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سخني با هنرجویان عزیز

سخني با هنرجویان 
شرایط در حال تغيير دنياي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن 
داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پایه هاي قبلي براساس نياز کشور 
و مطابق با رویکرد سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام 
جدید آموزشي طراحي و تأليف کنيم. مهم ترین تغيير در کتاب های درسی تغيير رویکرد اموزشی، آموزش و 
ارزشيابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کاردر محيط واقعي بر اساس استاندارد عملکرد 
تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصيلي - حرفه اي شما، چهار 

دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند کمک ارزیاب مواد اوليه فرش، کمک تحليلگر بازارهای 

فرش، دستيار تهيه کننده طرح توجيهی توليد فرش و ......  .
2. شایستگي هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آینده مانند مسئوليت پذیری، نوآوری و مصرف 

انرژی بهينه 
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبيه سازها 

4. شایستگي هاي مربوط به یادگيري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر 
بر این اساس دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت 
متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنياي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي 
شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند. این اسناد مرجع اصلي و راهنماي تأليف برای هر یک از کتاب هاي 

درسي در هر رشته است. 
 درس دانش فنی تخصصی، از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که ویژه رشته صنایع دستی 
- فرش برای پایه دوازده تأليف شده است . کسب شایستگي هاي فنی و غير غنی این کتاب براي موفقيت 
. هنرجویان عزیز سعي  بسيار ضروري است  توسعه حرفه ای  بر اساس جدول  توسعه آن  و  آینده شغلي 
نمایيد؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشيابي به اثبات رسانيد .

این کتاب نيز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی- یادگيري هر پودمان 
مي توانند شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنند . هدف پودمان»معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش« 
توسعه شایستگی های حرفه ای شما بعد اتمام دوره تحصيلی در مقطع کنونی است تا بتوانيد با درک مطالب 
از منابع غير فارسی در راستای یادگيری در تمام طول عمر گام بردارید. همچنين بتوانيد در دنيای متغير 
و متحول کار و فناوری اطالعات خود را به روزرسانی کنيد. هنرآموز محترم شما مانند سایر دروس این 
خوشه براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات درج خواهد کرد. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشيابي اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا 
آخر سال تحصيلي وجود دارد. درکارنامه شما این درس با 5 پودمان ثبت شده که هر پودمان از دو بخش 



نمره مستمر و نمره شایستگي تشکيل می شود و چنانچه در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، 
الزم است دوباره در همان پودمان مورد ارزشيابي قرار گيرید. همچنين این درس داراي ضریب 4 بوده و در 

معدل کل شما نيز تاثير می گذارد.
واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصيلی – حرفه ای شما درکتاب همراه هنرجو آورده شده است. کتاب 
همراه هنرجوی خود را هنگام یادگيری، آزمون و ارزشيابي حتما همراه داشته باشيد. این درس نيز مانند 
سایر دروس دارای اجزاي دیگری در بسته آموزشي است و شما می توانيد با مراجعه به وبگاه رشته خود با 

نشاني www.tvoccd.oerp.ir  از عناوین آنها مطلع شوید.
فعاليت هاي یادگيري در ارتباط با شایستگي هاي غيرفني مانند مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از 
محيط زیست و شایستگي هاي یادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي 
فني، طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایيد این 
فعاليت هاي  انجام  در  را  آنها  و  کنيد  تجربه  ببينيد،  آموزش  فني  شایستگي هاي  کنار  در  را  شایستگي ها 

یادگيري به کار گيرید.
اميدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت 
سربلندي و استقالل کشور ، پيشرفت اجتماعي و اقتصادي ، تربيت مؤثر و شایستهء جوانان برومند ميهن 

اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

ــي جمهــوري  ــه درســي مل ــرورش و برنام ــوزش و پ ــن آم در راســتاي تحقــق اهــداف ســند تحــول بنيادی
ــاي کار و  ــری و دني ــه بش ــر جامع ــاي متغي ــاوری  و نيازه ــر فن ــریع عص ــرات س ــران و تغيي ــالمي ای اس
ــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نيــز  مشــاغل، برنامه درســي رشــته صنایــع دســتی – فــرش طراحــي و ب
ــبد  ــه در س ــد ک ــی می باش ــای فن ــتگی ه ــه دروس شایس ــاب و درس از خوش ــن کت ــد. ای ــف گردی تألي
ــرای ســال دوازدهــم تدویــن و تأليــف شــده اســت . ایــن درس ماننــد ســایر دروس  ــان ب درســی هنرجوی
ــری و  ــث نظ ــی مباح ــي تخصص ــش فن ــاب دان ــد . کت ــان می باش ــی داراي 5 پودم ــتگی و کارگاه شایس
تفکيــک شــده دروس کارگاهــی و ســایر شایســتگی هــای رشــته را تشــکيل نمــی دهــد بلکــه پيــش نيــازی 
بــرای شایســتگی هــای الزم در ســطوح باالتــر صالحيــت حرفــه ای – تحصيلــی مــی باشــد . هــدف کلــی 
کتــاب دانــش فنــی تخصصــی ، آمــاده ســازی هنرجویــان بــرای ورود بــه مقاطــع تحصيلــی باالتــر  و تأميــن  
ــا عنــوان  ــان در راســتاي محتــواي دانــش نظــري اســت. یکــی از پودمان هــای  ایــن کتــاب ب نيازهــاي آن
ــعه شایســتگی های  ــر و توس ــادام العم ــری م ــدف یادگي ــا ه ــرش« ب ــی ف ــات فن ــی و عرضــه اطالع »معرف
هنرجویــان پــس از دنيــای آمــوزش و ورود بــه بــازار کار، ســازماندهی محتوایــی شــده اســت . ایــن امــر بــا 
آمــوزش چگونگــی اســتخراج اطالعــات فنــی مــورد نيــاز از متــون فنــی غيــر فارســی و جــداول ، راهنمــای  
ماشــين آالت و تجهيــزات صنعتــی، دســتگا ه هــای اداری، خانگــی و تجــاری و درک مطلــب آنهــا  در راســتای 
ــورت  ــه ص ــاب در کالس درس ب ــس کت ــد.  تدری ــد ش ــق خواه ــه ای محق ــای حرف ــتگی ه ــعه شایس توس

ــرد . ــال صــورت مي گي ــوز و هنرجــوي فع ــت هنرآم ــا محوری ــي و ب تعامل
هماننــد ســایر دروس، هنرآمــوزان گرامــي بــراي هــر پودمــان یــک نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي 
هــر هنرجــو ثبــت کننــد. نمــره قبولــي در هــر پودمــان حداقــل 12 مي باشــد کــه ایــن نمــره از دو بخــش 
ــته  ــي از بس ــا ، جزئ ــاب ه ــایر کت ــد س ــاب مانن ــن کت ــود. ای ــکيل می ش ــتمر تش ــي و مس ــيابي پایان ارزش
آموزشــي اســت کــه بــراي هنرجویــان تــدارک دیــده شــده اســت. شــما مي توانيــد بــراي آشــنایي بيشــتر بــا 
اجــزاي بســته  ، روش هــاي تدریــس کتــاب، روش ارزشــيابي مبتنــي بــر شایســتگي، راه حــل هــای مناســب 
بــرای مشــکالت رایــج در یادگيــري محتــواي کتــاب، بودجه بنــدي زمانــي، نــکات آموزشــي شایســتگي هاي 
ــاب  ــه کت ــا ب ــري و تمرین ه ــاي یادگي ــی از فعاليت ه ــخ برخ ــت و پاس ــي و بهداش ــوزش ایمن ــي، آم غيرفن
ــوده و از  ــالک ب ــرد، م ــگام ارزشــيابی اســتاندارد عملک ــد. هن ــه کني ــن درس مراجع ــوز ای ــاي هنرآم راهنم

ــات کســب شایســتگی مي باشــد .  ملزوم
کتاب دانش فنی تخصصی رشته صنایع دستی – فرش شامل پودمان هایي به شرح زیر است :

پودمان اول : کيفيت سنجی مواد اوليه، ابزار و تجهيزات فرش
پودمان دوم : تحليل قوانين و مقررات مؤثر در توليد فرش

پودمان سوم : تحليل عوامل اقتصادی توليد فرش
پودمان چهارم : تحليل راهبردهای فرهنگی مؤثر در توليد فرش

پودمان پنجم : معرفی و عرضه اطالعات فنی فرش
هنرآمــوزان گرامــی در هنــگام یادگيــری و ارزشــيابی، هنرجویــان بایســتی کتــاب همــراه هنرجــو را بــا خــود 

ــته باشند. داش
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش


