch.ir/books/5423
 https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/att

   achments/hamrah.pdf
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کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم
برنامه کتاب درسی کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط 

اضطراری به شرح زیر است:

محتوا
آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را 
به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و 
ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی از همۀ شایستگی ها به عنوان هدف 

آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد
 50 درصد آموزش های این کتاب در دروسی که آموزش آنها به گفت وگو و بحث های گروهی نیاز 

بیشتری دارند، به صورت غیرحضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان ٢ )نوآوری و تجاری سازی محصول(

پودمان 4 )بازاریابی و فروش(
پودمان 5 )ایجاد کسب وکار نوآورانه(

 50 درصد آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )حل خالقانه مسئله ها(
پودمان 3 )طراحی کسب و کار(

محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جابه جایی پودمان های بخش حضوری و غیرحضوری با توجه 
به شرایط احتمالی وجود دارد.

آموزش حضوری آموزش غیرحضوری

پودمان 1 پودمان 3 پودمان ٢ پودمان 4 پودمان 5

کارگاه نوآوری و 
کارآفرینی
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غیرحضوریحضوریعنوان مبحث درسی

*حل خالقانه مسئله ها

*نوآوری و تجاری سازی محصول

*طراحی کسب وکار

*نبازاریابی و فروش

*ایجاد  کسب وکار نوآورانه

سهم محتوای آموزشی

حضوری 
 %50

مجازی 
 %50

روش تدریس
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه، سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر مطرح می شود:

 کاربرد روش اکتشافی در درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی: 
برای مثال در آموزش درس »  مخاطرات و احتمال وقوع آن« پودمان ٢:

ابتدا معلم با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن، دانش آموزان را به فکرکردن وا  
می دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی انواع ریسک ها و مخاطرات در یک کار فرضی آن را به عنوان 

یک مسئله جدی در زندگی خود بررسی کنند.
معلم پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، دانش آموزان را به سمت شناسایی و بررسی 
ویژگی هر یک از این ریسک ها هدایت می کند. سپس از دانش آموزان می خواهد انواع مخاطرات دیگر را 
بیان کند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی پاسخ های خود و کشف 

ویژگی های مثبت و منفی خطرپذیری هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستی 

فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.
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 کاربرد روش بحث گروهی در درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی: 
برای مثال، در آموزش درس »  خودکارآمدی و خودباوری« پودمان ٢:

معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که در قالب یک متن سخنرانی به مدت یک دقیقه از تجربه و 
آموخته های خودشان صحبت کنند تا به دیگر دانش آموزان کمک کنند که در انتخاب مسیر و شناخت 

استعدادهایشان بهتر عمل کنند و به آنها باور داشته باشند. 
در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست، دانش آموزان با مفاهیم خودباوری و شناخت 

ویژگی های خود آشنا می شوند.

 کاربرد روش روش خودارزیابی در درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی: 
برای مثال، در آموزش پودمان ٢ بخش سوم:

با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های این درس مربوط به شناخت ویژگی های فردی و توانایی های 
دانش آموز است، معلم می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان با 

تکمیل فعالیت ها و جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسد.

 کاربرد روش روش کالس معكوس در درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی: 
به عنوان مثال، در درس »  بازاریابی« پودمان 4

دانش آموزان می توانند در موضوع »  بازاریابی« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا 
از طریق وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس 
درس می توانند با جایگیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری معلم ابهامات احتمالی 

برطرف شود. 

 کاربرد روش تدریس مجازی در درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی:
به عنوان مثال، در درس »  انواع روش های قیمت گذاری« پودمان 3

معلم می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصل مربوط به قیمت گذاری را برای دانش آموز 
شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی، می تواند از طرف دانش آموز بارها مورد استفاده 

قرار گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود.

ارزشیابی
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس، ارزشیابی دانش آموزان مشتمل بر دو نوع ارزشیابی 

مستمر و پایانی است؛



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

160

رسانه های پشتیبان
 سامانه ملی رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشی است. در 
سامانه ملی رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشی این درس به سهولت فراهم شده است و به 
معلمان این امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشی آنها 
نیز بهره مند شوند. عناوین فیلم ها و مقاله های آموزشی درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی در سامانه 

ملی رشد به شرح زیر است:
ـ کارآفرینی از منظر ارزش های اسالمی 

ـ ویژگی های یک کارگاه نقاشی خالق
ـ فرصت موثر برای یادگیری

ـ ایجاد کسب وکار الکترونیکی
ـ پاسخ به نیاز خودشکوفایی

ـ و... .
 سامانه شاد:کلیپ های کوتاه آموزشی در موضوعات مختلف مرتبط با آموزش کارگاه نوآوری و 

کارآفرینی در این سامانه بارگذاری شده است.
انتظار می رود معلمان نمونه های طراحی آموزشی خود در این درس و سایر مطالب علمی و قابل استفاده 

را با هدف بهره مندی سایرین بر روی این سامانه بارگذاری کنند.
 رسانه ملی و محلی: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشی 

مناسب بخش غیرحضوری درس کارگاه نوآوری و کاروآفرینی بهره الزم را برد.
 شبكه آموزش صدا و سیما: فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو وبگاه های رسمی 
شبکه ها موجود است که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.

در جدول زیر فیلم های آموزشی با تاکید بر پودمان های غیرحضوری آمده است.
جدول رسانه های آموزشی

سازمان پژوهش http://tvoccd.oerp.ir/content/685 معرفی دروس شایستگی های غیرفنی
آپارات https://www.aparat.com/v/1m8GY پودمان 1

آپارات https://www.aparat.com/v/g3CQu پودمان 1

آپارات https://www.aparat.com/v/KyJc6 پودمان 1

آپارات https://www.aparat.com/v/SEQCF پودمان 1

آپارات https://www.aparat.com/v/67csL پودمان 1
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آپارات https://www.aparat.com/v/mUAqH پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/EHXDY پودمان ٢
آپارات https://www.aparat.com/v/HWb5B پودمان ٢

آپارات
blob:https://www.aparat.com/5460f10151ـeb4ـcc3ـ

bb594ـb4986e9e7de
تجاری سازی ایده

آپارات
blob:https://www.aparat.com/5٢8٢ba1cـ4908ـ3319ـ

b3f3ـeaaa790c6٢d٢ تجاری سازی طرح های کارآفرینی

شبکه چهار http://tv7.ir/program/13٢775 پودمان 3 ـ طراحی کسب و کار
شبکه چهار http://tv7.ir/program/13٢349 پودمان 3

آپارات https://www.aparat.com/v/ijHFz پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/uAiVm پودمان 3
آپارات https://www.aparat.com/v/HTPgq پودمان 3

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/143791 پودمان4ـ  بازاریابی و فروش
شبکه چهار  http://tv4.ir/EpisodeInfo/14٢834 پودمان 4

آپارات https://www.aparat.com/v/YZdeb پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/ytr6l پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/vskVu پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/NcxwF پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/eIjG7 پودمان 4
آپارات https://www.aparat.com/v/8IiQR پودمان 4

شبکه چهار https://tv4.ir/EpisodeInfo/144435 پودمان5 ـ کسب و کار نوآورانه

آپارات https://www.aparat.com/v/50KH1 پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/SlaqU پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/LlQxH پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/٢1SWt پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/sti3o پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/sti3o پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/LbMiS پودمان 5

آپارات https://www.aparat.com/v/T7Snf پودمان 5
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خالصه نكات درسی

  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/jadval- 
fanni/1.pdf 
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/jadval- 
fanni/231.pdf
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/jadval- 
fanni/3.pdf
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/jadval- 
fanni/4.pdf
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/jadval- 
fanni/5.pdf

-https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/rahnama طرح درس
kardanesh/Standard-Noavari-Karafarini-6.pdf/hamrah.pdf

کتاب درسی و همراه هنرجو
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/attach 
ments/C211138.pdf
  https://tvoccd.oerp.ir/sites/tvoccd.oerp.ir/files/attach 
ments/hamrah.pdf



آموزش در ایام تعطیلی مدارس
استفاده از آموزش های مجازی در تعطیالت طوالنی مدتی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به مدارس 
تحمیل شد فصل جدیدی از آموزش ها را رو به مدارس کشور گشود، آموزش هایی که در برخی از کشورها 
سال هاست اجرا می شود اما در کشور ما تجربه جدیدی است و در تعطیالت اخیر برای نخستین بار 

به صورت گسترده تجربه شد.
اآلن که آموزش مجازی در حال تبدیل شدن به یک روش برای تسهیل آموزش است، سیستم آموزش 
مجازی برای مدارس یک موضوع داغ محسوب می شود و البته که آموزش مجازی نیازمند محیطی 

برای تعامالت دوسویه است.
در این یادداشت کوتاه تالش شده است طرح واره یاددهی یادگیری برای این منظور صورت بندی و 
پیشنهاد شود، این طرح پیشنهادی، که با استفاده از فضای مجازی قابل اجراست، می تواند تا حدی از 
تعامل و جریان بازخورد را بین دانش آموزان و معلم ایجاد کند؛ همان گونه که گفته شد عنصر اصلی 
یادگیری جمعی که در کالس درس رخ می دهد همین تعامل و روابط است این طرح واره یاددهی ـ 
یادگیری کامال انعطاف پذیر بوده و می تواند در دروس مختلف و پایه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

برای اجرای و یادگیری یک واحد درسی پیاده کردن نقشه با شش گام زیر مناسب است ضمناً این 
طرح واره در هر شرایط دیگری که معلمان به آن نیاز داشته باشند قابلیت اجرایی دارد.

گام نخست
تعیین و مشخص کردن یکی از واحدهای یادگیری کتاب درسی، پیشنهاد و ارائه منابع و محتوای 

متناسب با آن.
گام دوم 

اطالع رسانی و در اختیار قراردادن بسته فعالیت است تا دانش آموزان در منزل با انجام فعالیت های 
پیشنهادی و درگیرشدن با آن محتوای مشخص شده گام های اولیه یادگیری را بردارند.

گام سوم
بسته فعالیت توسط دانش آموزان در منزل باز شده و فعالیت های خواسته شده انجام می گیرد.

راهنمای برنامه درسی دروس شایستگی پایه : ریاضی 3،2،1
فیزیک ،شیمی ، زیست شناسی 



گام چهارم
همان گونه که در بسته فعالیت آمده، معلم از دانش آموزان می خواهد که بعد از انجام فعالیت های 
پیشنهادی درک و فهم خود را از درس و محتوای مشخص شده در گروه مجازی یعنی کالس مجازی 

که با مدیریت معلم ایجاد شده است به اشتراک بگذارند.
گام پنجم

تصویر به دست آمده از بررسی آنچه دانش آموزان به اشتراک گذاشته اند در این گام مورد استفاده معلم 
قرار می گیرد.

معلم می تواند با ایجاد نشست های مجازی در گروه در زمانی مشخص که همه حضور داشته باشند، 
فرصت را به حل و فصل مشکالت یادگیری و پاسخ گویی به مسائل دانش آموزان اختصاص دهد.

گام ششم
بررسی تکالیف فعالیت های یادگیری است. این فعالیت ها توسط معلم بررسی می شود. معلم می تواند 
برای بازخورد دادن به صورت فردی یا گروهی اقدام کند. معلم می تواند فعالیت های یادگیری انجام شده 

را ذخیره کند تا بعدها شواهدی برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان باشد.

دروس شایستگی های پایه در شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
از اهداف اصلی شاخه  فنی  و حرفه ای و کاردانش، استقالل فکری و ایجاد زمینه  خالقیت و نوآوری، 
شناخت بهتر استعداد و عالقه  هنرجویان و ایجاد زمینه  مناسب برای هدایت آنان به سمت  مفید است. 
دروس علوم پایه در این رشته ها متناسب با رشته تحصیلی برای هر گروه درسی تعریف می شود و شامل 

کتاب های ریاضی ـ فیزیک ـ شیمی و زیست شناسی است.
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شیوه اجرا برنامه های آموزشی در شرایط بیماری کرونا : 

در شرایط قرمز دروس خوشه 
شایستگی های غیرفنی می تواند 
به صورت مجازی اجرا شود. در 
این شرایط رسانه های یادگیری 
آموزش ها  تسهیل  جهت  آنها 
داده  نشر  بازگشت  در شرایط 

خواهد شد.

دروس خوشه  زرد  در شرایط 
شایستگی های غیرفنی می تواند 
مطابق راهنمای توصیفی تدوین 
شده با شیوه های متنوع آموزش 
ـ  نیمه حضوری  ـ  )حضوری 
تراکمی و غیرحضوری( اجرا و 

ارزشیابی می شود.
در شرایط سفید دروس خوشه 
با  غیرفنی  شایستگی های 
توصیه  پروتکل های  رعایت 
و  حضوری  بــه صــورت  شــده 
نیمه حضوری اجرا و ارزشیابی 

می شود.



راهنماي آموزش درس فیزیک در دوران شیوع ویروس کووید ـ 19
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فواید آموزش مجازی

 
فیزیک پایه دهم/ یازدهم

برنامه کتاب درسي فیزیک در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط اضطراري به شرح زیر است:

1ـ محتوا
 80 درصد آموزش های این کتاب در مباحثی که آموزش آنها به گفت وگو و بحث های گروهي یا 
حل مسأله و درک مفاهیم فیزیکی نیاز بیشتري دارند، به صورت غیرحضوري ارائه می شود که عناوین 

فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )فیزیک و اندازه گیری( به جز بخش 1ـ3

پودمان 2 )مکانیک(
پودمان 3 )حالت های ماده و فشار(

پودمان 4 )دما و گرما( به جز بخش 4ـ1ـ2 )اندازه گیری دما( و بخش 4ـ3 ) انتقال گرما(
پودمان 5 )جریان و مدارهای الکتریکی( به جز بخش 5ـ7 )نحوۀ به هم بستن مقاومت ها(

 20 درصد آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین  فصول آنها عبارت اند از:
پودمان 1 )فیزیک و اندازه گیری( ، بخش 1ـ3 ) اندازه گیری کمیت ها(

پودمان 4 )دما و گرما(، بخش 4ـ1ـ2 )اندازه گیری دما(  و بخش 4ـ3 )انتقال گرما(
پودمان 5 )جریان و مدارهای الکتریکی(، بخش 5ـ7 )نحوۀ به هم بستن مقاومت ها(

فیزیک

آموزش 
حضوری

آموزش 
غیرحضوری

پودمان 1 پودمان ٢پودمان 1 پودمان ٣ پودمان ٤ پودمان 5پودمان ٤ پودمان 5
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 محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جابه جایی پودمان ها به جز پودمان1 با توجه به شرایط 
احتمالی وجود دارد.
٢ـ روش تدریس

در آموزش های حضوري و غیرحضوری در این درس امکان بهره مندي از انواع روش هاي تدریس فعال 
فراهم است که براي نمونه، سه روش پیشنهادي در آموزش هاي غیرحضوري به شرح زیر پیشنهاد مي شود:

 روش اکتشافي: 
براي مثال در آموزش مفهوم »چگالی« پودمان ٣:

ابتدا معلم با نمایش پدیده هایی درمورد ترتیب قرارگرفتن مواد مخلوط نشدنی روی هم و طرح چرایی 
این مشاهدات، دانش آموزان را به فکر کردن وا مي دارد و آنها را برمي انگیزاند تا با انجام آزمایش های 
مختلف از تغییر حجم و جرم و جنس مواد مورد استفاده، متغیرهای دخیل در این پدیده را استخراج 

کنند و سپس بعد از رسیدن به مفهوم چگالی، کاربرد این مفهوم را در زندگي خود بررسي کنند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرآیند آموزشي ،دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستي 

فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طي کنند.
 تدریس پدیده محور: یکی از مهم ترین ویژگی آموزش پدیده محور این است که جای هدف و ابزار 
جابه جا می گردد. هدف از آن توضیح پدیده مشاهده است که برای رسیدن به این هدف از مفاهیم 

فیزیکی، فرمول ها، قوانین فیزیکی استفاده می گردد.

حضوری

مجازی

سهم محتوای آموزشی

٪٢0

٪ 100
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پیشنهاد می شود در تدریس غیرحضوری، شروع آموزش از مشاهده دقیق پدیده و بررسی ابعاد مختلف 
آن از طریق آزمایش تجربی باشد. بدان معنا که در انتهای جلسه، پدیده ای که در ابتدا چرایی و 
چگونگی  مجهول بود به خوبی درک شده و متغیرهای مؤثر بر آن پدیده و روابط بین آنها توسط خود 

دانش آموزان کشف شده باشد.
یکی از روش های مؤثر و قابل اجرا در تدریس غیرحضوری، ترغیب دانش آموزان به یافتن و ایجاد ارتباط 
بین مفاهیم مختلف و مرتبط با مفهوم اصلی و دال مرکزی هر درس است که در روش پدیده محور 

به خوبی قابل حصول است.

برای مثال در بحث »فشار« پودمان ٣:
معلم می تواند پدیده ای همچون پاشیدن آب از شلنگ و برد آب را به نمایش بگذارد. این پدیده با توجه به 
امکان طراحی آزمایش های سادۀ مختلف می تواند توسط دانش آموزان در منزل انجام گیرد و متغیرهای 

دخیل در آن مورد تحلیل گروهی قرار گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود.
 بحث گروهي: 

براي مثال در آموزش مبحث »دقت و صحت اندازه گیری« پودمان 1 :
معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که در قالب بحث گروهی یک مثال را از زندگی واقعی بیابند 
که در آن دقت و صحت در اندازه گیری مطرح است و تعریف هریک از دو مفهوم در آن مثال به درستی 

توضیح دهند که چگونه بررسی می گردد
 روش خودارزیابي: در این روش دانش آموزان خود را در مقایسه با معیارهای تعیین شده توسط 
معلم در هر جلسه ارزیابی می کنند. در حقیقت در این روش دانش آموزان به صورت خودخوان محتواي 
دروس را مطالعه می کنند و بر عملکرد خود نظارت می کنند. به عنوان مثال معلم در هر درس مفاهیم و 
مهارت های اساسي و انتظارات یادگیري و معیارهای ارزیابي پیرامون آنها را مشخص می کند و دانش آموزان 
موظف اند در هر کالس آموزش مجازي پس از مطالعه درس، خود را براساس معیارهای تعیین شده از 

سوي معلم ارزیابي کنند و در پایان کالس به معلم بازخورد ارائه دهند.

براي مثال در آموزش پودمان ٢:
با توجه به اینکه این فصل از نظر تاریخ علم چالش های بسیاری را در برداشته و بدفهمی های تاریخی 
مربوط به دینامیک در ذهن دانش آموزان نیز درصد باالیی دارد، بیشتر فعالیت های این درس را می توان 
به تشخیص بدفهمی ها و خودارزیابی دانش آموزان از فهم شان در قبل و بعد از آموزش اختصاص داد. 
معلم می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت ها و 

جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسد.
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 روش کالس معكوس:
. برای مثال در بحث »روش های انتقال گرما« پودمان ٤:

دانش آموزان مي توانند در موضوع »انتقال گرما« فیلم هاي آموزشي مربوطه را در منزل تماشا کرده یا 
از طریق سایت های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتواي درس مربوطه تأمل کنند و در کالس 
درس مي توانند با جایگیری در گروه هاي مختلف گفت وگو کرده و با راهبري معلم ابهامات احتمالي 

برطرف شود. 

نكات مهم ارزشیابی غیرحضوری:
باتوجه به شرایط کرونایی و پساکرونا و با در نظر گرفتن این موضوع که بخشی از آموزش ها به صورت 
مجازی یا غیرحضوری می باشد؛ الزم است به بحث ارزشیابی در این گونه آموزش ها توجه ویژه ای نمود. 
نتایج پژوهش ها نشان می دهد، محیط های یادگیری مجازی تالش می کنند تا ارزشیابی را در کنارفرایند 
آموزش و یادگیری نگریسته و آنها را مکمل یکدیگرتلقی کنند. در محیط های مجازی برای استفاده بهتر 
از قابلیت های این محیط و جلوگیری از تقلب، باید در طراحی تکالیف ارزشیابی به اصول زیر توجه کرد:
 ارزشیابی باید بخشی ازفرایند آموزش و یادگیری تلقی شود و نه پایان آن. تکالیف ارزشیابی باید 
همسو با اهداف یادگیری طراحی شود و به تسهیل فرایند آموزش و تحقق اهداف یادگیری کمک کند.
 برای استفاده بهتر از امکانات محیط مجازی باید تکالیف ارزشیابی به گونه ای طراحی شود که 
یادگیرندگان بتوانند برای بازنمایی آموخته های خود و نمایش آن از شیوه های گوناگون متنی، صوتی 

و تصویری بهره گیرند.
 تأکید بر ارزشیابی مستمر و تکوینی به جای ارزشیابی های پایانی. تکالیف اصیل و واقعی که بتوانند 

آموخته های یادگیرنده مجازی را به نمایش بگذارند، باید به صورت مستمر بررسی و ارزشیابی شوند.
 ارائه بازخورد سریع و مداوم. در اغلب سامانه های مدیریت یادگیری، آزمون های چندگزینه ای بالفاصله 
تصحیح و نتیجه به یادگیرنده گزارش می شود ولی بهتر است در این گونه آزمون ها، بازخوردها به صورت 

توضیحی جنبه های ضعف و قوت یادگیرنده را نشان دهند.
 تکالیف ارزشیابی باید کل نگر، واقعی و متناسب با محیط زندگی یادگیرنده باشد. تکالیف تصنعی 
غالباً یادگیرنده را با خود درگیر نمی کنند؛ از این رو، برای کاهش تمایل یادگیرندگان به سرقت ادبی یا 
تقلب باید تکالیف ارزشیابی مجازی تا حد امکان واقعی و اصیل باشند. یادگیرندگان در طراحی تکالیف 
ارزشیابی سهیم باشند. با توجه به امکانات ارتباطی محیط مجازی به سهولت می توان زمینه مشارکت 
یادگیرندگان در طراحی تکالیف ارزشیابی را فراهم ساخت. مشارکت آنها در طراحی تکالیف ارزشیابی 

می تواند ضمن کمک به تحقق اهداف یادگیری، تقلب و سرقت ادبی را کاهش دهد.
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 طراحی تکالیف متنوع با استفاده از امکانات محیط مجازی. بهتر است برای کاهش تقلب و توجه به 
تفاوت های یادگیرندگان، مخزنی برای سؤاالت عینی و آزمون های ذهنی تدارک دیده شود. از این رو، با 
توجه به اصول حاکم بر ارزشیابی های مجازی می توان از روش ها و راهبردهای زیر برای تقویت فرایند 

ارزشیابی بهره گرفت:
 استفاده از آزمون های عینی، مانند آزمون های چندگزینه ای و صحیح ـ غلط. این آزمون ها گرچه در 
ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی بسیار متداول هستند، ولی عمدتاً  اهداف سطح پایین شناختی را می سنجند. 
با این وجود می توان مخزنی از سؤاالت چندگزینه ای تدارک دید تا هر یادگیرنده به تصادف مجموعه ای از 

سؤاالت را دریافت نماید که با دیگری متفاوت و در عین حال از لحاظ سطح دشواری مشابه است.
 کارپوشه الکترونیکی. در کارپوشه الکترونیکی اطالعات مربوط به یادداشت های روزانه مربوط به 
پیشرفت یادگیری یادگیرنده، یادداشت های حاصل از کنفرانس ها و متون مورد مطالعه، خودتأملی های 
مربوط به فرایند یادگیری، ارزشیابی های همکالسان از کار یا فعالیت، سؤاالت مهم و نتایج یادگیری 
ثبت می شود تا یادگیرنده، معلم یا والدین با بررسی آن میزان پیشرفت تحصیلی، تغییر نگرش ها یا 

رفتارهای او را ارزشیابی نمایند.
 ارزشیابی میزان مشارکت. یادگیرندگان در محیط مجازی برای رسیدن به اهداف آموزشی از امکانات 
ارتباطی گوناگون مانند تاالرهای گفت وگو، شبکه های اجتماعی، پست الکترونیکی، ابزارهای گفت وگوی 
هم زمان متنی، صوتی و ویدئویی و برخی امکانات ارتباطی ناهمزمان بهره می گیرند. از این رو باید در 
ارزشیابی ها نیز، میزان مشارکت یادگیرندگان مدنظر قرار گیرد. طرح سؤاالت مشارکتی، ارائه پاسخ های 
مشارکتی، رتبه بندی موضوعات گوناگون و تهیه آزمون های مشارکتی نمونه هایی ازفعالیت های مشارکتی 
در محیط یادگیری مجازی هستند که می توان با استفاده از مالک هایی همچون؛ میزان ارائه و دریافت 
کمک، میزان مبادله منابع و اطالعات، نحوه توضیح و بسط اطالعات، میزان تشریک دانش با دیگران، 
ارائه و دریافت بازخورد، دعوت اعضا به مشارکت و نظارت بر مشارکت دیگران این فعالیت ها را ارزشیابی 
نمود. در ارزشیابی میزان مشارکت هر یادگیرنده باید به مالک های کمی و کیفی توجه کرد. مالک های 
کمی به شمارش تعداد نظرها یا دفعات شرکت فرد در بحث اشاره دارد؛ در مقابل مالک های کیفی بر 

وسعت و عمق نظرها توجه دارد.
 خودارزیابی. در محیط های یادگیری مجازی می توان با تدارک آزمون های متعدد چندگزینه ای،یادگیرنده 
را در موقعیت خودآزمایی قرار داد. به عالوه تدارک موقعیت های مسائل عمیق با استفاده از امکانات 
فناوری می تواند، یادگیرنده را درموقعیت های خودآزمایی واقعی قرار دهد. در این شیوه، هدف کمک 

به بهبود فرایند یادگیری است و نه نمره دهی.
 سنجش از طریق هم گروهی ها. در این شیوه عملکرد تحصیلی یادگیرندگان توسط هم گروهی های مجازی 
 ارزشیابی می شود که در آن بهتر است، ارزشیاب ها نظرهای خود را به صورت توصیفی و کیفی ارائه کنند؛
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بازخوردهایشان را همراه با توضیح و مثال های عینی بیان کنند؛ نظراتشان مستند و همراه با شواهد 
موردنیاز باشد و درباره نقاط ضعف و قوت کار با صاحب اثرگفت وگو کنند. این شیوه نیز غالباً بر بهبود 

فرایند یادگیری و توجه به جنبه های عاطفی و گرایش ها متمرکز است.

٤ـ رسانه های پشتیبان
 سامانه ملي رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشي است. در سامانه 
ملي رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشي این درس به سهولت فراهم شده است و به معلمان این 
امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشي آنها نیز بهره مند 

شوند. عناوین فیلم ها و مقاله های آموزشی درس فیزیک در سامانه ملي رشد به شرح زیر است:
 فیزیک و اندازه گیری

 حرکت شناسی
 دینامیک

 فشار
 سامانه شاد: فقط یک کلیپ از پودمان 3 »حالت های ماده و فشار« بارگذاری شده است. انتظار 
مي رود معلمان نمونه هاي طراحي آموزشي خود در این درس و سایر مطالب علمي و قابل استفاده را با 

هدف بهره مندي سایرین بر روي این سامانه بارگذاري کنند.
 رسانه ملي و محلي: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشي 
مناسب بخش غیرحضوري درس فیزیک بهره الزم را برد. به ویژه نقش گروه های آموزشی منطقه ای و 
استانی در اینجا بسیار پررنگ تر خواهد بود. آنها می توانند با راهبری معلمان در تقسیم بندی محتوا و 
تهیه منابع آموزشی، همسان سازی خوبی در سطح مناطق انجام دهند، همچنین کیفیت آموزش ها و 

تسهیل کار معلمان را در پی خواهد داشت.
 شبكه آموزش صدا و سیما : فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو سایت های رسمی شبکه ها 

موجود است که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.
 شبكه معلمان فعال: به هنرآموزان و افرادی که در استفاده از نرم افزارها مهارت دارند توصیه می شود 
که مطالب و آزمایش های مجازی فیزیک مرتبط با مطالب کتاب درسی را تهیه نموده و در اختیار سایر 
همکاران و هنرجویان قرار دهند. ممکن است برخی از همکاران از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی 
استفاده کنند و با ضبط صفحه دسکتاپ مثل Camtasia یا هر نرم افزار Screen capture دیگری 
استفاده کرده و فیلم آموزشی تولید کنند. این به اشتراک گذاری دانش از سوی افراد با صالحیت نقش 

مهم منتورینگ افراد کم تجربه توسط افراد باتجربه را ایفا می کند.
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شیمی
کتاب شیمی شاخه فنی و حرفه ای در رشته ها و پایه های زیر در پنج پودمان تدریس می گردد

پایه دهم :
سرامیک، صنایع نساجی، متالورژی، چاپ، تولید برنامه تلویزیونی، صنایع فلزی، صنایع دستی، طراحی 

و دوخت، فتو ـ گرافیک، معماری داخلی، نقاشی، نقشه کشی معماری، گرافیک
پایه یازدهم:

سینما، حسابداری، تربیت کودک، حمل و نقل، ناوبری، الکتروتکنیک، الکترونیک، شبکه و نرم افزار رایانه،
مکانیک موتورهای دریایی، ساختمان، معدن، تأسیسات مکانیکی، صنایع چوب و مبلمان، ماشین ابزار، 
مکاترونیک، مکانیک خودرو، نمایش، امور باغی، امور دامی، امور زراعی، صنایع غذایی، ماشین های کشاورزی

کاردانش: دروس مشترک
جهت آموزش همکاران گرامی دبیرخانه کشوری درس مربوطه در نظر دارد آموزش های مجازی و طرح 

درس های آموزش نیمه حضوری و برگزاری دوره های ضمن خدمت مجازی را مهیا سازد.
برنامه کتاب درسي شیمی پایه دهم متناسب با اجرا در شرایط اضطراري به شرح زیر است:

1ـ محتوا
کتاب درسي شیمی ؛ پایه دهم )فنی و حرفه ای ـ کاردانش( مشتمل بر پنج فصل بوده که هر فصل 

شامل چهار تا شش واحد یادگیری به صورت زیر است.

جدول واحد های یادگیری کتاب شیمی سال دهم رشته های فنی  وحرفه ای

عنوان
فصل

واحد 
غیرحضوریحضوریعناوین واحد های یادگیرییادگیری

ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی

*مروری بر ساختمان اتم، نمایش عناصر )نماد شیمیایی(، رادیو ایزوتوپ1

*نحوه توزیع الکترون ها در اتم2

*جدول تناوبی عنصرها، دسته بندی عناصر، برخی از کاربردهای عناصر3

*چرا اتم ها به یکدیگر متصل می شوند.4

*پیوندهای شیمیایی، پیوند یونی و ترکیب های یونی5
*پیوند کوواالنسی و مواد یونی6
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فرایند های شیمیایی
*مفهوم دما و روش های اندازه گیری آن، مفهوم گرما1

*معادله شیمیایی، نسبت مواد در واکنش2
*شمارش اتم ها، اتم گرم و مولکول گرم3
*گرما شیمی، سطح انرژی4

*سرعت واکنش، عوامل مؤثر در سرعت واکنش5

محلول و کلویید

*محلول، مقایسه حل شدن قند و نمک در آب1

*انحالل پذیری، انحالل پذیری گازها در آب2

*درصد جرمی، قسمت در میلیون3
*غلظت مولی یا موالر4
*کلوییدها، ویژگی های دیگر کلوییدها، بررسی کلوییدها 5

الکتروشیمی

*تاریخچه الکتروشیمی، واکنش های اکسایش کاهش1
*سلول های الکتروشیمیایی، سری الکتروشیمیایی2
*سلول های الکترولیتی و آب کافت نمک خوراکی مذاب3
*برق کافت آب، آبکاری4
*خوردگی آهن، راه های جلوگیری از خوردگی آهن5

ب های کربن دار
ترکی

*عنصر کربن و تفاوت ترکیب های آلی و معدنی1

هیدروکربن ها، آلکان های شاخه دار، آلکن ها، آلکین ها، 2
هیدروکربن های حلقوی، ترکیب های آروماتیک

*

*گروه های عاملی3

*شیمی سبز، نانو ساختارهای کربنی4
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٢ـ روش تدریس
برای انتقال هر مفهوم باید از روش تدریس مناسب آن استفاده شود. استفاده از روش های گوناگون 
برای تدریس و بیان مطالب مختلف با اسلوب ها و شیوه های متفاوت سبب ایجاد عالقه در امر یادگیری  

شاگردان شده و توجه آنان را به موضوع آموزشی معطوف می سازد.
از آنجا که ارائه تدریس روش های دانش آموز محور و روش های وابسته به پژوهش در تدریس درس 
شیمی نسبت به تدریس روش های معلم محور و  آموزش محور کارآمدتر به نظر رسیده است، برای ارائه 

بهتر مفاهیم شیمی می توان از روش های تدریس پیشنهادی زیر بهره جست:
 روش اکتشافي: 

براي مثال در آموزش درس» گرما شیمی« پودمان ٢:
ابتدا معلم با نمایش فیلم یا انجام آزمایش سوختن نوار منیزیم و طرح این پرسش که منشأ این نور و 
گرما از کجاست؟ دانش آموزان را به فکر کردن وامي دارد و آنها را برمي انگیزاند تا با بررسی انواع روش های 

ممکن تولید گرما آن را به عنوان یک مسئله مهم در زندگي خود بررسي کنند.
معلم پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف، دانش آموزان را به سمت شناسایي، بررسی و ویژگي 
هریک از این روش های تولید گرما هدایت می کند. سپس از دانش آموزان می خواهد انواع واکنش هایی 
که منجر به تولید گرما می شوند را بیان کند و با راهنمایی دانش آموزان در خالل فعالیت، آنها را به 

سمت بازبیني پاسخ های خود و کشف چگونگی تولید گرما در واکنش های شیمیایی هدایت می کند.
معلم باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرآیند آموزشي، دانش آموزان ضرورت مسئله را به درستي 

فهمیده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طي کنند.
 بحث گروهي: 

براي مثال در آموزش واحد یادگیری ٣ در فصل اول:
معلم از گروه های دانش آموزی می خواهد که در قالب یک تصویر و ارائه توضیحات آن دسته بندی های 

مورد نظر برای عنصرها را تعیین کنند.
در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست ، دانش آموزان با مفاهیم دسته بندی و شناخت 

ویژگی های عناصر آشنا می شوند.
 روش خودارزیابي:

براي مثال در آموزش فصل دوم واحد یادگیری 5:
با توجه به اینکه بیشتر مباحث این درس مربوط به شناخت و تجربه دانش آموزان از عوامل مؤثر بر سرعت 
واکنش است، معلم می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از دانش آموزان بخواهد در پایان با نوشتن 
تجربه خود از سرعت واکنش هایی نظیر انفجار، سوختن، خوردگی به سطح ارزیابی در این پودمان برسد.
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 روش کالس معكوس: 
برای مثال در آموزش فصل چهارم  واحد یادگیری 5 

دانش آموزان مي توانند در موضوع »خوردگی« فیلم هاي آموزشي مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از 
طریق سایت های اینترنتی معرفی شده توسط دبیر، بر محتواي درس مربوطه تأمل کنند و در کالس 
درس مي توانند با جایگیری در گروه هاي مختلف گفت وگو کرده و با راهبري معلم ابهامات احتمالي 

برطرف شود. 
 تدریس مجازی: 

برای مثال در فصل سوم  واحد یادگیری 5:
معلم می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات مربوط به کلویید ها و ویژگی های آنها را برای 
دانش آموز شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف دانش آموز بارها مورد 

استفاده قرار گیرد تا در نهایت، یادگیری کامل حاصل شود.
در ادامه، روش تدریس فصل اول، واحد یادگیری ٣ به طور خالصه بررسی شده است:

فصل اول، واحد یادگیری ٣:
دسته بندی عناصر ـ شیوه پیشنهادی تدریس: بحث گروهی ـ الگوی دریافت مفهوم 

توصیه می شود با رسم نموداری مانند شکل )1( و قرار دادن آن در گروه درسی، توجه هنرجویان را 
جلب کنیم و از آنها بخواهیم تا دسته بندی های مورد نظر برای عنصرها را تعیین کنند.

