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سخني با دبیران محترم

که  است  آزمودني  دانشي  و  اطراف  دنیاي  درك  براي  انسان  تالش  حاصل  تجربي  علم 
وسیعي  گسترۀ  از  و  است  گرفته  قرار  تغییر  معرض  در  جدید  دالیل  و  شواهد  ظهور  با 
را  مباحثي  اندیشمندان مسلمان،  پایه،  علوم  بهره مي برد. در حوزه  تحقیق  از روش هاي 
بنیان گذاري نمودند که نشان از اهمیت آن دارد. علوم پایه نظری، بنیان و ارکان تمامی 
شاخه های دانش بشری و رشته های دانشگاهی محسوب مي شود. بسیاری از دانشگاه های 
پایه، زمینه های توسعه را در قلمرو  از علوم  با بهره جویی  یافته ساالنه  کشورهای توسعه 
صنعتی، علمی و فنی به وجود آورده  و توانسته اند با بهره مندي از این حوزه، شاخص تولید 

علم را توسعه دهند.
از نظر بیشتر کارشناسان و نخبگان علمی کشور توجه به اهمیت و جایگاه علوم پایه است 
که تولید علم را براي کشور در پي خواهد داشت. این امر زماني میسر مي شود که جایگاه 
واقعی خود را در نظام آموزشی پیدا کند و اصالحات جدی در شیوه ها و روش های یاددهي ـ 
این  در  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  ابزار  از  استفاده  نیز  و  آموزشی  تکنیک های  و  یادگیري 

دروس انجام شود.
اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  سوی  از  که  علم«  تولید  »  نهضت  واالی  ایده  چارچوب  در 
مطرح شده است، دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش خوشه دروس 
و  طراحي   مهارتي  و  فني  رشته هاي  درسي  برنامه هاي  در  را  فني  پایه  شایستگي هاي 
محتواي بسته یادگیري آن را تولید نمود. درس زیست شناسی از جمله دروس این خوشه 
مي باشد که برنامه درسي آن براي رشته هاي فني و حرفه اي وکاردانش طراحي و تدوین 
شده است. بسته یادگیري درس زیست شناسی شامل کتاب درسي براي هنرجویان عزیز 
و کتاب راهنماي معلم براي دبیران محترم مي باشد. محتواي کتاب با مثال ها و فعالیت هاي 
کاربردي و هنرجو محور، فعال و متناسب با رشته هاي فني و مهارتي توسط  مؤلفان گروه 
علوم پایه دفترتألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي وکاردانش طراحي و تدوین شده است. 
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سخني با هنرجویان عزیز

یادگیری علوم تجربی، بینش عمیق نسبت به درك دنیای اطراف و زمینه ساز شکر 
خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت خواهد بود. پرورش علمی و برخوردارشدن 
از سواد علمی فناورانه شما هنرجویان در بعد شخصی و فردی از الزمه های زندگی 
سالم و موفقیت آمیز، و در بعد اجتماعی الزمه بقای با عزت و توسعه پایدار ایران 
اسالمی است. از این رو رشد و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شما در عرصه 
علوم تجربی، به ایفای نقش سازنده در ارتقاء سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی 
و جهانی می انجامد. از سوی دیگر با توجه به وابستگی روز افزون ابعاد گوناگون 
زندگی انسان از جمله در بخش مهارت آموزی به علوم پایه آموزش آن را ضروری 

می نماید.  
درس زیست شناسی یکی از دروس خوشه شایستگی های پایه فنی است که برای 
شما هنرجوی عزیز برنامه ریزی شده است و بستة آموزشی آن شامل کتاب درسی 
و فیلم آموزشی می باشد. مثال ها و فعالیت های آن متناسب با رشته های تحصیلی 

فنی و حرفه ای تدوین شده است.




