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سرمقاله

آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای در هزارة ســوم 
به عنوان آموزش های فرا راهبردی برای توسعة پایدار 
و تحقق اهداف چشــم انداز کشور به حساب می آید. 
اســتلزامات این نگاه، تغییرات اساســی در محتوا، 
ارائه آموزش، چارچوب ملی و بین المللی اســت. به 
صورتی که حاصل آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای 
عالوه بر توانایی و شایســتگی برای اشــتغال مفید 
بتوانــد در طول زندگــی این شایســتگی ها را در 
ســازگاری با پیچیدگی های روزافزون محیط کار و 

تغییرات فناوری نشان دهند.
از طرفی تکالیفی در اســناد باالدســتی از جمله 
سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، ســند تحول بنیادیــن در آموزش وپرورش، 
برنامه  درســی ملی جمهوری اســالمی ایران، نقشه 
جامــع علمی کشــور در توســعه کمــی و کیفی 

آموزش های فنی وحرفه ای وجود دارد.
اهم این تکالیف عبارت اند از:

1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و 
اخالق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسالمی و ملی

2. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و 
کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای 

توان کارآفرینی در سطوح ابتدایی و میانی مهارت
3. افزایش نقش آمــوزش و تربیت فنی حرفه ای و 
مهارتی در توســعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و ایجــاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با ســایر 

نظام های آموزشی و اقتصادی

تحول در آموزش های 
ــرفه ای ــی وح فن

4. کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از 
طریق توانمندســازی نیروی کار و کمک به افزایش 

اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
5. ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی حرفه ای و 
مهارتی مبتنی بر چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی 
و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز 

فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغالن در کشور
6. فراهم ســازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد 
جامعه جهت دست یابی به عدالت آموزشی در حوزه 

شغل و حرفه 
7. توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار 

دادن رشد بهره وری در اقتصاد 
مطالبات اســناد باالدســتی، تغییــرات فناوری و 
نیاز بازار کار داخل کشــور و تغییر در اســتانداردها 
و همچنین توصیه های بین المللی، دفتر برنامه ریزی 
و تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش 
را مکلف نمود تا براساس وظیفه قانونی خود پس از 
سفارش و انجام پژوهش های بررسی و آسیب شناسی 
نظام ســالی واحدی فنی وحرفه ای و کاردانش که از 
سال 1379 در هنرســتان های کشور در حال اجرا 
است، برای دســتیابی به الگویی مناسب به طراحی 
و بازنگری برنامه های درســی اقدام نماید. از این رو 
دفتر در سال 1390 اقدام به سفارش طرح پژوهشی 
با عنوان »طراحی و تدوین فرآیند برنامه ریزی درسی 
در آموزش هــای فنی وحرفــه ای و مهارتی« نمود. 
تعیین ســطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل 
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دانشــکده، هنرآموز، برنامه ریز درسی و کارشناسان 
دفاتر آموزشــی در جلســات شــوراهای تخصصی 
طراحی و تدوین اســناد دنیای آموزش و برنامه های 
درسی استفاده شده است، كه اسناد مربوطه در مرکز 

اسناد دفتر قابل دسترسی می باشد. 
به منظور آشــنایی بیشــتر هنرآموزان گرامی از 
فعالیت هــای انجام گرفتــه و تغییــرات مربوط به 
برنامه های درسی در نظام جدید دوره دوم متوسطه، 
تدوین ویژه نامه رشــد فنی وحرفه ای ضروری به نظر 
رســید، تا ان شــاءاهلل همزمان با برگزاری دوره های 
توجیهی و آموزشــی ویژه هنرآموزان به عنوان یک 
جزء از اجزای بسته آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
محتوای این ویژه نامه در ســه بخش تدوین شده 

است:
بخــش اول: نظام هــا و سیاســت های آموزش 

فنی وحرفه ای
آمــوزش  درســی  برنامه هــای  دوم:  بخــش 

فنی وحرفه ای دورة دوم متوسطه
بخش سوم: بسته های آموزشی و اجرا

نگارندگان این مجموعه امیدوارند مدیران آموزشی، 
هنرآمــوزان و برنامه ریزان به این نوشــتار به عنوان 
منبع بنگرند و همواره به آن استناد کنند و از طریق 
وب گاه دفتر تألیف کتاب های درســی فنی وحرفه ای 
و کاردانش ارتباط خویش را با برنامه ریزان درســی 

حفظ کنند.
 

شــغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژگی های شغل 
و شــاغل و توجه به نظام صالحیــت حرفه ای ملی، 
تلفیق شایستگی های مشترک و غیرفنی در تدوین 
برنامه ها از ویژگی های الگوي مذکور است. براساس 
این الگو فرآینــد برنامه ریزی درســی آموزش های 
فنی وحرفــه ای و مهارتــی در دو بخش دنیای کار و 
دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل 
ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله 
است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر 
فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح 
که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد 
اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشــی آن مرحله یا 

مراحل دیگر می باشد.
پس از تدوین فرآیند برنامه ریزی درســی در سال 
1391، در فاز اول 30 گروه بزرگ شــغلی مشخص 
گردید و نیازســنجی شــغلی به عنوان اولین مرحله 
تدوین استانداردهای شایستگی در گروه های بزرگ 

شغلی صورت گرفت. 
مشــارکت ذی نفعان به عنوان یک اصل در طراحی 
و تدوین اســتانداردهای شایســتگی و ارزشــیابی 
ِحَرف مورد توجه قرار گرفته اســت و در مجموع از 
اطالعات بیش از دویســت دستگاه، صنف و شرکت  
بزرگ و کوچــک و از تجربیات بیــش از چهارصد 
کارشناس خبره در حرف مختلف در جلسات تدوین 
اســتانداردها و همچنین از مشارکت بیش از سیصد 
متخصــص حرفــه ای، عضو هیأت علمــی، مدرس 
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كلیدواژه ها: 
چرخش ها، تحول، 
آموزش فنی وحرفه ای، 
دوره دوم متوسطه

اشاره
کشور جمهوری اســامی ایران ظرفیت ها، منابع و مزیت های ویژه و متنوعی دارد و هم 
اکنون برای رسیدن به اهداف حال و آیندة کشور )توسعة همه جانبه و پایدار( در افق 1404 
نیازمند نیروی کار بهره ور در تمامی حرف و مشــاغل برای بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اســت. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای با کیفیت، کارا و اثربخش، 
یکی از گزینه های اصلی برای این مهم است که با توجه به شرایط فرهنگی، آموزشی 
و اجتماعی کشور، کسب شایستگی ها و ایجاد صاحیت های نیروی کار برای ورود به 
حرف و مشــاغل سطوح ابتدایی و میانی را امکان پذیر خواهد کرد. برای تحقق این 
موضوع، آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در دورة دوم متوسطه )شاخة فنی وحرفه ای 
و شــاخة كاردانش( نقش مهمی را ایفا می کند. ضروری  است به منظور تحول در 
این آموزش ها در نظام جدید آموزشی چرخش های الزم انجام پذیرد. در ادامه به 

بررسی این چرخش ها پرداخته می شود.

چرخش ها برای تحول 
در آموزش فنی و حرفه ای 

ــــطه دورۀ دوم متوسـ
مهدي اسمعیلي

مقاله
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چرخش 1. توجه به ارزش كار و تاش
به منظور تحول در آموزش و تربیت فنی و مهارتی، 
بایســتی فرهنگ سازمانی در نظام آموزشی كشور و 
برنامه های درســی مبتنی بر مبانی و ارزش های كار 
و تالش قرار گیرد. مقصود از مبانی ارزش شــناختی 
گزاره هایی دربارة  منابع، ویژگی ها و مصادیق ارزش ها 
در ارتباط بــا عرصه ها چهارگانة  خــدا، خود، خلق 
و خلقت اســت. مبانی و ارزش هــای كار و تالش را 

می توان به صورت زیر برشمرد:
é انســان به جز محصول كوشــش خویش، مالك 

چیزی نیست.
é طلب رزق حالل بهترین جزء عبادت و باالترین 

جهاد است.
é کار در نظام ارزشی اسالم به عنوان راز آفرینش و 

حکمت وجود مطرح است.
é دین اســالم با بی كاری و تنبلی در تضاد است و 

داشتن روحیة تالش مستمر دارای ارزش است.
é كار زمانی ارزش می یابد كه افزون بر حسن فعلی 

دارای حسن فاعلی نیز باشد.
é انسان از طریق كار نفس سركش را رام می کند، 
شخصیت وجودی خویش را صیقل می دهد و هویت 

خویش را تثبیت می كند.
é انسان جوهرة وجودی خویش را با سعی و تالش 
می نمایاند و ارزش حقیقی خود را با کار تعیین می کند.

é شــأن اقتصادی و حرفه ای یكی از شئون حیات 
طیبه اســت كه در ارتباط، تعامــل و توازن با دیگر 

شئون قرار دارد.
é انســان همواره در موقعیت كاری قــرار دارد و 

می تواند آن را درك کند و تغییر و بهبود دهد.
é انســان در تكوین و تحول هویت ناتمام و پویای 

خود در حرفه و شغل نقش اساسی دارد.
é تربیت حرفه ای بر ارتباط معنادار حرفه آموزی با 
مبادی معرفتی، میلی و ارادی انســان در بستر دین 

اسالم استوار است.

چرخش 2. توجه به اسناد باالدستی و 
سیاست های كلی كشور

نظام آموزشی به اســناد باالدستی و سیاست های 
كلی كشــور كــه در آن توجه به آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای مورد تأکید قرار گرفته اســت، متعهد 
و پایبند باشــد. برخی از این اســناد و سیاســت ها 

عبارت اند از:
é قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل سوم 

)بند های 12 و 13(، اصل بیســت و هشــتم، اصل 
سی ام و اصل چهل و سوم )بندهای 2 و 9(.

é سیاست های کلی ابالغی کشور در بخش اشتغال 
)بندهای 1 و 2(.

é سیاســت های کلی ابالغی کشور در ایجاد تحول 
در نظام آموزش وپرورش کشور )بند 8-4(.

é سیاســت های کلی ابالغی کشور در تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایة ایرانی )بند 12(.
é سیاست های كلی جمعیت )بند 8(.

é سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی )بندهای3، 
.)5 ،20

é سیاست های كلی برنامة ششــم توسعة كشور، 
ارســالی از طرف مقــام معظم رهبــری به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام )بند 96(.
é قانون اهداف و وظایف آموزش وپرورش، مواد 3 و 6 .

چرخش 3. استفاده از تجربه های 
بین المللی

نظام آموزشی از تجربه ها و توصیه های  بین المللی با 
توجه به شرایط بومی و فرهنگی ایران استفاده کند. 
از جملــة این توصیه ها می توان به موارد زیر اشــاره 

کرد:
é توصیه نامه های بین المللی ســازمان آموزشــی، 
علمــی و فرهنگی ســازمان ملل متحد و ســازمان 

جهانی کار )توصیه نامة مشترک و 195(.
é پیمان نامــة بین المللی آمــوزش فنی وحرفه ای 

.1989
é نتایج کنگره های ســازمان آموزشــی، علمی و 
فرهنگی ســازمان ملل متحد )کنگــرة اول، 1978 
برلین، کنگرة دوم 1999، ســئول و کنگرة ســوم 

2012، شانگهای(.
é یادگیری برای مشاغل، سازمان توسعة همكاری 

اقتصادی، 2010.
é توصیه نامة آموزش فنی وحرفه ای یونسكو، 2015.

چرخش 4. پایبندی به اصول آموزش و 
تربیت فنی و حرفه ای

آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای در تمامی مراحل 
و برنامه ها، بــه اصول این آموزش هــا در دورة دوم 
متوســطه پایبند باشد. در شــاخة فنی وحرفه ای، با 
توجه به مبانی و اسناد باالدستی مطرح شده، عالوه بر 
اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش 
یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم )مربی(، اعتبار 

شأن اقتصادی و 
حرفه ای یكی از 

شئون حیات طیبه 
است كه در ارتباط، 

تعامل و توازن با دیگر 
شئون قرار دارد
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نقش پایه ای خانــواده، جامعیت، توجه به تفاوت ها، 
تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشاركت و تعامل، 
یكپارچگــی و فراگیــری، اصول زیر نیــز در برنامة 
درســی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای مورد توجه 

قرار می گیرد:
é تنوع بخشی: آموزش و تربیت فنی وحرفه ای باید 
تمامی افراد را تحت پوشش قرار دهد و زیرساخت های 
الزم برای كمك به اشــتغال، خود اشتغالی و توسعة 
كارآفرینی در حوزه های گوناگون شــغلی و حرفه ای 
را فراهــم آورد. این آموزش ها بایــد زمینة یادگیری 
مادام العمر افراد جامعه را در حوزة شغل و حرفه شان 

فراهم سازد و آن را به رسمیت بشناسد.
é انعطاف پذیری: آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
باید از انعطاف و پویایی الزم متناســب با مقتضیات 
حوزه های شغلی و حرفه ای، شرایط محیطی و بومی، 
آمایش سرزمینی، استعداد و عالئق متقاضیان، فناوری 
امکانات حال و آینده، و تنوع روش های اجرا و نوآوری 
برخوردار باشــد. به طریقی كه امــكان حركت برای 
فراگیرندگان از شغل به حرفة مرتبط در شرایط پایدار، 
و از رشته به رشته ها و گروه های تحصیلی ـ حرفه ای 

دیگر در دنیای كار و دنیای آموزش فراهم آورد.
 é آموزش براســاس نیاز بــازار كار: آموزش 
و تربیــت فنی وحرفــه ای باید در سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی، گســترش، نظارت و پشتیبانی در تمام 
سطوح آموزش به منظور برآورده ساختن نیاز نیروی 

انسانی بازار كار دارای جامعیت و انسجام باشد. 
é اخاق حرفه ای: آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
باید تربیت نیروی انســانی را بر اســاس ارزش های 
اســالمی و نظام معیار با تأكید بــر اخالق حرفه ای 
انجــام دهد و زمینه را بــرای فرهنگ كار و تالش و 

كسب حالل فراهم   آورد.
é توسعة پایدار: آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
باید زمینة توسعه پایدار همه جانبة زیست محیطی، 

اقتصادی و اجتماعی را در کشور فراهم سازد.
é كاهش فقر و تولید ثروت: آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای باید با تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
به توسعه و پیشــرفت اجتماعی و اقتصادی كشور، 
كارایی شــاغلین، و افزایش شایســتگی و ابتكار در 
كشور كمك کند و زمینه ســاز كاهش فقر، افزایش 

بهره وری، تولید ثروت و رفاه اجتماعی باشد.
é شكل گیری تدریجی هویت حرفه ای: آموزش 
و تربیت فنی وحرفه ای باید زمینة شكل گیری هویت 
حرفه ای را در برنامه های درسی و اجرای آموزش به 

طریقی فراهم كند که فرد بتواند مسیر حرفه ای خود 
را از طریق قرار گرفتن در جریان آموزش بر اســاس 
گرایش، باور و اســتعداد هایش بــا توجه به نیازهای 

كشور آگاهانه انتخاب کند.
é موقعیت حرفه ای: تعامل فعال انســان با عناصر 
موقعیت  موجب درك درســت از موقعیت حرفه ای،  
عمل مداوم برای بهبود موقعیت و ایجاد موقعیت های 
جدید حرفه ای می شود. اگر این تعامل به صورت شایسته 
انجــام پذیرد، موجب تكوین و تعالی پیوســتة هویت 
حرفه ای فردی و جمعی انســان به منظور دستیابی به 

مراتبی از حیات طیبه خواهد شد.
é تربیت حرفه ای: تربیت حرفه ای بر پایة فرایند 
تعاملی زمینه ساز تكوین و تعالی پیوستة هویت متربیان 
به صورتی یكپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی به 
منظور هدایت آنان در مســیر آماده شدن برای تحقق 
آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همة ابعاد در 

حرفه و شغل در طول زندگی انجام می پذیرد.

چرخش 5. تمركز بر كیفیت آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای

بــا وجــود چالش های پیــش رو بــرای آموزش 
فنی وحرفــه ای، از قبیــل تغییرات ســریع دنیای 
كار، بحران هــای اقتصادی، پیچیدگــی دنیای كار، 
تغییرات فناوری و غیــره، كیفیت آموزش مقدم بر 
كمیت آن است. برای سنجش كیفیت نظام آموزش 
فنی وحرفه ای باید تركیبی از شــاخص های ورودی، 
فرایند، خروجی و پیامد مــورد توجه قرار گیرد. در 
ادامه نمونه ای از شاخص های استفاده شده در سطح 

بین الملل آورده شده است.
é سهم زمان آموزش عملی به كل آموزش متوسطه.
é ســهم دانش آمــوزان شــاخة فنی وحرفه ای و 

كاردانش به كل.
é سهم زمانی آموزش حرفه ای به كل زمان آموزش.

é سهم تکنسین در بازارکار كشور.
é میزان اشتغال جوانان.

é ســهم بنگاه های اقتصــادی ارائه دهندة هر نوع 
آموزش حرفه ای به کل. 

é ســهم دانش آموزان دختر در آمــوزش و تربیت 
حرفه ای اولیه به کل دانش آموزان دختر متوسطة دوم.

é سهم هزینه های عمومی آموزش و تربیت حرفه ای 
متوسطة دوم و کاردانی به تولید ناخالص داخلی.

é نرخ اشــتغال مهارت آموختگان آموزش و تربیت 
حرفه ای متوسطه در سنین 34ـ 20 سالگی.

 آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای باید 
تمامی افراد را تحت 
پوشش قرار دهد و 
زیرساخت های الزم 
برای كمك به اشتغال، 
خود اشتغالی و 
توسعة كارآفرینی در 
حوزه های گوناگون 
شغلی و حرفه ای را 
فراهم آورد
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é تفاوت نرخ اشــتغال دانش آموختگان آموزش و 
تربیت حرفه ای متوسطه نسبت به رشته های نظری 

دورة متوسطة دوم و کاردانی.
é سهم کارگران ماهر که با وظایف شغلی سازگاری 

مهارتی دارند.
é نرخ اشتغال مهارت آموختگان 34ـ 20 ساله که 

در سه سال اخیر فارغ التحصیل شده اند.
é تعداد مراحل راهنمایــی و هدایت تحصیلی در 

تعیین حرفه در طول زندگی.
é تفاوت نرخ اشــتغال دانش آموختگان آموزش و 
تربیــت حرفه ای در دورة متوســطه دوم و کاردانی 

نسبت به دورة آموزش عمومی.
é نسبت هنرجویان به هنرآموزان.

é میزان كاربست چارچوب صالحیت حرفه ای ملی 
در متوسطة دوم.

چرخش 6. آموزش و تربیت مبتنی بر 
شایستگی

برنامة درســی آمــوزش و تربیــت فنی وحرفه ای 
مجموعه ای از استانداردها دنیای کار، اهداف، محتوا، 
روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، 
زمان، فضا، استاندارد شایستگی ها، مواد آموزشی، و 
استاندارد ارزشیابی اســت که دانش آموز )هنرجو(، 
كارآموز یا متربی را برای رســیدن به آن اهداف در 
حــوزة آموزش های فنی وحرفــه ای هدایت می کند. 
دامنة شــمول برنامة درســی در حوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای، دنیــای كار و دنیای آموزش را در بر 

می گیرد. 
معمــواًل در نظام های آموزش هــای فنی وحرفه ای 

کشورها سه نوع استاندارد متصور می شوند:
1. اســتاندارد شایستگی حرفه: اســتاندارد 
شایســتگی یا مهارت توســط متولیان صنعت، بازار 
کار و اتحادیه ها، صنوف و ... تهیه می شود. استاندارد 
شایستگی حرفه تعیین کنندة فعالیت ها، کارها، ابزارها 

و شاخص هایی برای عملكرد در یك حرفه است. 
براساس  ارزشــیابی حرفه:  2. اســتاندارد 
استاندارد شایستگی حرفه و دیگر عوامل مؤثر توسط 
گروه هــای مشــترکی از حوزه هــای گوناگون تهیه 
می شود و به اعطای گواهی نامه یا مدرک صالحیت 

حرفه ای می انجامد. 
3. استاندارد آموزشــی )برنامة درسی(: بر 
اساس استاندارد های شایســتگی حرفه و ارزشیابی 
توســط ارائه دهندگان آموزش هــای فنی وحرفه ای 

تهیه می شود. در این استاندارد اهداِف دروس، محتوا، 
راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات آموزشی و 

... در اولویت قرار دارد.
آموزش و تربیت مبتنی بر شایســتگی رویکردی 
در آموزش فنی وحرفه ای است که بر شایستگی های 
حرفــه ای تمرکــز دارد. شایســتگی ها را به عنوان 
پیامدهای آموزشــی در نظــر می گیــرد و فرایند 
نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامة درسی و ارزشیابی 
بر اساس آن ها انجام می شود. شایستگی ها را می توان 
به شایستگی های فنی )در یك حرفه یا مجموعه ای از 
حرفه ها(، غیرفنی و عمومی دسته بندی کرد. كسب 
همة شایستگی ها توسط فراگیرندگان به عنوان هدف 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در این رویكرد مورد 
توجه قرار می گیرد. در این رویكرد ارزشیابی نیز باید 
مبتنی بر اســتاندارد شایســتگی حرفه و استاندارد 

ارزشیابی حرفه باشد.

چرخش 7. توجه به كل نگری در 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای

برنامه های درسی و تربیتی آموزش فنی وحرفه ای 
و مهارتــی  باید برای تمــام هنرجویان به صورت به 
هم پیوســته و یكپارچه طراحی و تدوین شود. این 
برنامه هــا باید با رعایت انعطاف پذیــری، با نیازهای 
هر یك از گروه های هنرجویان و آمایش ســرزمینی 
و نیاز بازار كار انطباق و ســازگاری داشــته باشــد. 
برنامه ها ی درســی و تربیتی باید به رعایت تعادل و 
پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و توازن در 
توجه به ساحت های تعلیم وتربیت، هدف و محتوا و 
بهره گیــری از روش های متفاوت در طراحی، تولید، 
اجرا و ارزشــیابی از برنامه ها پایبند باشد. ساحت ها 
شــامل تعلیم وتربیت اعتقادی، عبــادی و اخالقی، 
تعلیم وتربیــت اجتماعی و سیاســی، تعلیم وتربیت 
زیستی و بدنی، تعلیم وتربیت زیباشناختی و هنری، 
تعلیم وتربیــت اقتصادی و حرفــه ای، تعلیم وتربیت 
علمــی و فناورانه اســت. )ســند تحــول بنیادین 
آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 

ـ آذر ماه 1390(.
بدین منظور رویكرد تخصیصی شایســتگی ها، اعم 
از شایستگی های فنی، غیرفنی و عمومی، رویكردی 
كل نگر بــا توجه به تمام شــئونات زندگــی فردی، 
اجتماعی و شغلی خواهد بود. شایستگی های غیر فنی 
شــامل كارآفرینی، اخالق حرفه ای، مدیریت منابع، 

نوآوری، یادگیری مادام العمر و دیگر موارد است.