بعد از شنیدن پاسخ هنرجویان، عالوه بر گروه بندی عناصر، می توانیم از جنبه های کلی تری مانند حالت 
فیزیکی )جامد، مایع و گاز( و خاصیت فلزی )فلز، شبه فلز و نافلز( عنصرها را دسته بندی کنیم و سپس 

با توجه به رنگ متفاوت عناصر در جدول آنها را دسته بندی کرده و توضیح دهیم.

شكل 1 دسته بندی عنصرها از نظر حالت فیزیكی و خاصیت فلزی

ناخالض )مخلوط(

برنج )مس و روی(

همگن

ماده

ترکیب

خالص

عنصر ناهمگن

مسآبآب و مس
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رسانه های پشتیبان
 سامانه ملي رشد: ازجمله فعالیت های جذاب در این درس، نمایش فیلم های آموزشي است. در 
سامانه ملي رشد امکان بهره مندی از فیلم های آموزشي این درس به سهولت فراهم شده است و به 
معلمان این امکان را می دهد تا ضمن ایجاد تنوع در فرایند تدریس خود، از ظرفیت های آموزشي آنها 

نیز بهره مند شوند. 

 سامانه شاد: سه کلیپ از پودمان 4 »الکتروشیمی« بارگذاری شده است. انتظار مي رود معلمان 
نمونه هاي طراحي آموزشي خود در این درس و سایر مطالب علمي و قابل استفاده را با هدف بهره مندي 

سایرین بر روي این سامانه بارگذاري کنند.

 رسانه ملي و محلي: از ظرفیت های رسانه های ملی و محلی می توان در قالب تولید فیلم های آموزشي 
مناسب بخش غیرحضوري درس شیمی بهره الزم را برد. به ویژه نقش گروه های آموزشی منطقه ای و 
استانی در اینجا بسیار پررنگ تر خواهد بود. آنها می توانند با راهبری معلمان در تقسیم بندی محتوا و 
تهیه منابع آموزشی، همسان سازی خوبی در سطح مناطق انجام دهند، همچنین کیفیت آموزش ها و 

تسهیل کار معلمان را در پی خواهد داشت.

 شبكه آموزش صدا و سیما : فیلم برنامه های آموزشی صدا و سیما در آرشیو سایت های رسمی شبکه ها 
موجود می باشد که می تواند به عنوان منبعی مناسب جهت معرفی به دانش آموزان استفاده شود.

 شبكه معلمان فعال: به هنرآموزان و افرادی که در استفاده از نرم افزارها مهارت دارند توصیه می شود 
که مطالب و آزمایش های مجازی شیمی مرتبط با مطالب کتاب درسی را تهیه نموده و در اختیار سایر 
همکاران و هنرجویان قرار دهند. ممکن است برخی از همکاران از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی 
استفاده کنند و با ضبط صفحه دسک تاپ مثل Camtasia یا هر نرم افزار Screen capture دیگری 
استفاده کرده و فیلم آموزشی تولید کنند .این به اشتراک گذاری دانش از سوی افراد با صالحیت نقش 

مهم منتورینگ افراد کم تجربه توسط افراد باتجربه را ایفا می کند.
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جدول رسانه های آموزشی

سایت مو به مو https://moobmoo.com/shimiـ10ـ11ـhonarestan/ اموزش ویدیوکل کتاب

آالء https://alaatv.com/c/7042 مروری بر ساختمان اتم

آالء https://alaatv.com/c/5935 نحوه توزیع الکترون ها در اتم

آالء https://alaatv.com/c/5900 جدول تناوبی عنصرها

علمی

https://elminsider.com/%D9%81%DB%8C%D9%8
4%D9%85ـ
%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86ـ
%D9%88ـ
%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AFـ
%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7/

چرا اتم ها به یکدیگر متصل می شوند

آپارات https://www.aparat.com/v/S5JTj پیوندهای شیمیایی، پیوند یونی و 
ترکیب های یونی

آپارات https://www.aparat.com/v/iowJA/ مواد یونی

آپارات https://www.aparat.com/v/fXigF
مفهوم دما و روش های اندازه گیری آن، 

مفهوم گرما

آپارات https://www.aparat.com/v/Gmz30 معادله شیمیایی، نسبت مواد در واکنش

آالء https://alaatv.com/c/6065 شمارش اتم ها، اتم گرم و مولکول گرم

آپارات https://www.aparat.com/v/U2sRn گرما شیمی

آپارات https://www.aparat.com/v/kprM5
سرعت واکنش، عوامل مؤثر در سرعت 

واکنش

آپارات https://www.aparat.com/v/j87ht
محلول، مقایسه حل شدن قند و نمک 

در آب

آپارات https://www.aparat.com/v/PfX8d انحالل پذیری، انحالل پذیری گازها در آب

آپارات https://www.aparat.com/v/ASg6U درصد جرمی

آپارات https://www.aparat.com/v/FwAeo غلظت مولی
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آپارات https://www.aparat.com/v/PXMgx/ کلوییدها

آپارات https://www.aparat.com/v/i2AMa واکنش های اکسایش کاهش

آپارات https://www.aparat.com/v/j7S2R سلول های الکتروشیمیایی

آپارات https://www.aparat.com/v/yESKU/ سلول های الکترولیتی

آپارات https://www.aparat.com/v/fU57M برق کافت آب، آبکاری

آپارات https://www.aparat.com/v/3JgXz خوردگی آهن، راه های جلوگیری از 
خوردگی آهن

آالء
https://alaatv.com/c/8499

هیدروکربن ها، آلکان های شاخه دار، 
آلکن ها، آلکین ها، هیدروکربن های

حلقوی، ترکیب های آروماتیک

آپارات https://www.aparat.com/v/iEhOm گروه های عاملی

آپارات https://www.aparat.com/v/Q4ltH شیمی سبز

مو به مو https://moobmoo.com/shimiـ10ـ11ـhonarestan/  نانو، ساختارهای کربنی

https://shadweb.iranlms.ir/#c=U2FsdGVkX1++O|+
LL+qnQ85OLDBhNMaLE6qsbn3eOol=

https://http://chap.sch.ir/books/5040

https://chap.sch.ir/books/4690

کانال شبكه های 
اجتماعی مفید

کتاب درسی

راهنمای هنرآموز
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زیست شناسی
برنامه کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط اضطراری به 

شرح زیر است:
1 ـ محتوا

آموزش های این کتاب در قسمت های مختلف پنج فصل ارائه شده در آن، در جاهایی به تدریس نیاز 
دارد و در برخی قسمت های آن می توان از تدریس غیرحضوری نیز بهره جست، که در ذیل به بررسی 

چگونگی نحوه تدریس قسمت های مختلف این کتاب می پردازیم:
پودمان اول: از عنوان حیات و مبانی زیست شناسی تا عنوان آنزیم ها تدریس به صورت غیرحضوری 

ارائه شود.
از ابتدای آنزیم ها تا عنوان اسیدهای نوکلئیک به صورت حضوری ارائه شود.

از مبحث یاخته و ساختار آن تا مبحث هسته تدریس به صورت غیرحضوری ارائه شود.
پروژه انتهایی فصل اول در زمان تدریس حضوری از هنرجویان به صورت گروهی مطالبه شود.

پودمان دوم: از مبحث سطوح سازمان یافتگی و ویژگی های موجودات زنده تا باکتری های مفید 
به صورت غیرحضوری ارائه گردد.

از مبحث باکتری های مفید تا انتهای جلبک ها تدریس به صورت حضوری ارائه شود.
از مطلب دیاتوم ها تا انتهای قارچ ها تدریس به صورت غیرحضوری ارائه گردد.

پروژه انتهایی فصل دوم به صورت گروهی انجام شود.
پودمان سوم: این فصل به صورت غیرحضوری ارائه شود و پروژه انتهایی فصل از هنرجویان به صورت 

گروهی مطالبه گردد.
پودمان چهارم: از مبحث یاخته، بافت و اندام گیاهی تا انتهای مبحث نهاندانگان به صورت غیرحضوری 

ارا ئه گردد.
مبحث تولید مثل و تکثیر گیاهان تا انتهای تغذیه گیاهی به صورت حضوری ارائه شود.

مبحث گیاهان و انسان تا انتهای صفحه 70 به صورت غیرحضوری ارائه شود.
فعالیت تکثیر لیلیوم بدون پیاز به صورت حضوری و عملی صورت پذیرد.

مبحث سوخت های زیستی تا انتهای فصل به صورت غیرحضوری ارایه شود.
پروژه انتهایی فصل به صورت گروهی انجام شود.

پودمان پنجم: مبحث محیط زیست و اهمیت آن تا انتهای مبحث فرسایش خاک به صورت غیرحضوری 
ارائه شود.

مبحث آلودگی محیط زیست و منشاء آنها تا انتهای مبحث نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست 
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کالس به صورت حضوری باشد.
پروژه انتهایی فصل از دانش آموزان درخواست شود و در یک جلسه حضوری تمامی گروه ها، پروژه 

خود را ارائه دهند.

٢ـ روش تدریس
در آموزش های حضوری و غیرحضوری در این درس امکان بهره مندی از انواع روش های تدریس فعال 
فراهم است که برای نمونه سه روش پیشنهادی در آموزش های غیرحضوری به شرح زیر پیشنهاد 

می شود:
 روش کالس معكوس: 

 برای مثال دانش آموزان می توانند در خصوص مبحث »یاخته و ساختار آن« فیلم های آموزشی 
مربوطه را در منزل تماشا کرده، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند با 

جایگیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری معلم ابهامات احتمالی برطرف شود.
 بحث گروهی: 

 روش اکتشافی:
 برای نمونه در صفحه 13 کتاب، معلم با نشان دادن تصویر 20ـ1 و پرسش از دانش آموزان، آنها را به 
چالش کشانده و چگونگی نحوه عملکرد آنزیمها را از ایشان جویا می شود و آنها را وادار به تفکر کردن 
در این خصوص می نماید و سپس معلم با طرح سؤاالتی در این خصوص سعی می کند که دانش آموزان 

را به سمت رسیدن به جواب صحیح سوق دهد. 
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راهنماي آموزش دروس ریاضی 1،2،3 در دوران شیوع ویروس کوویدـ  19
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ریاضی 
برنامه کتاب درسی ریاضی در کلیه رشته ها متناسب با اجرا در شرایط اضطراری به شرح زیر است:

محتوا
هر یک از کتاب های ریاضی1، 2 و 3 شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در پنج پودمان تدوین شده 
است. با توجه به شرایط کرونایی، برنامه درسی پیشنهادی برای سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک 

پودمان ها به شرح جداول زیر است:

ریاضی 1 ـ پایه دهم

مجازیـ  الكترونیكیحضوریعنوان پودمانشماره پودمان

*نسبت و تناسب1

*درصد و کاربردهای آن2

*معادله های درجه دوم3

*توان رسانی به توان عددهای گویا4

*نسبت های مثلثاتی5

ریاضی ٢ ـ پایه یازدهم

مجازیـ  الكترونیكیحضوریعنوان پودمانشماره پودمان

*تابع1

تابع های خطی و درجه دوم و کاربرد آنها در حل 2
معادله ها 

*

*زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آنها3

*لگاریتم و خواص آن4

*آمار توصیفی5
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ریاضی ٣ ـ پایه دوازدهم

مجازیـ  الكترونیكیحضوریعنوان پودمانشماره پودمان

*کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره1

*درک مفهوم حد2

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی 3
تابع ها

*

*درک مفهوم مشتق4

*محاسبات مشتق و کاربردها5

٢ـ روش تدریس
در گذشته، برنامه درسی ریاضی به عنوان مجموعه ای از دانش و رویه ها فرض می شد و نقش آموزشگران 
ریاضی در واقع انتخاب مجموعه ای از عناوین بود که فرض می شد هنرجویان را برای زندگی آینده شان 
آماده می سازد. هنرجویان رویه ها را در قالب انجام و تکرار تمرینات ریاضی یاد می گرفتند و سپس مسائل 
کالمی به آنها معرفی می شد. این گونه مسائل معموالً به گونه ای بودند که فقط یک مفهوم ریاضی در 
آنها مشاهده می شد. در دوره های بعدی مهارت های حل کردن مسئله ارزش بسیاری پیدا کردند و حل 
مسائل مرتبط با زندگی و مسائل کاربردی مورد توجه برنامه های درسی قرار گرفت. لکن هنوز 
به حل مسئله و تحقیق اغلب به عنوان فعالیت های جانبی نگاه می شد و نه جزیی تفکیک ناپذیر از فرایند 

یاددهی ـ یادگیری. نگاه دیگری به ریاضی، ریاضی را مجموعه ای از فرایندها می داند.
 در این نگاه وظیفه آموزشگران ریاضی کمک به هنرجویان است تا بفهمند چگونه ریاضی سازی کنند. 
در این وضعیت به جای تصمیم گیری در مورد »کدام عناوین ریاضی« به تصمیم گیری در مورد »کدام 
فرایندها« پرداخته می شود. لذا تجاربی که به هنرجویان کمک می کنند تا این فرایندها پرورش داده 
شوند، مورد بررسی قرار می گیرند. در چنین وضعیتی، ریاضیات به عنوان یک موضوع مجرد و منفک 
از زندگی دیده نمی شود بلکه با تجربیات مخاطب، با دیگر موضوعات درسی و حوزه های یاددادنی و 
زندگی روزانه وی پیوند داده می شود. به هنرجویان فرصت مدلسازی وضعیت های واقعی داده می شود تا 
با درک ریاضی بتوانند تجارب زندگی خود را تفسیر کنند. لذا ریاضیات شامل منطق، تحلیل و بررسی، 
تبادل ایده هاست و درک ایده های مجرد ریاضی متکی بر تجربیات و تفکر و بازتاب نسبت به آنهاست. 
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هنرجویان در حین مواجهه با وضعیت های جدید، تجربه کردن آنها و تعمق و بازتاب نسبت به آنها 
دنیای واقعی خود را به گونه ای بازسازی می کنند که شامل درک آنها از ریاضیات باشد. سطح درک 
مخاطب از ایده های ریاضی و توانایی او در به کارگیری مفاهیم و مهارت ها بسته به وضعیت اجتماعی 
که فرد در آن رشد پیدا کرده است، متفاوت است. برای مثال فرزندی که در خانه فرصت کمک کردن 
به پدرش در ساختن یک قفسه چوبی و اندازه گیری قطعات الوار را دارد، نسبت به فردی که اندازه گیری 
را فقط در مدرسه تجربه می کند، احتماالً درک بهتری از اندازه گیری و اهمیت دقت در اندازه گیری و 
انتخاب ابزار خواهد داشت. دبیر باید نسبت به توانمندی ها، نیازهای مخاطبش، نسبت به موضوع مورد 
گفت وگو و اهداف آن آگاهی داشته و با ایجاد فضای مناسب گفتمان یا طرح مسئله در وضعیت های 
مناسب و زیر نظر داشتن فعالیت های هنرجو و راهنمایی او هدایت و مداخله صحیح و به موقع فرصت 

تحلیل و تصمیم گیری را برای هنرجو فراهم کند.
یاددهی مؤثر ریاضی نیازمند شناخت و ارزیابی ساخت شناختی مخاطبان است. یعنی باید آنچه مخاطبان 
می دانند را شناسایی کرده و برای رسیدن به آنچه مخاطبان باید انجام دهند، آنها را به چالش کشیده 
و در این مسیر مخاطب را هدایت و حمایت کرد. وظیفه یاددهنده فراهم کردن محیط و وضعیت های 
مسئله ای است تا مخاطبان از طریق درگیر شدن با مسئله و تجربه کردن یاد بگیرند. دبیران باید با 
چالش هایی که ممکن است هنرجویان به هنگام یادگیری مفهوم با آنها روبه رو شوند، آشنایی داشته 
باشند تا بتوانند برای مقابله با آنها از قبل برنامه ریزی و طراحی کنند. دبیران باید از شیوه ها و ابزار 
ارزیابی آگاهی داشته باشند تا بتوانند درک و شناخت مخاطبان را به منظور طراحی بهتر آموزشی و 

هدایت مؤثرتر منطبق با نیازهای فردی آنها مورد ارزیابی قرار دهند.
 یکی از مشکالت آموزش ریاضی در سالیان اخیر در میان معلمان، عدم ایجاد ارتباط بین کالس درس 
و اوقات غیر درسی دانش آموزان است. به طوری که معلم تمام فعالیت آموزشی خود را میان کالس 
انجام داده و هیچگونه دسترسی ای به دانش آموز در خارج از کالس در راستای یاد دهی ـ یادگیری 
آموزشی ندارد. باتوجه به شرایط کرونایی و پساکرونا می توان به کمک آموزش های مجازی این فرصت 
را فراهم نمود. در این بین اهمیت آموزش مجازی و ضرورت فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 

توسعه فرصت آموزش از راه دور و آموزش مجازی دو چندان شده است.
 در این راستا، دکتر فرشته زینی وندنژاد؛ پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نتایج 
پژوهش های این حوزه و پیشنهادهای کاربردی و راه گشایی را به معلمان برای استفاده تدریس مجازی 

موفق ارائه کرده است که در ادامه به آن اشاره می شود.
این روزها شیوع بیماری کرونا ارزش آموزش های غیرحضوری از جمله آموزش های الکترونیکی را برجسته 
کرده است. با وجود تعطیلی مدارس  و کالس های رسمی می توان از فّناوری های دیجیتالی موجود برای 
آموزش دروس مختلف حتی دروس ریاضی و علوم بهره گرفت فناوری های دیجیتال می تواند شکل های 
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متفاوتی داشته باشد از یک ماشین حساب ساده در کالس درس ریاضی گرفته تا یک پروژکتور و رایانه 
یا بسیاری از نرم افزارهای جدید که در فروشگاه های مواد آموزشی وجود دارند. 

ـ  97 انجام شد که در آن میزان  تحقیقی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال تحصیلی 98 
دسترسی، استفاده، سطح مهارت و چگونگی استفاده از رسانه های دیداری، شنیداری و نرم افزارهای 
آموزشی بررسی شد. جالب است بدانید، بر اساس نتایج این تحقیق گوشی هوشمند در دسترس ترین 
برای  از گوشی هوشمند  با استفاده  اینترنت  به  اتصال  بود.  وسیله در بین معلمان و دانش آموزان 
جست وجوی اطالعات و تمرینات درسی و نیز استفاده ازشبکه های اجتماعی بیشترین میزان استفاده 
را در میان معلمان و دانش آموزان داشت. اما در وضعیت فعلی چگونه معلمان می توانند از ظرفیت فعلی 

فناوری های دیجیتال استفاده کنند.
 به اثربخشی شبکه ملی رشد، سامانه شاد و آپارات در جلب توجه دانش آموزان، جالب تر کردن و 
ارتقا فرایند کلی یادگیری تأکید شده است. دانش آموزان از ابزارهای تهیه فیلم های ویدئویی دیجیتالی 
ساده مثل گوشی های هوشمند، دوربین های دیجیتالی و نیز دوربین های فیلمبرداری با قیمت متوسط، 
برای ساخت و به اشتراک گذاری فیلم های ویدئویی استفاده می کنند تا فراتر از جامعه محلی خود، با 

دیگران ارتباط برقرار کنند. 
در چنین زمان و محیطی نباید انتظار داشت که دانش آموزان مفاهیم و فرایندهای ریاضی را فقط با 
نشستن و گوش دادن به توضیحات طوالنی بیاموزند. معلمان ریاضی باید به این مسئله فکر کنند که 
چگونه می توانند تدریس خود را با این فناوری ها تطبیق دهند تا تدریسشان مشابه روشی باشد که 
آنها یاد می گیرند و با خارج از کالس ارتباط برقرار می کنند و چگونه از ابزارها برای کمک به یادگیری 

ریاضی یا سایر درس های دانش آموزان استفاده کنند.
در کتاب راهنمای هنرآموز ریاضی1 ،2 و3 )قابل دریافت از وبگاه chap.sch.ir( راهبردهای تدریس 
محتوا در شرایط عادی پیشنهاد شده است که می توان از آنها برای آموزش های حضوری با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی استفاده نمود. همچنین توصیه می شود از روش های نوین آموزش مانند یادگیری 

معکوس، یادگیری تعاملی و... متناسب با موضوع و محتوای هر پودمان استفاده شود.

رسانه های پشتیبان
هنرآموزان، هنرجویان و والدین می توانند عالوه بر استفاده از برنامه های مدرسه تلویزیونی رسانه ملی 
http://tvoccd.oerp.ir/content/1421 فیلم های تدریس و حل مسایل کتاب درسی و محتوای 
آموزشی را از طریق شبکه رشد http://tvoccd.oerp.ir/content/1248 شبکه اجتماعی دانش 
آموزی )شاد( و نیز وب سایت دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش به نشانی 

http://tvoccd.oerp.ir/taxonomy/term/201 دریافت کنند.
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 همچنین به هنرآموزان و افرادی که در استفاده از جئوجبرا یا سایر نرم افزارها مهارت دارند توصیه 
می شود که مطالب ریاضی مرتبط با کتاب های درسی را با خروجی های GIF یا پویانمایی در اختیار 

سایر همکاران و هنرجویان قرار دهند.
ممکن است برخی از همکاران از نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی استفاده کنند . خیلی ساده 
 Screen capture یا هر نرم افزار Camtasia می توان از یک نرم افزار ضبط صفحه دسکتاپ مثل
دیگری استفاده کرد . این به اشتراک گذاری دانش از سوی افراد باصالحیت نقش مهم منتورینگ افراد 
کم تجربه توسط افراد باتجربه را ایفا می کند. در پژوهشی آمده است معلمان و دبیران اظهار کردند که 
بسیاری از تجارب را  به  صورت  غیر رسمی از همکاران خود مثاًل با استفاده از تماشای فیلم تدریس 

آنها در شبکه های مجازی به دست آورده اند.
الزم به ذکر است محیط  های مدرسه برخط یا کالس های مجازی نیز به زبان فارسی در کشور ما طراحی شده 
است که در حال حاضر به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است که 
/https://www.skyroom.online یکی از این موارد است .ضمناً /https://www.adobeconnect.ir نیز 

می تواند توسط همکاران برای ارائه کالس   های مجازی به کار رود.

سناریوهای احتمالی
تعیین شرایط قرمز، زرد و سفید در هر شهر طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود .

وظایف معاونت ها و بخش های ستادی :
 همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه الزم جهت تحقق بخشیدن به اهداف 
مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری 
از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه برای پوشش حداکثری آموزش در شرایط غیرحضوری.
 ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب 

با تفاوت های فردی آنها.
 همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش 

تربیتی در محیط مجازی .
 همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و 

فعالیت های آموزشی غیرحضوری بر اساس ضوابط و مقررات.
 همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج 

آن و اطالع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر.
 راه اندازی مسابقات فرهنگی و دانش آموزی در محیط مجازی.
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 تشکیل کتابخانه های الکترونیکی و مجازی برای بهره مندی همه دانش آموزان.
 تهیه و تنظیم اردوها و بازدیدهای علمی و فرهنگی به صورت مجازی متناسب با نیازهای هر درس.

آموزش و توانمندسازی معلمان برای آموزش های نیمه حضوری.
 تولید فیلم ها و محتوای آموزشی پشتیبان با هماهنگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

 طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای هنرآموزان با موضوعات آموزش مجازی ،سا 
خت فیلم کوتاه و.. .

 برگزاری آزمون به صورت حضوری و غیرحضوری و تعیین دستورالعمل های متناسب.



 7
محتوای شاخه فنی و حرفه ای 
بارگذاری شده در 
سامانه آموزشی تربیتی رشد
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محتوای سامانه ملی رشد 
محتوای بارگذاری شده در شاخه فنی و حرفه ای بر سامانه آموزشی تربیتی رشد

QRعنوان کتابپایه رشته عنوان فیلمردیف

1
کتاب عربی، زبان قرآن )1( ـ پایه دهم

 علوم تجربی
 ریاضی و فیزیک
 فنی و حرفه ای

کاردانش

عربی، زبان قرآن )1( دهم

کتاب گویا عربی، زبان قرآن )1( ـ پایه 2
دهم )اَلُمعَجم(

 علوم تجربی
 ریاضی و فیزیک
 فنی و حرفه ای

کاردانش

عربی، زبان قرآن )1( دهم

3
 فنی و حرفه ایکتاب هویت اجتماعی ـ پایه دوازدهم

هویت اجتماعیدوازدهمکاردانش

4
تربیت کودک20 روش برای تشویق کردن کودکان

 دهم
 یازدهم
دوازدهم

سالمت و بهداشت

سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هاکتاب سالمت و بهداشت ـ پایه دوازدهم5
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سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هانحوه صحیح نشستن هنگام کار با رایانه6

7
سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هاعوارض مصرف دخانیات و الکل

سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هاویروس اچ آی وی )بیماری ایدز(8

بیماری های واگیردار و آشنایی با راه های 9
سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هاپیشگیری و ابتالء به آن

10
بیماری سرطان و آشنایی با عوامل 

سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هاپیشگیری و ابتالء به آن

سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هامقایسه سبک زندگی سالم و ناسالم11



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

19٤

فیلم راهنمای معلم ـ سالمت و بهداشت 12
سالمت و بهداشتدوازدهمکلیه رشته هاـ پایه دوازدهم

13
کلیه رشته هااختالل نارسایی توجه یا بیش فعالی

 دهم
 یازدهم
دوازدهم

سالمت و بهداشت

14
چگونه اعتماد به نفس بازیکنان را 

کلیه رشته هاافزایش دهیم؟
 دهم

 یازدهم
دوازدهم

تربیت بدنی

کلیه رشته هاآسم و فعالیت بدنی در مدرسه15
 دهم

 یازدهم
دوازدهم

 زیست شناسی )1(
 زیست شناسی )2(
 زیست شناسی )3(

تربیت بدتی

16
کلیه رشته هااهمیت تمرین و بازخورد

 دهم
 یازدهم
دوازدهم

تربیت بدنی

کلیه رشته هاچرا در تربیت بدنی ارزشیابی الزم است؟17
 دهم

 یازدهم
دوازدهم

تربیت بدنی
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18
فیلم راهنما معلم ـ پرورش مهارت های 
جسمانی، حرکتی )ویژه دختران( ـ پایه 

دهم
تربیت بدنیدهمکلیه رشته ها

فیلم راهنما معلم ـ پرورش مهارت های 19
جسمانی، حرکتی )ویژه پسران( ـ پایه 

دهم
تربیت بدنیدهمکلیه رشته ها

کتاب دین و زندگی )3( ـ پایه دوازدهم20

 علوم تجربی
 ریاضی و فیزیک
 فنی و حرفه ای

کاردانش

دین و زندگی )3(دوازدهم

کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق )3( 21
ویژه اقلیت ـ پایه دوازدهم

 ریاضی و فیزیک
 علوم تجربی
 علوم انسانی

 فنی و حرفه ای
کاردانش

تعلیمات ادیان الهی و اخالق )3( دوازدهم
ویژه اقلیت

22
فیلم راهنمای معلم ـ دین و زندگی )3( 

ـ پایه دوازدهم

 علوم تجربی
 ریاضی و فیزیک
 فنی و حرفه ای

کاردانش

دین و زندگی )3(دوازدهم

کتاب دین و زندگی )1( ـ پایه دهم23

 علوم تجربی
 ریاضی و فیزیک
 فنی و حرفه ای

کاردانش

دین و زندگی )1(دهم
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کتاب دین و زندگی )2( ـ پایه یازدهم ـ 24
رشته ریاضی و فیزیک ـ علوم تجربی

 علوم تجربی
 ریاضی و فیزیک
 فنی و حرفه ای

کاردانش

دین و زندگی )2(یازدهم

راهنمای معلم ـ مراقبت از سالمت 25
مراقبت از سالمت کودکدهمتربیت کودککودک ـ پایه دهم )بخش اول(

26
راهنمای معلم ـ مراقبت از سالمت 

مراقبت از سالمت کودکدهمتربیت کودککودک ـ پایه دهم )بخش دوم(

فیلم راهنمای معلم ـ مدیریت خانواده و 27
مدیریت خانواده و سبک زندگیدوازدهمکلیه رشته هاسبک زندگی )کلیات( ـ پایه دوازدهم

فیلم راهنمای معلم ـ مدیریت خانواده و 28
مدیریت خانواده و سبک زندگیدوازدهمکلیه رشته هاسبک زندگی ـ پایه دوازدهم

فیلم های آموزشی درس تفکر و سواد 29
 دهمکلیه رشته هارسانه ای )بخش دوم( ـ پایه دهم

تفکر و سواد رسانه اییازدهم
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فیلم های آموزشی درس تفکر و سواد 30
 دهمکلیه رشته هارسانه ای )بخش اول( ـ پایه دهم

تفکر و سواد رسانه اییازدهم

فیلم راهنمای معلم ـ تفکر و سواد 31
 دهمکلیه رشته هارسانه ای ـ پایه دهم )بخش سوم(

تفکر و سواد رسانه اییازدهم

فیلم راهنمای معلم ـ تفکر و سواد 32
 دهمکلیه رشته هارسانه ای ـ پایه دهم )بخش دوم(

تفکر و سواد رسانه اییازدهم

فیلم راهنمای معلم ـ تفکر و سواد 33
 دهمکلیه رشته هارسانه ای ـ پایه دهم )بخش اول(

تفکر و سواد رسانه اییازدهم

فیلم راهنمای معلمـ  مدیریت خانواده 34
و سبک زندگی )ویژه دختران( ـ پایه 

دوازدهم
مدیریت خانواده و سبک زندگیدوازدهمکلیه رشته ها

جایگاه و منطق درس مدیریت خانواده و 35
مدیریت خانواده و سبک زندگیدوازدهمکلیه رشته هاسبک زندگی ـ پایه دوازدهم
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کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی ـ 36
مدیریت خانواده و سبک زندگیدوازدهمکلیه رشته هاپایه دوازدهم

کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی 37
مدیریت خانواده و سبک زندگیدوازدهمکلیه رشته ها)ویژه دختران( ـ پایه دوازدهم

 دهمکلیه رشته هاکتاب آمادگی دفاعی ـ پایه دهم38
 آمادگی دفاعیدوازدهم

 دهمکلیه رشته هاکتاب تفکر و سواد رسانه ای ـ پایه دهم39
تفکر و سواد رسانه اییازدهم

40
فیلم آموزش آمادگی دفاعی ـ پایه دهم 

 دهمکلیه رشته ها)بخش اول(
آمادگی دفاعیدوازدهم

فیلم آموزش آمادگی دفاعی ـ پایه دهم 41
 دهمکلیه رشته ها)بخش دوم(

آمادگی دفاعیدوازدهم
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فیلم آموزش آمادگی دفاعی ـ پایه دهم 42
 دهمکلیه رشته ها)بخش سوم(

آمادگی دفاعیدوازدهم

فیلم آموزش آمادگی دفاعی ـ پایه دهم 43
 دهمکلیه رشته ها)بخش چهارم(

آمادگی دفاعیدوازدهم

کتاب انسان و محیط زیست ـ پایه 44
 انسان و محیط زیستیازدهمکلیه رشته هایازدهم

فیلم راهنمای معلم ساخت مصنوعات 45
ساخت مصنوعات فلزی سبکدهمصنایع فلزیفلزی سبک

46
فیلم آموزش ساخت مصنوعات فلزی 

ساخت مصنوعات فلزی سبکدهمصنایع فلزیسبک )بخش اول(

فیلم آموزش ساخت مصنوعات فلزی 47
ساخت مصنوعات فلزی سبکدهمصنایع فلزیسبک )بخش دوم(
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راهنمای معلم ـ طراحی، مدل سازی و 48
طراحی، مدل سازی و دوخت دامندهمطراحی و دوختدوخت دامن ـ پایه دهم )بخش اول(

راهنمای معلم ـ طراحی، مدل سازی و 49
طراحی، مدل سازی و دوخت دامندهمطراحی و دوختدوخت دامن ـ پایه دهم )بخش دوم(

50
راهنمای دبیران ـ سرویس و نگهداری 
خودروهای سواری ـ پایه دهم )فصل 

اول(
سرویس و نگهداری خودروهای دهممکانیک خودرو

سواری

فیلم آموزش سرویس و نگهداری 51
خودروهای سواری ـ پایه دهم )فصل 

دوم(
سرویس و نگهداری خودروهای دهممکانیک خودرو

سواری

52
راهنمای دبیران ـ لیتوگرافی و 

لیتوگرافی و کلیشه سازیدهمچاپکلیشه سازی ـ پایه دهم )بخش اول(

راهنمای دبیران ـ لیتوگرافی و 53
لیتوگرافی و کلیشه سازیدهمچاپکلیشه سازی ـ پایه دهم )بخش دوم(
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راهنمای دبیران ـ لیتوگرافی و 54
لیتوگرافی و کلیشه سازیدهمچاپکلیشه سازی ـ پایه دهم )بخش سوم(

راهنمای دبیران ـ لیتوگرافی و 55
لیتوگرافی و کلیشه سازیدهمچاپکلیشه سازی ـ پایه دهم )بخش چهارم(

راهنمای دبیران ـ عکاسی پرسنلی و 56
عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف دهمفتوگرافیکویرایش حروف و تصویر ـ پایه دهم

و تصویر

57
Visio شبکه و نرم افزار آموزش ـ نرم افزار

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه
و سخت افزار

58
Rack شبکه و نرم افزار آموزش ـ نصب

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه
و سخت افزار

شبکه و نرم افزار آموزش ـ داکت کشی و کابل کشی59
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار
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60
فیلم آموزش سرویس و نگهداری 

خودروهای سواری ـ پایه دهم )فصل 
سوم(

سرویس و نگهداری خودروهای دهممکانیک خودرو
سواری

61
فیلم آموزش سرویس و نگهداری 

خودروهای سواری ـ پایه دهم )فصل 
چهارم(

سرویس و نگهداری خودروهای دهممکانیک خودرو
سواری

فیلم آموزش سرویس و نگهداری 62
خودروهای سواری ـ پایه دهم )فصل 

پنجم(
سرویس و نگهداری خودروهای دهممکانیک خودرو

سواری

63Packet Tracer شبکه و نرم افزار آموزش ـ نرم افزار
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

شبکه و نرم افزار آموزش ـ عیب یابی شبکه64
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

65
شبکه و نرم افزار آموزش ـ مدیریت منابع شبکه

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه
و سخت افزار
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شبکه و نرم افزار آموزش ـ پیکربندی شبکه بیسیم و مودم66
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

آموزش ـ استفاده از سرویس های 67
DHCP و DNS در شبکه

شبکه و نرم افزار 
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

آموزش ـ غیرفعال کردن ارثبری و 68
مجوزها مجوزهای اصلی

شبکه و نرم افزار 
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

شبکه و نرم افزار آموزش ـ اشتراک گذاری منابع69
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

شبکه و نرم افزار آموزش ـ ایجاد حساب کاربری محلی70
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار

71
شبکه و نرم افزار آموزش ـ ایجاد کار و کسب الکترونیکی

تجارت الکترونیک و امنیت شبکهدوازدهمرایانه
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72
کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و 

سخت افزار ـ پایه دوازدهم
شبکه و نرم افزار 

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه
و سخت افزار

راهنمای دبیران ـ دانش فنی تخصصی ـ 73
دانش فنی تخصصیدوازدهمالکتروتکنیکپایه دوازدهم

راهنمای دبیران ـ نصب و نگهداری 74
تجهیزات شبکه و سخت افزار ـ پایه 

دوازدهم

شبکه و نرم افزار 
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه دوازدهمرایانه

و سخت افزار 

75
راهنمای دبیران ـ تجارت الکترونیک و 

امنیت شبکه ـ پایه دوازدهم
شبکه و نرم افزار 

تجارت الکترونیک و امنیت شبکهدوازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش راه اندازی مسیریاب76
تجارت الکترونیک و امنیت شبکهدوازدهمرایانه

77
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش تنظیمات امنیت در شبکه

تجارت الکترونیک و امنیت شبکهدوازدهمرایانه
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78
فیلم آموزش نصب و راه اندازی شبکه 

افزارها
شبکه و نرم افزار 

تجارت الکترونیک و امنیت شبکهدوازدهمرایانه

فیلم آموزش توسعه کار و کسب 79
الکترونیکی

شبکه و نرم افزار 
تجارت الکترونیک و امنیت شبکهدوازدهمرایانه

80
تولید شیشهدوازدهمسرامیکفیلم آموزشی شیشه گری علمی

81
کتاب تولید سرامیک به روش دستی ـ 

تولید سرامیک به روش دستیدهمسرامیکپایه دهم

فیلم آموزش تزیین سرامیک به روش 82
تولید سرامیک به روش دستیدهمسرامیکدستی

فیلم آموزش پرداخت و لعاب زنی در 83
تولید سرامیک به روش دستیدهمسرامیکتولید سرامیک به روش دستی
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84
فیلم آموزش شکل دهی سرامیک به 

تولید سرامیک به روش دستیدهمسرامیکروش دستی

فیلم آموزش آماده سازی مواد اولیه در 85
تولید سرامیک به روش دستیدهمسرامیکتولید سرامیک به روش دستی

نرم افزار همراه کتاب درس دانش فنی 86
تخصصیـ  رشته تأسیسات مکانیکیـ  

پایه دوازدهم

تأسیسات 
دانش فنی تخصصیدوازدهممکانیک

تولید شیشهدوازدهمسرامیککتاب تولید شیشه ـ پایه دوازدهم87

فیلم آموزشی تولید شیشه )رشته 88
تولید شیشهدوازدهمسرامیکسرامیک(

فیلم راهنمای معلم ـ سازمان دهی 89
سازماندهی عملیات حمل باریازدهمحمل و نقلعملیات حمل بار ـ بخش اول
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90
فیلم راهنمای معلم ـ سازمان دهی 

سازماندهی عملیات حمل باریازدهمحمل و نقلعملیات حمل بار ـ بخش دوم

فیلم راهنمای معلم ـ طراحی و ساخت 91
کابینت آشپزخانه

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه

فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 92
آشپزخانه ـ بخش اول

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه

93
فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 

آشپزخانه ـ بخش دوم
صنایع چوب و 

طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان
آشپزخانه

فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 94
آشپزخانه ـ بخش سوم

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه

فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 95
آشپزخانه ـ بخش چهارم

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه
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96
فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 

آشپزخانهـ  بخش پنجم
صنایع چوب و 

طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان
آشپزخانه

فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 97
آشپزخانه ـ بخش ششم

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه

فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 98
آشپزخانهـ  بخش هفتم

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه

99
فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 

آشپزخانهـ  بخش هشتم
صنایع چوب و 

طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان
آشپزخانه

فیلم آموزش طراحی و ساخت کابینت 100
آشپزخانه ـ بخش نهم

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت کابینت دهممبلمان

آشپزخانه

فیلم آموزش نصب و راه اندازی 101
سیستم های انتقال آب گرم ـ پایه دهم

تأسیسات 
نصب و راه اندازی سیستم های دهممکانیک

انتقال آب گرم
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102
فیلم آموزشی نصب و راه اندازی 
سیستم های رایانه ای ـ پایه دهم

شبکه و نرم افزار 
نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه

انتقال آب گرم

103
فیلم راهنمای معلمـ  عملیات 

آزمایشگاهی در صنایع شیمیاییـ  پایه 
دهم

عملیات آزمایشگاهی در صنایع دهمصنایع شیمیایی
شیمیایی

فیلم آموزش درس عملیات آزمایشگاهی 104
عملیات آزمایشگاهی در صنایع دهمصنایع شیمیاییدر صنایع شیمیایی ـ پایه دهم

شیمیایی

105
فیلم آموزش تولید قطعات فلزی به روش 

تولید قطعات فلزی به روش ریخته دهممتالوژیریخته گری
گری

تزئینات سلولزی، رنگ، موکت و دهممعماری داخلیفیلم آموزش اجرای نقاشی سقف و دیوار106
فضاهای داخلی

107
تزئینات سلولزی، رنگ، موکت و دهممعماری داخلیفیلم آموزش اجرای دیوارپوش سلولزی

فضاهای داخلی
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تزئینات سلولزی، رنگ، موکت و دهممعماری داخلیفیلم آموزش اجرای کاغذ دیواری108
فضاهای داخلی

تزئینات سلولزی، رنگ، موکت و دهممعماری داخلیفیلم آموزش اجرای کف پوش موکت109
فضاهای داخلی

فیلم راهنمای معلمـ  تزئینات سلولزی، 110
رنگ، موکت و فضاهای داخلی ـ پایه 

دهم
تزئینات سلولزی، رنگ، موکت و دهممعماری داخلی

فضاهای داخلی

ساختمان سازیدهمساختمانفیلم آموزش اجرای انواع دیوار آجری111

فیلم آموزش تولید عرقیات و 112
فراوری گیاهان دارویی و خشکباردهمصنایع غذاییدمنوش های گیاهی

113
تولید و پرورش مرغدهمامور دامیفیلم آموزش پرورش مرغ
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114
فیلم راهنمای معلم ـ تولید به روش 
تولید به روش تغییر فرم دستی و دهمماشین ابزارتغییر فرم دستی و ماشینی ـ پایه دهم

ماشینی

فیلم آموزش درس تولید به روش تغییر 115
تولید به روش تغییر فرم دستی و دهمماشین ابزارفرم دستی و ماشینی ـ پایه دهم

ماشینی

فیلم راهنمای معلم ـ نگهداری و کاربرد 116
ماشین های کشاورزی ـ پایه دهم

ماشین های 
 نگهداری و کاربرد ماشین های دهمکشاورزی

کشاورزی

خدمات سفر و گردشگریدهمحمل و نقلفیلم آموزش خدمات سفر و گردشگری117

فیلم راهنمای معلم ـ خدمات سفر و 118
خدمات سفر و گردشگریدهمحمل و نقلگردشگری ـ پایه دهم

فیلم راهنمای معلم ـ طراحی و 119
سیم کشی برق ساختمان های مسکونی 

ـ پایه دهم
طراحی و سیم کشی برق دهمالکتروتکنیک

ساختمان های مسکونی
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120
فیلم آموزش طراحی و سیم کشی برق 

طراحی و سیم کشی برق دهمالکتروتکنیکساختمان های مسکونی )بخش اول(
ساختمان های مسکونی

فیلم آموزش طراحی و سیم کشی برق 121
طراحی و سیم کشی برق دهمالکتروتکنیکساختمان های مسکونی )بخش دوم(

ساختمان های مسکونی

فیلم آموزش تولید سرامیک به روش 122
تولید سرامیک به روش ریخته یازدهمسرامیکریخته گری دوغابی

گری دوغابی

123
فیلم آموزش تولید سرامیک به روش 

تولید سرامیک به روش پرس پودریازدهمسرامیکپرس پودر

فیلم راهنمای معلمـ  نقشه کشی دستی 124
نقشه کشی دستی و رایانه ای دهمصنایع دستیو رایانه ای فرش ـ پایه دهم

فرش

فیلم آموزش نقشه کشی دستی و 125
نقشه کشی دستی و رایانه ای دهمصنایع دستیرایانه ای فرش

فرش
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126
فیلم راهنمای معلم ـ امور باغی ـ پایه 

امور باغیدهمامور باغیدهم

فیلم راهنمای معلم ـ نصب و راه اندازی 127
نصب و راه اندازی مصنوعات دهممکاترونیکمصنوعات مکاترونیکیـ  پایه دهم

مکاترونیکی

فیلم آموزش نصب و راه اندازی مصنوعات 128
نصب و راه اندازی مصنوعات دهممکاترونیکمکاترونیکی )بخش اول(

مکاترونیکی

129
فیلم آموزش نصب و راه اندازی مصنوعات 

نصب و راه اندازی مصنوعات دهممکاترونیکمکاترونیکی )بخش دوم(
مکاترونیکی

فیلم آموزش نصب و راه اندازی مصنوعات 130
نصب و راه اندازی مصنوعات دهممکاترونیکمکاترونیکی )بخش سوم(

مکاترونیکی

فیلم آموزش نصب و راه اندازی مصنوعات 131
نصب و راه اندازی مصنوعات دهممکاترونیکمکاترونیکی )بخش چهارم(

مکاترونیکی
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132
فیلم آموزش پودمان اول کتاب دانش 
فنی تخصصی )شبکه و نرم افزار رایانه( 

پایه دوازدهم

شبکه و نرم افزار 
دانش فنی تخصصیدوازدهمرایانه

133
فیلم آموزش پودمان دوم کتاب دانش 
فنی تخصصی )شبکه و نرم افزار رایانه( 

پایه دوازدهم

شبکه و نرم افزار 
دانش فنی تخصصیدوازدهمرایانه

فیلم آموزش پودمان سوم کتاب دانش 134
فنی تخصصی )شبکه و نرم افزار رایانه( 

پایه دوازدهم

شبکه و نرم افزار 
دانش فنی تخصصیدوازدهمرایانه

135
فیلم آموزش پودمان چهارم کتاب دانش 
فنی تخصصی )شبکه و نرم افزار رایانه( 

پایه دوازدهم

شبکه و نرم افزار 
دانش فنی تخصصیدوازدهمرایانه

136
فیلم آموزش پودمان پنجم کتاب دانش 
فنی تخصصی )شبکه و نرم افزار شبکه( 

پایه دوازدهم

شبکه و نرم افزار 
دانش فنی تخصصیدوازدهمرایانه

فیلم آموزش نمودارهای جدید در 137
2016 Excel

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب
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شبکه و نرم افزار فیلم آموزش مفاهیم مقدماتی وب138
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

139HTML شبکه و نرم افزار فیلم آموزش
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

فیلم آموزش کار با نرم افزار 140
Dreamweaver

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش توسعه صفحات وب ایستا141
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی کار با نرم افزارهای اداری142
نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه

رایانه ای

143
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی نصب سیستم عامل

نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه
رایانه ای
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144
فیلم آموزشی قطعات سیستم و مونتاژ 

و تعمیر
شبکه و نرم افزار 

نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه
رایانه ای

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی نرم افزارهای جانبی ویندوز145
نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه

رایانه ای

146
شبکه و نرم افزار استفاده از چند رسانه ای در طراحی وب

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش طراحی فرم147
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

148JavaScript شبکه و نرم افزار فیلم آموزش
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

149
jQuery شبکه و نرم افزار فیلم آموزش

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب
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150
فیلم آموزش مقدمه ای بر HTML و 

CSS
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

151CSS شبکه و نرم افزار فیلم آموزش طراحی قالب با
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

152
PHP شبکه و نرم افزار مفاهیم پایه سرویس دهنده وب با

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

153
فیلم آموزش پیاده سازی دستورات 

php شرطی و حلقه ها در
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

شبکه و نرم افزار تعریف سناریوی پروژه فروشگاه بر خط154
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

طراحی فرم ثبت نام و اعتبارسنجی 155
داده های سمت سرویس دهنده

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب
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شبکه و نرم افزار ایجاد بانک و جدول156
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

فیلم آموزش نگهداری سیستم های 157
کامپیوتری

شبکه و نرم افزار 
نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه

رایانه ای

158
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش مدیریت پرونده ها و پوشه ها

نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه
رایانه ای

159MySQL شبکه و نرم افزار ویرایش ساختار جدول در
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

فیلم آموزش درج، حذف و ویرایش 160
SQL رکورد با استفاده از دستورات

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

فیلم آموزش ایجاد پرس و جو و 161
مرتب سازی با استفاده از دستورات 

SQL

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب
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162
فیلم آموزش ایجاد توابع آماری و گروه 

SQL بندی با استفاده از دستورات
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

فیلم آموزش ترکیب جداول با استفاده از 163
SQL دستورات

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

فیلم آموزش پشتیبان گیری و بازیابی، 164
حدف جدول و پایگاه داده

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

165
فیلم آموزش مدیریت بانک اطالعاتی در 

PHP
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

فیلم آموزش طراحی و پیاده سازی فرم 166
ورود به سایت

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

167
Session شبکه و نرم افزار فیلم آموزش کاربردهای

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب
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شبکه و نرم افزار فیلم آموزش طراحی فرم ثبت کاال168
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش پارتیشن  بندی169
نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه

رایانه ای

170
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش تنظیمات حساب کاربری

نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه
رایانه ای

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش کار با سیستم عامل171
نصب و راه اندازی سیستم های دهمرایانه

رایانه ای

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش تاریخچه پایگاه داده172
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

173
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش مفاهیم پایگاه داده

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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174
فیلم آموزش پیاده سازی پایگاه داده در 

Access
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزش بررسی پودمان درس توسعه 175
برنامه سازی و پایگاه داده

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

176
While شبکه و نرم افزار فیلم آموزش کار با حلقه

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش کار با حلقه های متداخل177
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

178For شبکه و نرم افزار فیلم آموزش کار با حلقه
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزش ارسال پرونده به 179
سرویس دهنده میزبان

شبکه و نرم افزار 
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب
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180
فیلم آموزش مشاهده محصوالت 

فروشگاه
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش نمایش کد محصول181
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

182
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش ثبت سفارش محصول

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

183
فیلم آموزش ثبت نهایی محصول 

سفارش داده شده
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش ویرایش محصوالت فروشگاه184
پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه

و طراحی وب

189
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش حذف محصوالت فروشگاه

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب
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190
فیلم آموزش طراحی فرم ارتباط با ما و 

درباره ما
شبکه و نرم افزار 

پیاده سازی سیستم های اطالعاتی یازدهمرایانه
و طراحی وب

فیلم آموزش شایستگی کار با ابزارهای 191
پیشرفته گرافیکی

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

192 Shape فیلم آموزش نحوه کار با ابزار
Builder

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

193Transform شبکه و نرم افزار فیلم آموزش کاربرد
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

194Pen شبکه و نرم افزار فیلم آموزش نحوه کار با ابزار
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

195
Pencil شبکه و نرم افزار فیلم آموزش نحوه کار با ابزار

تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه
برنامه سازی
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شبکه و نرم افزار فیلم آموزش نحوه کار با ابزار تایپ196
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزشی کار با Break در 197
برنامه نویسی

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

198
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی برنامه ماکزیمم

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی تعریف آرایه و کاربرد آن199
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی جست وجو در آرایه200
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

201
Array شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی کالس

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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202
فیلم آموزشی مفاهیم اصلی در پروژه 

ویندوزی
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی نحوه دسترسی به اطالعات 203
رویدادها

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

204
SQL شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی آشنایی با زبان

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزش طراحی CD و کاور آن205
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

شبکه و نرم افزار طراحی پوسته گرافیکی چندرسانه ای206
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

207
شبکه و نرم افزار فیلم آموزش ترسیم تصاویر انتزاعی

تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه
برنامه سازی
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شبکه و نرم افزار فیلم آموزش اصول طراحی اینفوگرافیک208
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش طراحی نمودار در 209
illustrator

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش طراحی رابط کاربری و 210
illustrator اجزای آن در

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

211
فیلم آموزش نحوه کار با ابزار mesh در 

illustrator نرم افزار
شبکه و نرم افزار 

تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه
برنامه سازی

فیلم آموزشی حرکت اشیا روی 212
صفحه نمایش

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

213
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی کار با کنترل کادر تصویر

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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214
فیلم آموزشی ایجاد برنامه های ویندوزی 

با واکنش به رویدادها
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی دو پروژه ویندوزی215
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

216
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی ایجاد اولین فرم

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی آشنایی با کنترل فرم217
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی ایجاد یک پروژه ویندوزی218
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

219
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی طراحی بازی حدس تصویر

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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220
فیلم آموزشی استفاده از کادر محاوره ای 

انتخاب فایل
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی استفاده از کادرهای 221
محاوره ای انتخاب رنگ و فونت

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

222
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی کادر محاوره ای رنگ

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

223
فیلم آموزشی ساختار شمارشی 

MessageBox Button
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزش طراحی فرم های سه بعدی 224
illustrator به کمک نرم افزار

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش الگوهای تکرارشونده در 225
illustrator نرم افزار

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی
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226
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش اول(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 227
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش دوم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 228
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش سوم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

229
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

چهارم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 230
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

پنجم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 231
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

ششم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی
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232
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

هفتم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

233
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

هشتم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 234
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش نهم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

235
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش دهم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

236
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

یازدهم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 237
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

دوازدهم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی
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شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی استفاده از زمان سنج238
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی کادر پیام، کاربرد تایمر، 239
تولید اعداد تصادفی

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی کار با کنترل 240
CheckBox

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

241
 RadioButton فیلم آموزشی کنترل
 GroupBox و DialogResult و

Panel و

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 242
اول(

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 243
دوم(

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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244
فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 

سوم(
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 245
چهارم(

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 246
پنجم(

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

247
فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 

ششم(
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی پروژه پذیرش هتل )بخش 248
هفتم(

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

249
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی پروژه تاالر گفتگو

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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250
فیلم آموزش شایستگی سناریونویسی، 
تصویربرداری و کلیپ سازی )بخش 

دوازدهم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی تولید محتوای 251
الکترونیکی )بخش اول(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی تولید محتوای 252
الکترونیکی )بخش دوم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

253
فیلم آموزش شایستگی تولید محتوای 

الکترونیکی )بخش سوم(
شبکه و نرم افزار 

تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه
برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی تولید محتوای 254
الکترونیکی )بخش چهارم(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی

فیلم آموزش شایستگی آزمون سازی و 255
تولید چند رسانه ای )بخش اول(

شبکه و نرم افزار 
تولید محتوای الکترونیک و دهمرایانه

برنامه سازی
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256
فیلم آموزشی پروژه شبیه ساز سیستم 

خودپرداز بانکی
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی برنامه نقاشی257
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

258
شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی برنامه فرم جدول مشتری

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

259
فیلم آموزشی برنامه انتخابات شورای 

دانش آموزی
شبکه و نرم افزار 

توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

شبکه و نرم افزار فیلم آموزشی توسعه پروژه فروشگاه260
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه

فیلم آموزشی برنامه نویسی چندالیه در 261
پایگاه داده

شبکه و نرم افزار 
توسعه برنامه سازی و پایگاه دادهیازدهمرایانه
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262
فیلم آموزش رنگ کاری )رنگ فندوقی( 

مبلمان چوبی
صنایع چوب و 

رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان دوازدهممبلمان
چوبی

فیلم آموزش رنگ کاری )رنگ طالیی( 263
مبلمان چوبی

صنایع چوب و 
رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان دوازدهممبلمان

چوبی

فیلم آموزش رویه کوبی مبلمان )بخش 264
اول(

صنایع چوب و 
رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان دوازدهممبلمان

چوبی

265
فیلم آموزش رویه کوبی مبلمان )بخش 

دوم(
صنایع چوب و 

رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان دوازدهممبلمان
چوبی

صنایع چوب و فیلم آموزشی طراحی و ساخت ویترین266
طراحی و ساخت مبلمان مسکونیدوازدهممبلمان

فیلم آموزشی طراحی و ساخت صندلی 267
چوبی

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت مبلمان مسکونیدوازدهممبلمان
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268
فیلم آموزشی ساخت مبل یک نفره و میز 

جلو مبلی
صنایع چوب و 

طراحی و ساخت مبلمان مسکونیدوازدهممبلمان

صنایع چوب و فیلم آموزش ساخت پروژه با چوب ماسیو269
طراحی و ساخت مبلمان مسکونیدوازدهممبلمان

270
صنایع چوب و فیلم آموزش کار با ماشین اره نواری

دانش فنی تخصصیدوازدهممبلمان

صنایع چوب و فیلم آموزش کار با ماشین کف رند271
دانش فنی تخصصیدوازدهممبلمان

صنایع چوب و فیلم آموزش کار  ماشین گندگی272
دانش فنی تخصصیدوازدهممبلمان

فیلم آموزش کار با ماشین اره گرد و 273
ماشین پانل بر عمودی

صنایع چوب و 
دانش فنی تخصصیدوازدهممبلمان
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راهنمای برنامة درسی 
دوره  دوم متوسطة 
فنی و حرفه ای و کاردانش در 
شرایط ویروس کووید19

274
فیلم آموزش کار با دستگاه خراطی و 

دستگاه سنباده
صنایع چوب و 

دانش فنی تخصصیدوازدهممبلمان

فیلم آموزش نصب و مونتاژ تخت خواب 275
تاشو دو نفره

صنایع چوب و 
طراحی و ساخت مبلمان اتاق یازدهممبلمان

خواب

276
قالب گیری و آلیاژسازیدوازدهممتالوژیفیلم آموزش آلیاژسازی چدن

277
فیلم راهنمای معلمـ  تکمیل کاری 

تکمیل کاری قطعات فلزییازدهممتالوژیقطعات فلزی ـ پایه یازدهم

تکمیل کاری قطعات فلزییازدهممتالوژیفیلم آموزشی مدل سازی چوبی278

279
تکمیل کاری قطعات فلزییازدهممتالوژیفیلم آموزشی ساخت مدل فومی
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تکمیل کاری قطعات فلزییازدهممتالوژیفیلم آموزشی ساخت مدل فلزی280

فیلم آموزشی تکمیل کاری قطعه 281
تکمیل کاری قطعات فلزییازدهممتالوژیریختگی

282
تکمیل کاری قطعات فلزییازدهممتالوژیفیلم آموزشی انجام عملیات جوشکاری
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