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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:
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هنگامیادگيری
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هنگامانجامکارواقعیدرمحيطکار

هدف

برایکدام
دروس

ویژگیکتاب

اجزاء

کاهشاضطرابدرارزشيابیوحافظه
محوری

در درسی کتب به وابستگی کاهش
کارهایعملی

اهداف ارزشيابی و سنجش تسهيل
اصلی

یادگيری بهبودزمانیاددهیـ

ایجادفرصتبرایپيوندنظروعمل

استانداردسازیوایجادزبانمشترک

کمکبهتحققیادگيریمادامالعمر

کاهشحجمکتابدرسی

پيونددادندروسمختلفرشته

منابع از استفاده فرهنگ اشاعه
اطالعاتی

دروسخوشهشایستگیهای
پایه)مانندریاضیو…(

دروسخوشهشایستگیهای
غيرفنی)مانندالزاماتمحيط
کارو…(

دروسخوشهشایستگیهای
فنیمانند)دانشفنیپایه،
ـ1و…( کارگاه12

یککتاببرایکلدورهمتوسطه
پسازاستقرارکاملنظامجدید

قطعرقعی

دارایبخشهایمستقلازکتاب
درسی

روابطوفرمولها
جدولهایکاربردی
ایمنیبهداشتوارگونومی
استانداردهاوکدها
توسعهحرفهای
اصطالحات،مفاهيمواصول
برگههایمشخصاتمتن
تنظيماتدستگاهها

استفادهازمحتوایکتابهمراههنرجودرهنگامامتحانوارزشيابیازتمامیدروسشایستگیضروریاست.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفترتأليفکتابهایدرسیفنیوحرفهایوکاردانش



 

عناویندروسشایستگیدررشتههایفنیوحرفهای

 دروسشایستگیپایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروسشایستگیغيرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروسشایستگیهایفنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختاردروسفنیوحرفهای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان

 



  

آموزشوتربيتبراساسشایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها     
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی)کل(

شایستگیترکيبیازعناصرواجزا
است

اجزاوعناصربهصورت
نيست شایستگی جداگانه

عناصر)اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي




