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سخني با هنرجویان عزیز
به نام خدا

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 شده اند .این دروس شامل  -1الزامات محیط کار -2 ،فناوری و نوآوری،
 -3مدیریت تولید -4 ،نوآوری و کارآفرینی -5 ،اخالق حرفه ای می باشد.
درس اخالق حرفه ای ،با هدف کسب مراتبی از شایستگی های اخالق حرفه ای می باشد که
شامل پنج پودمان است.
 -1امانتــداری -2 ،مســئولیت پذیری -3 ،درســتکاری -4 ،رعایــت انصــاف -5 ،بهــره وری .در
فرایند یادگیری این درس و هنگام ارزشیابی از کتاب همراه هنرجو می توانید استفاده
نمایید.
امیدواریم با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی ،گام های مؤثری در
جهت سربلندی کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان
برومند میهن اسالمی برداشته شود.
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سخني با هنرآموزان گرامی

به نام خدا

برای شایستگی های غیرفنی تعاریف گوناگونی وجود دارد که می توان آنها را در پنج دسته
تقسیم بندی کرد:
 شایستگی های غیرفنی به شایستگی های بسیار ضروری برای محیط کار و زندگی اجتماعی درحال تغییر گفته می شود.
 شایستگی های غیرفنی شایستگی های ضروری برای استخدام و توسعه شخصی در اجتماع وزندگی 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.
 شایستگی های غیرفنی ،به شایستگی هایی که یک محیط کار با سطح عملکردی باال نیاز دارد ودنیای آموزش باید آنها را آموزش دهد اطالق می شود.
 شایستگی های غیرفنی شایستگی هایی می باشند که برای موفقیت در دامنه وسیعی از فعالیت هادر آموزش ،تربیت فنی ،کار و زندگی ضروری است.
در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران شایستگی های غیرفنی مورد نیاز بازار کار یکی از چهار
شایستگی اصلی قلمرو حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری است که در دورۀ دوم متوسطه به
صورت تلفیقی با سایر دروس و همچنین به صورت درس مستقل در جدول برنامه درسی هنرجویان
به صورت خوشه شایستگی های غیرفنی در نظر گرفته شده است.
این دروس شامل  -1الزامات محیط کار -2 ،فناوری و نوآوری -3 ،مدیریت تولید -4 ،نوآوری و
کارآفرینی -5 ،اخالق حرفه ای می باشد.
هدف کلی از درس اخالق حرفه ای ،کسب مراتبی از سطوح شایستگی های اخالق حرفه ای در
تعیین و درک موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و شغل و حل آنها
در عرصه های مختلف ارتباط با خدا ،خود ،خلق و خلقت توسط هنرجویان می باشد.
برای این درس ،همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بسته آموزشی تهیه شده است .کتاب درسی
آن شامل پنج پودمان می باشد.

 -1امانتداری -2 ،مسئولیت پذیری -3 ،درستکاری -4 ،رعایت انصاف -5 ،بهره وری.
محل اجرای این درس ،کالس درس یا کارگاه نوآوری و کارآفرینی و مدت زمان آموزش آن 2ساعت
در هفته می باشد.
شیوۀ ارزشیابی از درس اخالق حرفه ای به صورت فرایندی و پایانی بر اساس استاندارد عملکرد در
نظر گرفته شده برای آن می باشد.
هنرآموزان گرامی شما می توانید با توجه و شرایط رشته تحصیلی موقعیت ها و فعالیت های یادگیری
را طراحی و در کالس بر اساس اهداف و شایستگی های برنامه درسی به اجرا درآورید .همچنین
منابع آموزشی متعددی برای افزایش دانش در مورد اخالق حرفه ای جهت تدریس بهتر آماده شده
است.
همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش های خاص این درس در کتاب همراه هنرجو تدوین شده
است و در فرایند یادگیری و ارزشیابی ،هنرجویان می توانند از آن استفاده نمایند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده در این درس محقق
گردد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

اخالق حرفهای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا ،خود ،خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در
انجام آنها باید علم ،عمل ،ایمان ،تفکر و اخالق را همراه کرد.

برخي از كليدهاي زندگي شغلي و حرفه اي
 -1عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 -2كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
 -3بهترين درآمدها سود حاصل از معامله نیكو و پاك است.
 -4پاكیزه ترين مالي كه انسان صرف مي كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 -5امانت داري ،بي نيازي مي آورد و خيانت ،فقر مي آورد.
 -6بهره آور ساختن مال ،از ايمان است.
 -7هركس ميانه روي و قناعت پيشه كند نعمتش پايدار شود.
 -8در ترازوي عمل چيزي سنگين تر از خُ لق نیكو نيست.
 -9اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكي بهتر است.
 -10كسي كه مي خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فريب ندهد.
 -11هر صنعتگري براي درآمدزايي نيازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،اداي امانت
در كار و عالقمندي به صاحب كار.
 -12هر كس ريخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقير كند.
 -13زماني كه قومي كم فروشي كنند ،خداوند آنان را با قحطي و كمبود محصوالت عذاب مي كند.
 -14به راستي خداي متعال دوست دارد هر كس از شما هر گاه كاري مي كند آن را محكم و استوار كند.
 -15تجارت در وطن مايه سعادتمندي مرد است.

