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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 
اطالعات،  فناوری  و  مادام العمر حرفه ای  یادگیری  پایه 2ـ  کتاب شامل بخش های: 1ـ شایستگی های 
3ـ  دانش   فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استاندارد ها و تجهیزات 5  ـ ایمنی، بهداشت 

و ارگونومی 6  ـ  شایستگی های غیر فنی است.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی 
ضروری است.

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

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(
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