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کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته آموزشی تلقی می شوند که این بسته را 
همراه با سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و... کامل می کند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و 
مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و تدوین شده است. این کتاب بر اساس پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی پایۀ 
دوازدهم رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای امور زراعی تنظیم شده و دارای پودمان های 1ـ پرورش غالت، 2ـ پرورش گیاهان روغنی، 

3ـ   پرورش گیاهان غده ای، 4ـ آبیاری سطحی و نوار تیپ، 5  ـ برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی( است.
هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

1ـ در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنمای انجام فعالیت های یادگیری و تمرین ها، ایمنی و 
بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، منابع 
یادگیری و صالحیت های حرفه ای و تخصصی  اجرا و آموزش در محیط  فرایند  اجرا،  نکات مهم هنرآموزان در  یادگیری، 

هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
2ـ ارزشیابی در درس پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی بر اساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل 
5 پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گیرد. همچنین یک نمره مستقل برای هر پودمان 

ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.
3ـ ارزشیابی از پودمان های این درس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه شده توسط دفتر تألیف 

کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد.
4ـ زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره 12 را کسب نماید. در این 

صورت میانگین نمره های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامۀ تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.
5  ـ ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است با برنامه ریزی هر هنرستان، 
انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خرداد ماه شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، 

می تواند تا پایان سال تحصیلی برای ارزشیابی مجدد در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.
هنرآموزان گرامی، کتاب راهنمای هنرآموز به گونه ای تدوین شده است که در قسمت اول این کتاب ساختار کتاب درسی 
و رویکرد تدریس بر اساس آمایش سرزمین آورده شده است و با توجه به شرایط اقلیمی و توصیه های در نظر گرفته شده 
برای هر منطقه آموزش داده می شود. در ضمن با توجه به شرایط زمان آموزش پودمان ها قابل جابه جایی است و شماره هر 
پودمان نقشی در زمان اجرای آنها ندارد. در قسمت دیگر به روش تدریس و ارزشیابی هر یک از پودمان ها پرداخته شده است.

آموزش  به  غیر فنی  شایستگی های  آموزش  اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنمای  کتاب  مختلف  درقسمت های  همچنین 
مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.

اجرای مطلوب برنامه های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های 
حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی



مقد مه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و 
اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. 
نقش  و  یادگیری  تسهیل کننده  و  اسوه  مربی،  به  آموزش دهنده صرف،  از  معلم  نقش  به  از جمله 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب 
بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  برنامه محوری  به  آموزشی  تنها رسانه  به عنوان  درسی 
یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، 
کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد 
که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و  تسهیل گري، 
تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، 
ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
مدیریت  و  هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  درس،  طرح  نمونه  همچنین  شود. 
کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های 
اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي 

زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش


