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سخني با هنرجويان عزيز

در کنار یادگیری و کسب شایستگی های فنی هدف، یادگیری و کسب شایستگی های غیرفنی نیز مهم 
و ضروری هستند. چنانچه اگر فردی انبوهی از مهارت های فنی را آموزش دیده باشد ولی نتواند ارتباط 
موثری با مشتریان خود برقرار کند در کار خود موفق نیست و نمی تواند امرار معاش کند. بنابراین اگر 
شایستگی های غیرفنی بر شایستگی های فنی تقدم نداشته باشد، حداقل از جایگاه و اهمیتی هم تراز با 

آنها برخوردار است.
شایستگی های غیرفنی را در شش گروه اصلی دسته بندی می کنند.

شایستگی های پایه و اساسی 
شایستگی های ارتباط با دیگران 

شایستگی های تفکر
شایستگی های کسب و کار

شایستگی های شخصیتی
شایستگی های ارتباط با جامعه

در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، شایستگی های غیر فنی مورد نیاز دنیای کار یکی از چهار 
شایستگی کالن حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری می باشد.

در برنامه های درسی رشته های فنی و حرفه ای شایستگی های غیرفنی به صورت دروس مستقل تدوین 
تولید،  مدیریت   -3 نوین،  فناوری های  کاربرد   -2 کار،  محیط  الزامات   -1 شامل  دروس  این  اند.  شده 

اخالق حرفه ای می باشد. کارآفرینی، 5-  و  نوآوری  4-کارگاه 
درس مدیریت تولید، با هدف کسب شایستگی خودمدیریتی، پیش بینی، برنامه ریزی و بازاریابی برای 

محصوالت یا خدمات در حوزه شغلی و رشته تحصیلی می باشد که شامل پنج پودمان است.
1- تولید و مدیریت تولید ، 2- مدیریت منابع تولید، 3- توسعه محصول جدید، 4- مدیریت کیفیت، 

پروژه. 5- مدیریت 
در فرآیند یادگیری این درس و هنگام ارزشیابی از کتاب همراه هنرجو می توانید استفاده نمایید. 

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه های هنرآموز محترمتان را در 
خصوص رعایت آنها در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های مؤثری در جهت سربلندی 
کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت موثری شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته 

شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

برای شایستگی های غیرفنی تعاریف گوناگونی وجود دارد که می توان آنها را در پنج دسته تقسیم بندی کرد:
برای محیط کار و زندگی اجتماعی در حال  - شایستگی های غیرفنی به شایستگی هایی بسیار ضروری 

می شود. گفته  تغییر 
زندگی  و  اجتماع  در  توسعه شخصی  و  استخدام  برای  شایستگی های ضروری  غیرفنی  شایستگی های   -

هستند.
- شایستگی های غیرفنی شامل شایستگی هایی می باشد که یک شخص برای موفقیت در یادگیری، کار و 

حل مسائل و مشکالت به آنها نیاز دارد.
دنیای  و  دارد  نیاز  باال  با سطح عملکردی  کار  - شایستگی های غیرفنی، شایستگی هایی که یک محیط 

اطالق می شود. آموزش دهد  را  آنها  باید  آموزش 
در  فعالیت ها  از  وسیعی  دامنه  در  موفقیت  برای  که  می باشند  شایستگی هایی  غیرفنی  شایستگی های   -

است. زندگی ضروری  و  کار  فنی،  تربیت  آموزش، 
چهار  از  یکی  کار  بازار  نیاز  مورد  غیرفنی  شایستگی های  ایران  اسالمی  ملی جمهوری  درسی  برنامه  در 
شایستگی اصلی قلمرو حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری است که در دوره دوم متوسطه به صورت 
درسی  برنامه  جدول  در  مستقل  درس  صورت  به  چنین  هم  و  حرفه ای  و  فنی  دروس  سایر  با  تلفیقی 

است.  شده  گرفته  نظر  در  غیرفنی  شایستگی های  خوشه  صورت  به  هنرجویان 
این دروس شامل 1- الزامات محیط کار، 2- کاربرد فناوری های نوین، 3- مدیریت تولید، 4- کارگاه نوآوری 

و کارآفرینی، 5- اخالق حرفه ای می باشد.
برای  بازاریابی  و  برنامه ریزی  پیش بینی،  خودمدیریتی،  شایستگی  تولید،  کسب  مدیریت  درس  از  هدف 

می باشد. هنرجویان  توسط  تحصیلی   رشته  و  شغلی  حوزه  در  یا خدمات  محصوالت 
برای این درس، همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بسته آموزشی تهیه شده است. کتاب درسی آن شامل 

پنج پودمان می باشد.
توسعه محصول جدید، 4- مدیریت کیفیت،  تولید، 3-  منابع  ، 2- مدیریت  تولید  و مدیریت  تولید   -1

پروژه. مدیریت   -5
محل اجرای این درس کالس درس و مدت زمان آموزش آن 2 ساعت در هفته می باشد.

شیوه ارزشیابی از درس مدیریت تولید به صورت فرآیندی و پایانی بر اساس استاندارد عملکرد در نظر 
گرفته شده برای آن می باشد.

همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش هایی خاص این درس در کتاب همراه هنرجو تدوین شده است 
و در فرآیند یادگیری و ارزشیابی هنرجویان می توانند از آن استفاده نمایند.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده بر این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش


