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تعاريف و اصطالحات
 رويكرد برنامه  درسي مّلي

منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربيتي 
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسي ملّي است. 
اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد عالي آن، شكوفايي 

گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه̈ اهلل است.
 دنیاي کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پيگيری  مزدی،  كار  شامل 
اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. دنيای 

كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است.
 محیط کار

موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از فضاها از خانه تا 
كارخانه بزرگ را شامل می شود.

 بنگاه اقتصادي
محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي فعاليت هاي 

اقتصادي صورت مي گيرد.
 صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي 
و  نگهداشت  آمادگي،  زمينه سازي،  جهت  كار  دنياي  قلمرو  در  تربيت  و  آموزش 
ارتقاي شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع 
است كه به جنبه هاي از فرايند آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده مطالعه فناوري ها و 
علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها 
را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، 
ارجاع و اطالق مي شود. اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي 
و سازمان نيافته است. همچنين اين آموزش ها شامل طيف وسيعی از فرصت های 
توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري 
براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( 
و  فني  تربيت  و  آموزش  جدايی ناپذير  مؤلفه های  از  نيز  شهروندی  مهارت های  و 

حرفه اي است.
)Job( شغل 

واژه شغل »  استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص« است. شغل 
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محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه اي از كارها و وظايف مشخص 
است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن است در يك 

حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
)Occupation( حرفه 

كارها،  نظر  از  معقوالنه اي  شباهت  كه  است  كار  دنياي  مشاغل  از  اي  مجموعه 
زندگي  فرد در طول  اصلي  دارد. حرفه مشغوليت  نياز  مورد  توانايي هاي  و  دانش 
است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه را نشان 
مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش هاي مختلف 
وجود دارد، در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي 
است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، 

دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد.
)Duty( وظیفه 

وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در يك جايگاه شغلي 
يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند، وظيفه نام دارد. براي مثال از وظايف اصلي 
يك تعميركار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال 
قدرت و ... اشاره كرد. از تكنسين مكاترونيك انتظار مي رود نگهداري و تعميرات 

سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
)Task( تكلیف کاري 

يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها است و شامل مراحل 
منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري تقسيم مي شود. به طور 
مثال يكي از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم مولد قدرت«، تنظيم سيستم 

جرقه است.
 شايستگي1

مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يك تكليف كاري، 
بر اساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و 

حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني، غيرفني و عمومي تقسيم بندي مي شوند.
 سطح شايستگي انجام کار

صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطحي از صالحيت حرفه اي انجام 
مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در محيط كار مورد انتظار 
باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگي 
مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي ارزشيابي است. 
اما  دارد،  گوناگوني وجود  نظام سطح بندي شايستگي  بين كشورهاي مختلف  در 
Competency ـ1
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نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.
)NQF(چارچوب صالحیت ملي 

چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و گواهينامه ها در سطوح و انواع مختلف را 
به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه اي توافق شده به هم ارتباط مي دهد. 
در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي داده مي شود. زمان 

و مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحیت 

سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي 
حرفه اي ملي كه تكاليف كاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي 
گوناگوني در بين كشورها وجود دارد، سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در 
نظر گرفته شده است كه به طبع آن تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار 

مي باشد. صالحيت حرفه اي در اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.
 برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي

برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي مجموعه اي از استانداردهاي دنياي 
كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، 
دانش آموز  كه  است  ارزشيابي  استاندارد  و  آموزشي  مواد  شايستگي ها،  استاندارد 
)هنرجو(، كارآموز يا مربي را براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني 
و حرفه اي هدايت مي نمايد. دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني 

و حرفه اي، دنياي كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

مي شوند:
1 استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت، كه توسط متوليان صنعت، 
بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و ... تهيه مي شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 

صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
٢ استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي 

گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
حرفه  شايستگي  استانداردهاي  اساس  بر  درسي(؛  )برنامه  آموزشي  استاندارد   ٣
ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد. در  و ارزشيابي توسط 
اين استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات 

آموزشي و ... در اولويت قرار دارد.
 آموزش مبتني بر شايستگي

رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي 
فرايند  و  مي گيرد  نظر  در  آموزشي  پيامدهاي  عنوان  به  را  شايستگي ها  دارد. 
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نيازسنجي، طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام مي شود. 
از  مجموعه اي  يا  حرفه  يك  )در  فني  شايستگي هاي  به  مي توانند  شايستگي ها 
از  حداقلي  به  فراگيران  رسيدن  شوند.  دسته بندي  عمومي  و  غيرفني  حرفه ها(، 
همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني و حرفه اي در اين رويكرد مورد 

توجه قرار مي گيرد.
 استاندارد شايستگي حرفه

استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، كارها، ابزارها و شاخص هايي براي 
عملكرد در يك حرفه است.

 هويت حرفه اي
برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. 
بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هويت حرفه اي 

قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
 گروه تحصیلی ـ حرفه اي )چند رشته اي تحصیلي ـ حرفه اي(:

براي  را  فراگير  تا  قرار مي گيرند  حرفه اي كه در كنار هم  چند رشته تحصيلي ـ 
انتخاب مبتني بر عالئق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير 
زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت 
امكانات  و  شرايط  به  توجه  با  است  ممكن  رشته اي ها  چند  رساند.  ياري  منطقي 
گروه هاي  بر  مبتني  بزرگ  شايستگي هاي  غيرهم خانواده،  خانواده،  هم  منطقه اي 
فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي كسب وكار باشد. گروه بندي تحصيلي ـ 
حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

 رشته تحصیلی ـ حرفه اي
مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي است كه آموزش و تربيت بر اساس 

آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
 اهداف توانمندسازي

اهداف توانمندسازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها، استاندارد عملكرد و 
اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط هنرجويان تدوين 
مي گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط مربي با خود، خدا، خلق و 

خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين مي شوند. 
ـ  باتوجه به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي 
هويت حرفه اي مربيان است و هويت مربيان برآيند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، 
خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين 
كليه  ساحت هاي  منطقي  و  يكپارچه  جامع،  گونه اي  به  عرصه ها  اين  بود،  خواهد 
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تربيتي1 را در برمي گيرد.
 يادگیري يك پارچه و کل نگر

يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسي ملي به 
ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

 يادگیري
از  است  ممكن  يادگيري  يادگيرنده،  رفتار  در  پايدار  نسبتاً  تغييرات  ايجاد  فرايند 
طريق تجربه  عيني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق اشكال، 
يا به شيوه  شهودي )ذهني يا  اعداد و نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي( 

روحاني( صورت گيرد.
 فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته 

راهبردهای  انتخاب  بر  اصول حاكم  اساس  بر  يافته  يادگيري ساخت  فعاليت هاي 
تدوين  در  مي گردد.  طراحي  حرفه اي  و  فنی  شاخه  در  يادگيری  ـ  ياددهی 
برنامه  اساس  بر  حرفه اي  و  فني  شاخه  مختلف  دروس  در  يادگيري  فعاليت هاي 
فناورانه حاكم خواهد  ديدگاه  فناوري،  و  كار  يادگيري  و حوزه  ايران  ملي  درسي 
و  مواد  به كمك  آموزش  فرايند  در  يادگيری  ـ  ياددهی  فعاليت هاي  انتخاب  بود. 
رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها بر اساس اصولي از قبيل تقويت 
انگيزه هنرجويان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های واقعی دنياي كار و فعال 

نمودن هنرجويان استوار است.
 محتوا

محتوای آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته 
مي باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازوار با آموزه های دينی 
يادگيری است  از فرصت ها و تجربيات  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا دربرگيرنده مفاهيم و مهارت های 
اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد انتظار از  هنرجويان است 
و بر گرفته از يافته های علمی و معتبر بشری مي باشد. تناسب محتوا با نيازهای 
حال و آينده، عاليق، ويژگی های روان شناختی هنرجويان، انتظارات جامعه اسالمی 

و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و  يادگیري

بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي 
با نشان و  يا به صورت اجزايي هماهنگ  اطالق مي شود كه در يك بستة واقعي 
برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يك يا چند پايه تحصيلي مورد استفاده قرار 
1ـ ساخت های تعليم و تربيت براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی 
و اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه
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با  ICT، بسته آموزشي  نوين و  فناوري هاي  با گسترش  مي گيرد. در حال حاضر 
نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تكميل مي شود. طراحي و 

تهيه بسته يادگيري بر اساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي 
برخي وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از 
امكانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
منابع  و  اصلي  منابع  دو گروه كلي شامل  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  مي توان 
راهنماي هنرآموز، كتاب درسي،  اصلي شامل كتاب  منابع  نمود.  تقسيم  تكميلي 

كتاب كار هنرجو و كتاب ارزشيابي مي شوند.
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل 1ـ كتاب درسي؛ 2ـ راهنماي هنرآموز؛ 3ـ كتاب 
همراه هنرجو؛ 4ـ كتاب كار؛ 5ـ نرم افزار هنرجو؛ 6  ـ فيلم هنرجو؛ 7ـ شبيه سازها؛ 

8ـ فيلم هنرآموز؛ 9ـ پوستر و... است.
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مسیرهای هدايت تحصیلی در گروه هنر ـ رشته تولید برنامه تلويزيونی

مسیر يادگیری حرفه ای بین دروس در رشته تولید برنامه تلويزيونی

ش عمومی
دوره اول متوسطه ـ آموز

        گرافیك  
 فتوگرافیك 

        
پويانمايی )انیمیشن(    

       
تولید برنامه تلويزيونی   

       
 صنايع دستی ـ فرش   

        
صنايع دستی ـ چوب     

      
صنايع دستی ـ طال و جواهر  

         
نقشه کشی معماری   

        
معماری داخلی    

       
طراحی و دوخت     

      
نقاشی     

      
موسیقی ساز ايرانی     

      
موسیقی ساز خارجی 

          
سینما     

      
نمايش

دوره دوم متوسطه شاخه فني و حرفه اي

پايه
 دوازدهم

پايه
 يازدهم

پايه
 دهم

رشته تولید برنامه 
تلويزيونی

سال دوازدهم  

   
سال يازدهم        

       
سال دهم

نگارش متن 
برنامه های تلويزيونی

 تدوين و صداگذاری 
برنامه های تلويزيونی

 دانش فنی 
تخصصی

ساخت و اجرای دکور، 
لباس، ماسك و گريم

 گويندگی، اجرا و 
بازيگری

تصويربرداری و 
صدابرداری

ساخت و بازی دهندگی 
 دانش فنی پايهعروسك های نمايشی
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بخش 1: کلیات

اهداف درس

درس نگارش متن برنامه های تلويزيونی

رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا )ساير 
انسان ها( رابطه با خدا رابطه با خويشتن

)روح، روان و جسم(
عرصه
عناصر

استفاده  اهميت  به  توجه  3ـ 
تهيه  فرايند  در  كاغذ  از  بهينه 

متن  يك 
4ـ تفكر و انديشه در زيبايي هاي 
طبيعت در بهره گرفتن از آن در 

نگارش يك متن
5  ـ درک و توجه در به كارگيري 
مواد و ابزارهاي دوستدار طبيعت 
نگارش  و  نويسندگي  حرفه  در 

متن

3ـ درک اهميت ارائه نگارش 
متن هنري صحيح، درست و 

شفاف
4ـ توجه به حقوق افراد و قانون 
متن  نگارش  تهيه  در  مداري 
برنامه هاي تلويزيوني ) هنري، 

مستند، آموزشي و...(
5  ـ تدبير و توجه در حفظ حريم 
شخصي افراد در تهيه نگارش 

متن 

اخالق  در  تفكر  و  توجه  3ـ 
حرفه اي با در نظر گرفتن احكام 
الهي در نگارش متن برنامه هاي 

تلويزيوني
ديني  آموزه هاي  در  توجه  4ـ 
در اجرا و ارائه باكيفيت در متن 

نگارش برنامه هاي تلويزيوني 
5  ـ تفكر و تأمل در آيات الهي 
و نظام آفرينش در متن نگارش 

آموزشي

براي  خود  توانايي  درک  ـ  3
برنامه ريزي مدون و دقيق براي 
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني
4ـ درک توانايي خود در توجه 
به تأثير مخاطب در فن نگارش 

متن 
در  خود  توانايي  درک  5  ـ 
پرداختن به فرهنگ جامعه در 
نگارش متن برنامه تلويزيوني 

تعقل،تفكر و 
انديشه ورزي

3ـ باور به اهميت استفاده بهينه 
متن  نگارش  فرايند  در  كاغذ  از 

تلويزيوني  برنامه هاي 
از  استفاده  ضرورت  به  باور  4ـ 
روش هاي خالقانه در به كارگيري 
در  رايانه اي  و  ديجيتالي  ابزار 
برنامه هاي  متن  نگارش  فرايند 

تلويزيوني 
در  متن  مؤثر  نقش  به  باور  5  ـ 

محيط زيست حفظ 

اخالق  رعايت  به  ايمان  3ـ 
حرفه اي در فرايند نگارش متن 

تلويزيوني  برنامه هاي 
4ـ باور و ايمان به ناظر بودن 

خداوند در تمام مراحل كار 
5  ـ ايمان به حفظ حقوق مادي 
نگارش  در  ديگران  معنوي  و 

متن برنامه هاي تلويزيوني

اخالقي  جنبه هاي  به  باور  3ـ 
برنامه هاي  متن  نگارش  در 

تلويزيوني
4ـ باور قلبي به حضور پروردگار 

در تمام مراحل نگارش متن 
اخالق  رعايت  به  باور  5  ـ 
گرفتن  نظر  در  با  حرفه اي 
متن  نگارش  در  ديني  احكام 
برنامه هاي تلويزيوني )عدالت، 

امانت داري(

3ـ ايمان و باور به توانايي هاي 
يك  نگارش  خلق  در  خويش 

متن
4ـ باور به توانايي خويشتن براي 
به كارگيري اخالق حرفه اي در 
نگارش متن )مستند، آموزشي، 

خبر و...(
خلق  براي  قلبي  باور  5  ـ 
متن برنامه هاي تلويزيوني در 
ملي رسانه  اهداف  راستاي 

ايمان و باور

3ـ آگاهي از پيامدهاي اسراف در 
استفاده از كاغذ در نگارش متن

4ـ تشريح حفظ و اهميت منابع 
در  زيست محيطي  و  طبيعي 

متن نگارش  فرايند 
 5  ـ ثبت آسيب هاي زيست محيطي

در متن برنامه هاي تلويزيوني

توجه  و  آگاهي  شناخت،  3ـ 
در  مذهبي  و  ملي  ارزش  به 

متن نگارش 
از  آگاهي  و  شناخت  4ـ 
ويژگي ها و توانمندي هاي گروه 
متن نگارش  حيطه  در  كاري 
5  ـ شناخت و توجه به فرهنگ 
نگارش  در  رسوم  و  آداب  و 

تلويزيوني برنامه هاي  متن 

حقايق  بيان  و  توصيف  3ـ 
هستي در حوزه نگارش متن
در  الهي  جمال  توصيف  ـ  4
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني 
در  بصيرت  و  معرفت  5  ـ 
متن نگارش  حوزه  و  حيطه 

3ـ آگاهي از روش هاي نگارش 
متن در برنامه هاي تلويزيوني 

4ـ شناخت استعدادهاي خود 
در تهيه نگارش متن برنامه هاي 

تلويزيوني 
5  ـ افزايش توانايي خويش در 
شناخت استانداردهاي نگارش 

متن 

علم
)کسب معرفت 

شناخت، و 
بصیرت و 

آگاهي(

3ـ رعايت قواعد زيست محيطي 
در فرايند نگارش متن

4ـ الهام از طبيعت براي نگارش 
متن

5  ـ نگارش متن خالق به منظور 
جذب مخاطب 

كيفيت  مطابق  متن  ارائه  3ـ 
و  مشتري  با  توافق شده 

ه  هند د رش  سفا
نمادهاي ملي و  از  استفاده  ـ  4
ميهني در نگارش متن برنامه هاي 

تلويزيوني 
قانوني  تعهدات  به  عمل  5  ـ 

متن  نگارش  سفارش  در 

و  الهي  احكام  به  عمل  ـ  3
آموزه هاي ديني  در نگارش متن 
4ـ به كارگيري اخالق حرفه اي 

در فرايند نگارش متن 
با  شغلي  وظايف  اجراي  5  ـ 

خداوند رضايت  به  توجه 

براي  عملي  مهارت  3ـ كسب 
يادگيري قواعد و ضوابط نگارش 

متن برنامه هاي تلويزيوني
كار  از  فردي  بهره برداري  4ـ 
ثمر  به  در  خويش  تالش  و 
رساندن پروژه هاي نگارش متن 
براي  فردي  مهارت  ارتقاي  ـ    5
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني

عمل )کار، 
تالش، اطاعت، 

عبادت، 
مجاهدت، 

کارآفريني، 
مهارت و...(

اهداف تفصيلی 1 و 2 برای شايستگی های عمومی است.
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3ـ متعهد به انجام كار درست و 
ماندگار در نگارش متن آموزشي 

و...
از  تأثيرپذيري  به  عالقه  4ـ 
متن  نگارش  خلق  در  طبيعت 

تلويزيوني  برنامه هاي 
از  تأثيرپذيري  به  عالقه  5   ـ 
متن نگارش  خلق  در  طبيعت 

قبال  در  مسئوليت  قبول  ـ  3
خسارت هاي احتمالي در نگارش 

متن برنامه هاي تلويزيوني 
4ـ تعهد به انجام به موقع و 

متن  نگارش  در  تحويل 
5  ـ داشتن روحيه يادگيري و 
ياددهي در روند نگارش متن 

غير  آموزه هاي  از  پرهيز  3ـ 
ديني در فرايند نگارش متن 

تلويزيوني  برنامه هاي 
4ـ رعايت اصول و ارزش هاي 
نگارش  در  اسالمي  اخالق 
تلويزيوني  برنامه هاي  متن 

در  حرفه اي  اخالق  ترويج  ـ    5
نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني 

اخالق  به  ارزش گذاري  3ـ 
متن  نگارش  در  حرفه اي 

تلويزيوني   برنامه هاي 
كسب  به  ارزش گذاري  4ـ 
روزي حالل از راه نگارش متن 
5  ـ ارجحيت دادن ارزش هاي 

انساني در حيطه كاري

اخالق )تزکیه، 
عاطفه و ملكات 

نفساني(

طراحی و سازماندهی درس
درس نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني از تركيب سازوار 10 تكليف كاري در قالب 
پنج پودمان شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان نماينده يك شغل در حوزه 
توليد برنامة تلويزيوني است. سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در 
يك مسير افقي از ساده به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه 
مي شود و شايستگي ها به صورت تدريجي كسب و ارزيابي مي شود و در نهايت در 
پايان درس شايستگي كالن نگارش متن برنامه هاي تلويزيوني كه قابليت انتقال دارد 

محقق مي شود.

شايستگی های مورد انتظار
شايستگی های فنی:

 نگارش داستان
 نگارش فيلمنامه

 نگارش متن برنامه مستند
 نگارش متن برنامه آموزشی

 نگارش متن برنامه گفت وگو محور
 نگارش متن برنامه مسابقه و سرگرمی

 نگارش متن برنامه خبری
 نگارش متن برنامه ورزشی

 نگارش متن نماهنگ
 نگارش متن تبليغاتی

شايستگی های غیر فنی:
 مسئوليت پذيري تعهدكاري

 جمع آوري و گردآوري اطالعات
 امانتداري و رازداري
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بخش 1: کلیات

 يادگيري مادام العمر
 ارتباط مؤثر وكار تيمي
 مديريت كارها و پروژه

 اجتماعي بودن
 مذاكره

 كارآفريني
 درستكاري

 به كارگيري فناوري هاي مناسب
 كاربرد فناوري اطالعات

 احترام گذاشتن به ارزش هاي ديگران
 انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب

 تفكر و اخالق
 نگرش سيستمي
 اخالق حرفه اي

سازماندهي محتوا
درس شامل پنج  پودمان است كه هر پودمان شامل 1 يا 2 تكليف كاري است هر 
تكليف كاري به صورت مستقل داراي يك پروژه مستقل است كه در برخي موارد دو 
تكليف كاري در يك پيمانه به صورت پروژه مشترک تعريف مي شود كه عبارت اند از:

پودمان 1: فيلمنامه نويسی )نگارش داستان ـ نگارش فيلمنامه(
برنامه  متن  نگارش  ـ  مستند  برنامه  متن  )نگارش  آموزشی  مستند   :2 پودمان 

آموزشی(
پودمان 3: ميزگرد، مسابقه و سرگرمی )نگارش متن گفت وگومحور ـ مگارش متن 

مسابقه و سرگرمی(
پودمان 4: متن خبر ورزشی )نگارش متن برنامه خبری ـ نگارش متن برنامه برنامه 

ورزشی(
پودمان 5: نماهنگ و تبليغات )نگارش متن نماهنگ ـ نگارش متن تبليغاتی(

ليست استاندارد تجهيزات
مطابق با جدول تجهيزات آموزشي در سايت دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و 

حرفه اي و كاردانش.
www.tvoccd.oerp.ir به نشاني
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٣ منابع يادگیري
 كتاب هاي مرجع

 جداول استاندارد 
 استانداردهای تحليل و ارزشيابی حرفه 

 رسانه های يادگيری

هنر

کتاب     نرم افزار      کارپوشه

کارگاه          سمینار      بازديد

 کارپوشه                           فیلم                              کتاب

هنر

رسانه ها، مراكز، مواد و منابع يادگيري
1 مراکز يادگیري

هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی
٢ رسانه هاي يادگیري
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بخش 1: کلیات

نمونه جدول بودجه بندی، نگارش داستان ـ واحد يادگیری 1ـ پودمان 1

رئوس محتواپودمانواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

تعريف داستان و خواندن داستان 1نگارش داستانجلسه 1
-4جهت آشنايی

22عناصر تشكيل دهنده داستان1نگارش داستانجلسه 2

شخصيت هاي اصلي و فرعي 1نگارش داستانجلسه 3
22داستان

22انواع داستان1نگارش داستانجلسه 4

13روش هاي ايده پردازي1نگارش داستانجلسه 5

13ساختارپردازي1نگارش داستانجلسه 6

13مراحل نوشتن1نگارش داستانجلسه 7

2-ارزشيابي1نگارش داستانجلسه 8

پودمان اول: فيلمنامه نويسی
واحد يادگيری 1ـ نگارش داستان

واحد يادگيری 2ـ نگارش فيلمنامه
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بخش 2

دروس و جلسات
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1ـ مقدمه
هدف اصلی اين فصل هنرجويان می بايست با شناخت المان های تشكيل دهندة 
داستان و انواع ادبی اقدام به نگارش داستان های كوتاه نمايند. برای رسيدن به اين 
هدف تمركز بر تقويت مهارت های قصه گويی در قالب گزارش نويسی و خاطره نويسی 
از اهميت زيادی برخوردار است. شناخت احساسات شخصی هنرجويان و توانايی 
در بيان آنها از كليدی ترين نكات برای تقويت مهارت های مذكور است. هنرجويان 
و  انسان  روزمرة  زندگی  جدايی ناپذير  جزء  داستان  كه  را  نكته  اين  می بايست 
تشكيل دهندة آرزوها، آمال و احساسات بشری برای ساخت دنيايی بهتر را درک 
كنند و بدانند؛ نويسنده يك آيينه است كه احساسات، برداشت ها، نقدها، نظريات 
و تمايالت خود و گاهی وضعيت موجود جامعه خود را، به لحاظ سياسی، فرهنگی، 

اقتصادی، ادبی و هزاران چيز ديگر منعكس مي كند.

2ـ مواد و تجهيزات
كاغذ، قلم ، ابزار نمايش بزرگ مثل پرده و دستگاه ويدئو پروجكشن، رايانه  

3ـ دانش افزايی
نكاتی دربارۀ پیرنگ يا طرح داستانی:

1 پيرنگ همان ساختار و هسته اوليه شكل گيری داستان است در تعريف پيرنگ 
تعريف های مختلفی نوشته اند، اما به طور كلی پيرنگ وابستگی موجود ميان حوادث 

داستان است. 
٢ پيرنگ خالصه داستان نيست. 

طرح  يك  بنيان  يا  شالوده  معنای  به  رنگ   + پی  كلمه  دو  از  مركب  پيرنگ   ٣
است. يك معمار برای اينكه ساختمانی بسازد نياز به نقشه آن دارد و يك نقاش 
را  پيرنگ  ارسطو  بكشد،  الگو  به عنوان  را  اوليه   است طرح  ممكن  نقاشی،  از  قبل 

تركيب كننده حوادث و تقليد از يك عمل می داند.
٤ پيرنگ يك الگوست برای درک بهتر مفهوم آن و تنها راه آن خواندن داستان است. 

واحد يادگيریپودمان اول: فيلمنامه نويسی
)1( 

نگارش داستان
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٥ پيرنگ حاصل شخصيت پردازی و كشمكش است. هميشه بايد يك نوع وضعيت 
دشوار، با يك موقعيت حساس و پرشور و هيجانی دم دست داشته باشيم، حتی اگر 
اين وضعيت فقط يك خيال باطل در ذهن يكی از شخصيت های داستان باشد و از 
آن به عنوان زيربنا استفاده كنيم . شكل گرفتن تدريجی وقايع تقريباً مثل چيدن 
كتاب ها در قفسه های يك كتابخانه بزرگ يا شبيه بافتن گره های قالی و شكل گرفتن 
آن به تدريج است. نقشی به نقشی و رنگی به رنگی اضافه می شود تا نتيجه كار يك 

قالی شود.
6 انواع پیرنگ يا طرح: 

الف( پیرنگ باز: پيرنگی كه نظم طبيعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن 
غلبه دارد. در اين نوع داستان ها اغلب گره گشايی وجود ندارد و نويسنده می كوشد 
تا داستان همانند زندگی، ملموس و بی طرفانه  را در داستان پنهان كند  تا خود 
جلوه كند. آنتوان چخوف يكی از نويسندگانی است كه به نوشتن داستان با پيرنگ 

باز توجه داشته است.
ب( پیرنگ يا طرح بسته: پالت بسته، با نتيجه گيری و پايان بندی تمام می شود. 
مانند مرگ، ازدواج، پيروزی، شكست يا تولد. طرح بسته يا طرح پيچيده طرحی است 
كه از كيفيتی پيچيده و تو در تو و خصوصيت فنی نيرومندی برخوردار باشد. به 
عبارت ديگر نظم ساختگی حادثه ها بر نظم طبيعی آن بچربد. اين نوع طرح معموالً 
در داستان های كوتاه اسرارآميز و رمان های پليسی و جنايی و كارآگاهی و جاسوسی 
به كار گرفته می شود كه نتيجه گيری قطعی و مشخصی دارند، مثاًل قاتل گرفتار شده 

و مجازات می شود.
نكاتی درباره شخصیت:

شخصيت به 3 صورت طبقه بندی می شود:
اين  و...  زياده خواه  كودن،  خودبين،  مرد  مثل  تيپ  قالبی:  ـ   فردی  نوع   1
خصوصيات متمركز بر صفات افراد و مفهومی هستند يعنی قابل ديدن و اندازه گيری 

نيستند ، اما قابل شناسايی اند. 
٢ نوع اجتماعی ـ  قراردادی: اين نوع بر اساس موقعيت اجتماعی شان تعريف 
می شوند و ناخودآگاه تصويری در ذهن مخاطب ايجاد  می كنند مانند: دكتر، خياط، 

پيشه ور و صياد. 
٣ شخصیت های نوعی: افراد داخل يك زورخانه، زنان درخانه، بچه ها در مدرسه.

4ـ شيوه تدريس
مؤثرترين شيوة تدريس شيوة كارگاهی و عملی است. هنرآموزان می بايست براساس 
تمرين های نگارشی متنوع از هنرجويان بخواهند تا توانايی های خود را نشان دهند. 
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است.  عملی  تمرينات  مهم ترين  از  خاطره نويسی  و  بين،گزارش نويسی  اين  در 
عمل  و  داده  گسترش  را  هنرجويان  لغات  دايرة  خالصه نويسی  و  گزارش نويسی 
نوشتن را برای آنها آسان تر می كند. پيشنهاد می شود هنرآموزان، دو الی سه متن 
كهن ادبيات فارسی را انتخاب نمايند و از هنرجويان بخواهند تا با گزارش نويسی و 
نثرنويسی اين داستان ها، شيوه های ادبی مختلف را تجربه كنند. در زير يك نمونه 

از گزارش نويسی يك داستان مثنوی ارائه شده است:

موشكی در كف مهار اشتری
در ربود و شد روان او از مری

اشتر از چستی كه با او شد روان
موش غره شد كه هستم پهلوان

بر شتر زد پرتو انديشه اش
گفت بنمايم ترا تو باش خوش

تا بيامد بر لب جوی بزرگ
كاندرو گشتی زبون پيل سترگ

موش آنجا ايستاد و خشك گشت
گفت اشتر ای رفيق كوه و دشت

اين توقف چيست حيرانی چرا
پا بنه مردانه اندر جو درآ 

تو قالوزی و پيش آهنگ من
درميان ره مباش و تن مزن

گفت اين آب شگرفست و عميق
من همی ترسم ز غرقاب ای رفيق

گفت اشتر تا ببينم حد آب
پا درو بنهاد آن اشتر شتاب

بزرگ  دشت  يك  از  جواني  موش  »روزي  كه:  كرده اند  نقل  گذشته  روزگاران  از 
مي گذشت. موش جوان قصه ما يك اخالق بسيار زشت داشت و آن اينكه هميشه 
فكر مي كرد كه زيرک تر و قوي تر از همه موش هاي جهان است. چشم عقلش كور 
بود و بسيار خودپسند و مغرور بود موش جوان، آواز خوانان مي رفت كه ناگاه در 
كنار راه، شتري را ديد كه در سبزه زاري مي چرد. موش جواِن مغرور با خود فكر 

كرد: » چطور است كه اين شتر را بدزدم«. 
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او كه از اين فكر خود بسيار خوشش آمده بود، جلو رفت و افسار شتر را برداشت 
از  و به دنبال خود كشاند. شتر هم بدون هيچ مقاومتي در پي موش رفت. شتر 
علف هاي تازه صحرا سير خورده و خوشحال و سر حال بود، براي آنكه بداند موش 
موش  رفت.  پي اش  در  مي برد،  كجا  به  را  او  و  دارد  سر  در  انديشه اي  چه  جوان 
مي رفت و شتر هم به دنبال او. موش بيچاره خبر نداشت كه شتر از روي مزاح به 
دنبال او مي آيد. او فكر مي كرد شتر را در پي خود مي كشد و مي برد. از اين رو بر 
خود مي باليد و با خود مي گفت: »چه كسي تا به حال ديده است كه موشي چون 
من، شتري را در پي خود بكشاند و ببرد؟ من خيلي قوي هستم. پس من قوي ترين، 

زيرک ترين و باهوش ترين موش روي زمين هستم«. 
موش و شتر رفتند و رفتند تا اينكه به نزديك رودخانه اي رسيدند. موش كنار جوي 
آب ايستاد و با حيرت در امواج خروشان رودخانه خيره ماند. به فكر فرو رفت و با 
خودش گفت: »حاال چگونه از اين جوي بزرگ و پر موج بگذرم و به آن سوي آب 

برسم«. 
حيراني  ؟  »چرا  پرسيد:  موش  از  و  خنديد  دل  در  ديد،  را  موش  توقف  شتر   كه 
موش   ». من هستي  پيشاهنگ  و  پيشرو  تو  نترس.  از چيزي  و  برو  پيش  مردانه 
بگويد.  چه  پاسخ  در  نمي دانست  و  شد  زده  خجالت  و  شرمنده  شتر  سخنان  از 
عاقبت سرش را بلند كرد و گفت: »اين آب عميق است و خروشان و من مي ترسم 
آب  كوچك  جوي  اين  از  كه  »مي ترسي  گفت:  و  خنديد  شتر  شويم.«  غرق  كه 
خودت  دنبال  به  را  شتري  توانسته اي  و  هستي  قوي  همه  اين  كه  تو  بگذري ؟ 
اول  من  بگذار  مي ترسي؟  كوچك  جويبار  يك  در  غرق شدن  از  چگونه  بكشاني، 
زياد«. يا  است  كم  آن  عمق  ببينم  و  بگيرم  اندازه  را  آن  عمق  و  آب  توي   بروم 

شتر اين را گفت و داخل جوي آب رفت. وقتي كه شتر در آب جوي ايستاد، آب 
به موش كرد و گفت: »ديدي  اي موش عزيز؟ ديدي كه  زانوهايش رسيد. رو  تا 
ترس ندارد؟ آب فقط تا زانوي من است. پس بيا و از آب بگذر و از چيزي هراس 

نداشته باش«. 
آب  مي گويي؟  كه چه  مي داني  »هيچ  گفت:  و  كرد  نگاه  شتر  به  تعجب  با  موش 
تعجب  با  شتر  دارد؟«  معنايي  چه  اين  مي داني  جان،  شتر  آمد.  باال  تو  زانوي  تا 
پرسيد: »نه، نمي دانم. چه معني دارد؟«   موش خجالت زده گفت: »زانوي شتر با 
زانوي موش بسيار فرق دارد«. شتر از حرف موش كوچك خنديد. موش ديد كه 
واقعاً نمي تواند از آب بگذرد. مي دانست گذشتن از آب همان و غرق شدن در آب، 
همان. پس شروع به التماس كرد و از شتر خواست تا او را از آب بگذراند. شتر كه 
التماس هاي موش را شنيد، دلش به حال او سوخت. گفت بر كوهان من سوار شو. 
شتر موش را از آب گذراند و در آن سوي آب، شروع به پند و اندرز دادن به موش 
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كرد. به او نصيحت كرد كه بيهوده مغرور نشود و دست به كاري نزند كه از او ساخته 
نيست. موش با شرمندگي سر به زير افكند.« 

همچنين پيشنهاد می شود؛ در هر جلسةكالس، برروي يك خاطره از هنرجويان 
تمركز نماييد و سعی كنيد تا با رشد مهارت های نويسندگی، هنرجويان را به سمت 
ساخت يك داستان كوتاه براساس يك خاطرة شخصی خودشان سوق دهيد. اين 
مسئله باعث می شود هنرجويان به وقايع جاری زندگی خود از دريچة احساس و 

نگاه خود دقت كنند و جزئيات زيادی را دريابند. 

5ـ نکات  ايمنی و بهداشت
امانتداري و وفاداري به متن، اخالق حرفه اي، مسئوليت پذيري، درستكاري، نگهداري 

از رايانه، نگهدار ي و مراقبت از آرشيوها و ابزار و تجهيزات
 

6ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمند سازي
فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، تهيه گزارش، كار پوشه، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شايستگی نگارش داستان

شرح کار:
طراحی ايده، جمع آوری اطالعات، نوشتن پی رنگ، تعيين شخصيت ها، نوشتن داستان

استاندارد عملكرد: 
نگارش داستان با استفاده از ايده پردازی خالق برابر چارچوب های داستان نويسی انجمن های ادبی

شاخص ها:
1ـ توانايي و مهارت هاي ادبيات دراماتيك

2ـ شناخت عمومي تلويزيون و رسانه

شرايط انجام کار:
زمان: كالس درس
مكان: 30 ساعت

ابزار و تجهیزات: كاغذ، قلم، ابزار نمايش بزرگ مثل پرده و دستگاه ويدئو پروجكشن، رايانه  

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کاررديف

2طراحی ايده1

1جمع آوری اطالعات2

2نوشتن پيرنگ3

2تعيين شخصيت ها4

1نوشتن داستان5

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات 
زيست محیطی و نگرش: تفكر خالق )N15(، عالقه به 

باالبردن سطح فرهنگی مخاطبين عام و خاص
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش فیلمنامه ـ واحد يادگیری ٢ ـ پودمان 1

رئوس محتواپودمانواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

-4تعريف فيلمنامه و تأثير آن در فيلم1نگارش فيلمنامهجلسه 1

13عناصر فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 2

13انواع فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 3

22انواع فيلمنامه به لحاظ متني1نگارش فيلمنامهجلسه 4

13انواع فيلمنامه به لحاظ كيفي و كمي1نگارش فيلمنامهجلسه 5

13ساختار يك فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 6

13نوشتن فيلمنامه1نگارش فيلمنامهجلسه 7

2-ارزشيابي1نگارش فيلمنامهجلسه 8
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1ـ مقدمه
كه  است  بديهی  می شود.  پرداخته  فيلمنامه  به  اختصاصاً  يادگيری  واحد  اين  در 
نمی توان در يك واحد يادگيری به كلية جزئيات مباحث فيلمنامه پرداخت، بنابراين 
هدف اصلی در اين واحد، ارائه كلياتی دربارة فيلمنامه جهت آشنايی هنرجويان با 
اجزای تشكيل دهنده آن است، تا هنرجويان به طوركلی بتوانند نخستين قدم ها را 
برای تجزيه و تحليل يك متن نمايشی و نگارش اولية آن برداشته و آن را شناسايی 
نمايشنامه نيست. در رمان خط  يا  كنند. همان طور كه می دانيم، فيلمنامه رمان 
داستانی يا همان عمل، حادثه، ماجرا در ذهن شخصيت ها اتفاق می افتد و از نگاه 
راوی، داستان دنبال می شود و ساختار اوليه يك داستان يا رمان كلمه است. در 
صورتی كه در يك فيلمنامه يا نمايشنامه حادثه يا خط داستانی روايت رو به روی 
تماشاگر و روی صحنه اتفاق می افتد. در واقع ماجرا در قالب كلمات به زبان آورده 
می شوند و صحنه نمايش هم به ساختار داستان يا قصه اضافه می شود. درک اين 
و  نمايشی  عناصر  اين  تركيب  تا  است  اهميت  حائز  بسيار  هنرجويان  برای  تمايز 

عناصر متنی را شناسايی كنند. 

2ـ مواد و تجهيزات
ويدئو پروجكشن، تخته سفيد، آرشيو كتاب،  اينترنت، ميز و صندلی، رايانه، دستگاه 

پخش فيلم و سی دی

3ـ دانش افزايی
نكاتی دربارۀ طرح فیلمنامه: پيرنگ در فيلمنامه نقش تصويری بيشتری دارد. 
به عبارتی ، كل رويداد و اتفافات دراماتيك به صورت موقعيت های نمايشی فرض 
می شوند. طرح يا پيرنگ را می توان به صورت نمودار ترسيم كرد و بعد آن را در 
چند خط يا چند صفحه شرح داد، اين طرح با طرح توجيهی برای فروش فيلمنامه 
و سيناپس متفاوت است، اين طرح همان جوهره، هسته و خط داستانی را مشخص 

می نمايد. 

واحد يادگيریپودمان اول: فيلمنامه نويسی
)2( 

نگارش فيلمنامه
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نكاتی دربارۀ روش های ايده پردازی: سه روش از روش های ايده پردازی خالق 
به شرح زير است:

ايده پردازی به روش استوری بورد: استوری بورد به فيلمنامه مصور ترجمه شده 
است، صفحاتی كه بعد از دكوپاژ تهيه شده و دراختيار كارگردان قرار داده می شود. 
اما از اين روش می توان در ايده پردازی برای موارد مختلف يا حتی ايده يك داستان 
يا فيلم استفاده كرد. برای استفاده از اين تكنيك اطالعات درمورد موضوع را، روی 
برگه، كارت، تخته يا هر سطح ديگری نوشته و كنار هم قراردهيد، تصاوير قابل درک، 
روابط بين ايده ها و شكل هايی را كه كشيده ايد مشخص می كند و به مرور ايده اصلی 

شكل می گيرد. تصاويری كه شما می سازيد می تواند به شيوه مختلفی اجرا شود.

هم   ته  و  سر  ايده  را  آن  می توان  تفكر معكوس:  به شیوه  ايده پردازی  روش 
و شنا كردن در مسير آب، در  و عادی  فكر كردن منطقی  به جای  يعنی  ناميد، 
مخالف جهت آب حركت كرد. مثاًل، اگر می خواهيم دربارة »چه چيزی مخاطب را 
می خنداند؟« ايده پردازی كنيم به سؤال »چه چيزی مخاطب را می گرياند« پاسخ 
دهيم. جالبی اين روش، در اين است كه شما در خالل ايده پردازی دربارة چيزهايی 
كه با آنها مخالف هستيد به نتايجی می رسيد كه تا قبل از آن به آن فكر نكرده 
بوديد. ايده های مخالف و منفی راحت تر به ذهن می رسند بعد از آن كافی است آنها 

را جابه جا كنيد. ايده شما آماده است.

روش شش کاله: ابداع كننده اين روش، فردی به نام »ادوارد دوبونو« است. در اين 
روش ما شش سبك فكری داريم كه با نماد كاله های رنگی معرفی می شوند، شش 
می كنند.  نمايان  را  موضوع  يك  از  ديگری  بعد  هركدام  كه  برخورد  شش  نگرش، 
كاله ها مثل يك لباس يا نقاب هستند كه وقتی آنها را به سر می گذاريد، مدل ديگری 
فكر می كنيد، كاله آبی كه گذاشته ايد يك جور می بينيد و فكر می كنيد، كاله قرمز 
يك جور. البته كاله يك سمبل است و شما می توانيد از هر نماد ديگری با همين 
رنگ ها استفاده كنيد از شال، نواركاغذی كه رنگ می كنيد و دور دستتان می پيچيد. 
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ابتدا موضوع مطرح می شود و سپس هر فرد با توجه به رنگ خود،  روش اجرا: 
درمورد موضوع، ايده و نظر می دهد، اين ايده دارای حس و حال رنگ مورد نظر 
است. اين تكنيك را می توان گروهی نيز اجرا كرد به اين ترتيب كه رنگ يك گروه 

چند نفره ، سبز آبی يا ... می شود.
کاله سفید: سفيد نقش بی طرفی را دارد، عالمت سفيد بدون جهت گيری خونسرد 
بدون  اطالعات،  پردازش  و  ساختارمند  واقع بينی،  می دهد،  نظر  منطق  روی  از  و 
دخالت احساس است. سفيد مانند يك، رايانه عمل می كند، بر اساس هدف مخاطب 

و ساختار درست، ايده ای را ارائه می دهد. 
کاله قرمز: اين رنگ شامل هيجان، احساس، برانگيختگی و برون ريزی است. كاله 
به سر قرمز، ايده ای با اين ويژگی مطرح می كند. كاله قرمز ها می توانند روياپردازی 
الهام  ما  كه  ايده هايی  نترسند،  ايده شان  در  مشكل  يا  خطر  هيچ گونه  از  و  كنند 
می گيريم، خواب هايمان، تخيل و بخش ناديده ذهن ما در اين دسته قرار می گيرند 
وقتی ايده پرداز از كاله سرخ استفاده می كند، احساساتش را توجيه نكرده و نيازی 

به ارائه دليل منطقی ندارد.
کاله سبز: سبز نشانه رويش، تازگی و طراوت است، حرف های كاله سبزها سرشار 
از تازگی و نو بودن است. آغاز بهار با سبزی همراه است، زمانی كه گياهان از خواب 
زمستانی بيدار می شوند، دانه ها سر از خاک بر می دارند، زمين سبز و بيدار می شود، 

سبز با نو شدن همراه، است با آغاز كردن های دوباره و رويش هاي جديد.
کاله آبی: آسمان، بدون مرز بی افق، رنگ آبی زمانی است كه شما از يك ايده فاصله 
گرفته كل آن را می بينيد، رنگ آبی آن چيزی است كه پدر بزرگ ها می گفتند تو 
مو می بينی و من پيچش مو، كاله به سرهاِی آبی، ديگر ايده ها را نظارت و مديريت 

می كنند. 
کاله زرد: درخشش، روشنی و آفتاب در اين تكنيك، متعلق به رنگ زرد است. 
مثبت انديشی و ديدن نيمه پر ليوان از ويژگی های اين رنگ است، اميد به آينده، 
ايده های  و  تجربه ها  و  نو  روش های  به  فرصت  دادن  و  ايده  يك  فوايد  برشمردن 

جوان تر از ويژگی كاله زرد به سر هاست.
كاغذ  روی  خالص  اصلی  رنگ  تركيب چند  از  می توان،  را  رنگ  اين  کاله سیاه: 
به دست آورد. رنگ سياه نماد ديدگاه و نگرش منفی و تيره است، تفكر انتقادی 
سياه  رنگ  دسته  در  روش  اين  در  اما  نمی شود،  محسوب  منفی  وجه  به هيچ 
و  نگاه  را در  بدبينانه  و  نوعی نگرش منفی  به سر ها  قرار گرفته است. كاله سياه 
ايده هايشان دنبال می كنند. جمالتی مثل: كه چی؟ جالب نيست، عناصر منفی هم 
برای يك ساختار موفق الزم هستند و می توانند با انرژی برابر و مخالف به كسب 
ايده يا مسئله را راهنمايی كنند )بعضی از منتقدين در  نتيجه درست و مناسب 
نشان دادن  با  به سرها  دادند( كاله سياه  به سر  حوزه سينما هميشه كاله سياه 
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وجوه منفی باعث حذف نكات يا ايده هايی می شوند كه ضروری نبوده ويا ناكارآمد 
و بيهوده هستند.

با اين روش می توانيد ايده كلی، پيرنگ، سكانس، صحنه و اجزای فيلم نامه خود را 
بارها و بارهاخلق، بررسی و بهينه نماييد. 

نكاتی دربارۀ شخصیت فیلمنامه: شخصيت در رمان و داستان های نوشتاری، 
توسط  بعداً  شخصيت  فيلمنامه  در  اما  می گيرند،  شكل  ذهن  در  خواننده  توسط 
كارگردان به عنوان هنرپيشه به ما معرفی می شود در مورد صحنه و فضا هم همين 
باورپذير است. متفاوت است،  اما  رفتار شخصيت غيرمترقبه،  اتفاق می افتد.  روند 
تيپ نيست، تكراری نيست، ممكن است به لحاظ شغلی يا موقعيت اجتماعی عنوان 
تكراری داشته باشد. اما شخصيت وی تكراری نيست. هويت شخصيت به صورت 
تصويری نمايان می شود جوهر شخصيت كنش است،كنش عمل يا ماجراست. كاری 
انجام می دهد، نشان دهنده خود اوست. به طور مثال: عكس العمل هر  كه شخص 

شخصيتی نسبت به يك رويداد ثابت متفاوت است.

شروع و پايان يك فیلمنامه: يك فيلمنامه چگونه شروع می شود؟
با نشان دادن يك شخصيت در خيابان؟ طی يك رابطه؟ تصوير شهر محل وقوع 
داستان؟ در حال رانندگی؟ در دانشگاه؟ از آسمان؟ فيلم ها دارای ماجرا و موضوع 

هستند. در ابتدای فيلم در 10 تا 15 دقيقه اول موارد زير مشخص می شوند:
1 شخصيت اصلی چه كسی است؟ 

٢ فيلم در باره چيست و ماجرای آن حول چه محوری پيش می رود؟
٣ شرايط وموقعيت دراماتيك يا نمايشی پيرامون داستان چه چيزهايی هستند؟

نكته مهم برای شروع مناسب، دانستن پايان داستان يا روايت است. بر اساس نمودار 
ساختاركالسيك درام، قبل از شروع نوشتن، پايان داستان شفاف و مشخص است. 
مثبت يا منفی بودن، خوب يا بد بودن پايان، اهميتی ندارد، پايان دقيق و واضح 
قصه مهم است. بر همين اساس آغاز و شروع فيلم نيز روشن، شفاف و دقيق، در 

راستای هدايت مخاطب و تماشاگر برای ارتباط با فيلم است. 
ساختار دقايق ابتدايی نيز بر همان اساس طراحی می شود. جذب مخاطب در10 
دقيقه اول اتفاق می افتد. شروع داستان شما می تواند پرتحرک و هيجان انگيز باشد، 
يا با صحنه ای كه در آن گوشه ای از شخصيت نمودار شود. به طور مثال، در صحنه 

اول كيسه برنج )محمد علی طالبی( با شخصيت اصلی كمی آشنا می شويم.
پايان داستان در واقع راهنمای مقصد آخر است. در يك سفر يك مبدأ يا محل 
حركت وجود دارد و يك مقصد، بعد نحوه رفتن انتخاب می شود، با چه وسيله ای 

يا از كدام جاده؟
پايان يك فيلم در ساختار كالسيك صرف نظر از خوب يا بد بودن آن مشخص، 
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دقيق و روشن است. به اين ترتيب كه وضعيت شخصيت ها روشن شده و داستان 
به سرانجام می رسد. داستان همان سفر است شروع و پايان به هم مرتبط هستند. 
پايان آن لحظه ای است كه تماشاگر احساس كامل خود را از ديدن فيلم می تواند 
به صراحت بيان كند. ممكن است شروع آغاز ديگری باشد، پايان مدرسه با آغاز 
دانشگاه يا آغاز يك شغل يا زندگی مشترک يا هر آغاز ديگری می تواند همراه باشد. 
اين چرخه در طبيعت به خوبی قابل مشاهده است، پايان شب، سپيده است و پايان 
روز، شب؛ پايان فصل زمستان بهار، و پايان يك رودخانه، دريا آغاز می شود. گاهی 
اين آغاز و پايان در يك نقطه اتفاق می افتد به عبارتی صحنه اول در يك مكان 
اتفاق افتاده و صحنه پايانی نيز در همان مكان اتفاق می افتد. انتخاب فرم و شكل 
اين پايان به نوع نگاه نويسنده برمی گردد. اينكه وی چه هدفی را در كل داستان 
دنبال می كند. پايان در برخی از داستان ها به معنای ختم داستان و نتيجه گيری 
است، اما در بعضی داستان ها، پايان قصه باز است مثاًل، دو قهرمان با هم ازدواج 

نمی كنند، اما انتها شفاف و دقيق است.
سبك

سبك در فيلمنامه آن چيزی است كه نويسنده ای را از نويسنده ديگر قابل تشخيص 
در  نويسنده  از  كه  است  نشانه ای  امضاست،  يك  است؛  بيشتر شخصی  و  می كند 
فيلمنامه باقی می ماند. البته امضا نه به مفهوم امضای نوشتاری، يك مثال ساده 

برای درک اين مفهوم دستپخت در آشپزی است. 
اثر  اما زمانی  استفاده می كند،  نوشتن  برای  از تكنيك خاص خود  هرنويسنده ای 
وی دارای سبك و لحن خواهد شد كه در تعداد بسياری ازآنها بتوان ويژگی های 
منحصر به فرد و متمايزی را شناسايی كرد. سبك در فيلم مانند: سبك در معماری 
می كند.  متمايز  نويسندگان  ديگر  از  را  آن  نويسنده  نگاه  و  آگاهی  دانش،  است، 
فيلمنامه مانند: ناخدا خورشيد اثر ناصر تقوايی از اين دست فيلمنامه هاست كه با 
وجود اقتباسی بودن از آثار ماندگار سينمای ايران محسوب می شود. برخی فيلم ها 
در تاريخ ماندگار و به عنوان يك اثر درخشان محسوب می شوند و برخی عمرشان 
تا زمان پخش روی پرده های سينما هم نيست. فيلم هاي علي حاتمي نيز داراي 

سبكي خاص هستند.

4ـ شيوه تدريس
معنی  اين  به  باشد.  استوار  فيلم  نمايش  برمبنای  تدريس  شيوة  می شود  توصيه 
آن  روی  به  درسی  مواد  در كالس  و  شده  انتخاب  هنرآموز  توسط  فيلم  يك  كه 
پياده سازی شود. پيشنهاد می شود، از فيلم ناخدا خورشيد )ناصر تقوايی(، رنگ خدا 
استفاده شود. هنرآموز می بايست،  فرهادی(  )اصغر  زيبا  يا شهر  )مجيد مجيدی( 
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با طرح سؤال های هدف دار و پاسخ دهی هنرجويان، آنها را در درک مواد درسی 
راهنمايی كند. پيشنهاد می شود تا حد ممكن پاسخ ها توسط هنرجويان پيدا شود 
و توسط هنرآموز ارزيابی شود. تالش هنرآموز بر تقويت خالقيت و تحليل داده ها، 
توسط هنرجو معطوف شود، تا ارائه قطعی پاسخ های روشن و شفاف. توجه شود 
كه پرسش گری از مهم ترين خصيصه هايی است كه می بايست توسط هنرآموز در 

هنرجويان تشخيص، و تقويت شود. 

5ـ نکات  ايمنی و بهداشت
درستكاري،  مسئوليت پذيري،  حرفه اي،  اخالق  متن،  به  وفاداري  و  امانتداري 

نگهداري از رايانه، نگهداري و مراقبت از آرشيوها و ابزار و تجهيزات 

6ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمندسازي
فعاليت هاي كالسي و كارگاهي، تهيه گزارش، كار پوشه، آزمون عملكردي



29

بخش 2: دروس و جلسات

ارزشیابی شايستگی نگارش فیلمنامه

شرح کار:
انتخاب موضوع، انتخاب  ساختار، شرح عناصر، طراحي ايده، انتخاب نوع فيلمنامه، نوشتن فيلمنامه

استاندارد عملكرد: 
نوشتن يك فيلمنامه )انواع فيلم( بر اساس سفارش مشتری يا برای فروش

شاخص ها:
1ـ شناخت عمومي تلويزيون و رسانه

2ـ مهارت در داستان گويي و تسلط بر دانش هاي ادبي

شرايط انجام کار:
زمان : 30 ساعت

مكان: كارگاه
ابزار و تجهیزات: ويدئو پروجكشن، تخته سفيد، آرشيو كتاب، اينترنت، ميز و صندلی، رايانه، دستگاه پخش فيلم 

و سی دی

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کاررديف

1انتخاب موضوع1

2انتخاب  ساختار2

1شرح عناصر3

2طراحي ايده 4

2انتخاب نوع فيلمنامه5

1نوشتن فيلمنامه 6

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات 
زيست محیطی و نگرش: تفكر خالق )N15(، عالقه به 

باالبردن سطح فرهنگی مخاطبان عام و خاص
2

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: نگارش متن برنامه مستند ـ واحد يادگیری 1 ـ 
پودمان ٢

رئوس محتواپودمانواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

-4تعريف فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 1

13عناصر فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 2

13انواع فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 3

13ايده فيلم مستند2نگارش متن برنامه مستندجلسه 4

13روش های تحقيق2نگارش متن برنامه مستندجلسه 5

هماهنگي موضوع 2نگارش متن برنامه مستندجلسه 6
13تحقيق با امكانات

طرح نويسی فيلم 2نگارش متن برنامه مستندجلسه 7
13مستند

2-ازرشيابي2نگارش متن برنامه مستندجلسه 8

پودمان دوم: مستند آموزشی
واحد يادگيری 1ـ نگارش متن برنامه مستند

واحد يادگيری 2ـ نگارش متن برنامه آموزشی


