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مقدمه

تأثیر عمیق آن در فرهنگ سازی ،  باتوجه به رشد روزافزون رسانه های دیداری و شنیداری و 
و  آموزه ها  بر  مبتنی  و  ملی  هویت  و  فرهنگ  با  متناسب  برنامه های  تولید  و  تهیه  ضرورت 
ارزش های دینی احساس می شود. براساس نیاز سنجی شغلی صورت گرفته توسط سازمان های 
رشته  مختلف،  سطوح  در  حوزه  این  حرفه ای  و  متخصص  نیروی  تربیت  منظور  به  ذی ربط، 
تولید برنامه های تلویزیونی ، زیر مجموعه شاخه فنی و حرفه ای، مطابق با نظام جدید آموزش 
و پرورش برای دوره پنج ساله پیوسته طراحی و تدوین شده است. هنرجویان مربوطه در سه 
سال اول این دوره )متوسطه دوم( مبانی تصویربرداری، صدا برداری ، ساخت و بازی دهندگی 
عروسک های نمایشی ، ساخت و اجرای دکور ـ لباس ماسک و گریم،گویندگی، اجرا، بازیگری، 
نگارش متن برنامه های تلویزیونی و تدوین و صداگذاری را مجموعاً در 1800 ساعت نظری و 

عملی فرا می گیرند.
مسیر توسعه حرفه ای و تحصیلی این رشته در پنج سطح مهارتي: تصویربردارـ  صدا بردار برنامه های 
تلویزیونی، نویسندهـ  تدوینگر برنامه های تلویزیونی ، تولید کننده برنامه های تلویزیونی ، تولید کننده 

ارشد تولید برنامه های تلویزیونی، تهیه کنندگان، کارگردانان، طراحی و تدوین شده است. 
انتظار می رود ، در پایان دوره پنج ساله پیوسته ، فارغ التحصیالن این رشته بتوانند برنامه های 
مستند، داستانی ، پویا نمایی، گفت وگو محور ، عروسکی ، مسابقه و سرگرمی ، آموزشی، ورزشی ، 

اطالع رسانی و خبری ، نماهنگ و تبلیغاتی را در سطح تکنسین تولید نمایند. 
بنیادین  تحول  سند  انداز  چشم  راستای  در  و  کشور  ملی  سند  به  توجه  با  مربوطه  سند 
با توجه به تغییرات در زمینه های فناوری، اجتماعی و اقتصادی  وزارت آموزش و پرورش و 
ایجاد  جهت  در  بهره وری  افزایش  منظور  به  رو  پیش  اقتصاد  و  کار  دنیای  پیچیدگی های  و 
نیازهای  رفع  و  زدایی  فقر  کشور،  صنعتی  پیشرفت  راستاي  در  گسترده ،  کاری  زمینه های 
شغلی و فرهنگی افراد جامعه و در نهایت رفع وابستگی به بیگانگان در زمینه تولید برنامه های 
درسی ،  برنامه  اهداف  شامل  و  است  شده  گردآوری  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  و  تلویزیونی 
شایستگی های حرفه ای و عمومی و همچنین شایستگی های غیر فنی ، طراحی و سازماندهی 

دروس ، گروه بندی کارها و مشاغل مربوطه و ارزشیابی می باشد.



هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ کلیات 3ـ دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات 4ـ ایمنی، بهداشت 

و ارگونومی 5ـ شایستگی های غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه )مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 1٢

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

٢ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

٢ دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها را 
کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان



 