دامنة شمول 
برنامة درسی در 

حوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای، دنیای 

كار و دنیای آموزش را 
در بر می گیرد
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 در نمودار 1 الگوی مفهومی تخصیص شایستگی ها 
در شــاخه های تحصیلی دورة دوم متوســطه نشان 
داده شده است. ســهم زمانی آموزش شایستگی ها، 
شایستگی های مشترك در سه شاخه، شایستگی های 
مشــترك در دو شــاخه و دیگر شایستگی ها باید با 

توجه به دورة آموزش عمومی طراحی شود.

چرخش 8. توجه به چارچوب صاحیت 
حرفه ای و توسعة حرفه ای در این 

آموزش ها
حرفه مجموعه ای از مشــاغل دنیای کار است که 
شباهت معقوالنه ای از نظر کارها، دانش و توانائی های 

موردنیاز دارد.
حرفه مشــغولیت اصلی فرد در طول زندگی است. 
حرفه مرتبــط با فرد و نقش وی در بــازار و دنیای 
كار است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، 
مهندس ســاختمان(. اکثر حرفه هــا در بخش های 
مختلف وجــود دارد در حالی کــه برخی از حرفه ها 
)مهندس معــدن( مربوط به بخش خاصی اســت. 
یک حرفه مجموعه ای از مشــاغل است که شباهت 
معقوالنــه ای از نظر کارهــا، دانــش و توانائی های 

موردنیاز دارد.
چارچوب صالحیت حرفه ای ملی چارچوبی اســت 
که صالحیت ها، مدارک و گواهی نامه های در سطوح 
و انــواع متفــاوت را به صورتی منســجم و همگون 

براساس مجموعه ای از معیار ها و شاخص های توافق 
شــده به هم ارتباط می دهد. در ایــن چارچوب به 
مهارت و تجربه در کنار دانــش ارزش ویژه ای داده 
می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد. 
ضروری  اســت، تدوین و تصویب استاندارد آموزش، 
ارزشــیابی و شایســتگی حرفه بر اساس چارچوب 
صالحیــت حرفه ای ملی انجام پذیــرد. برای نمونه، 
سطوح صالحیت حرفه ای ملی می تواند دارای هشت 
سطح بدین شرح باشد: سطح 1. كارگرساده؛ سطح 
2. كارگر ماهر؛ سطح 3. كمك كاردان از قبیل كمك 
تكنسین؛ سطح 4. ســطح كاردان حرفه ای از قبیل 
تكنسین؛ سطح 5. ســطح كاردان ارشد حرفه ای از 
قبیل كمك مهندس؛ ســطح 6. كارشناس حرفه ای 
از قبیل مهندس حرفه ای؛ سطح 7. كارشناس ارشد 
حرفه ای از قبیل مهندس حرفه ای؛ ســطح 8. سطح 

دكترای حرفه ای.  
توســعة حرفه ای در چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملــی باید زمینة تحرك پذیــری افقی و عمودی در 
گروه های بزرگ شــغلی تا ســطوح باال را در طول 
زندگــی برای فرد فراهم آورد و ســنجش یادگیری 

مادام العمر را امكان پذیر سازد.

چرخش 9. توجه به دنیای واقعی كار و 
مشاركت ذی نفعان

محیط واقعی كار موقعیتی اســت که افراد در آن 

نمودار 1. الگوی مفهومی تخصیص 
شایستگی ها در شاخه های تحصیلی 

دورة دوم متوسطه

شاخة نظری

شاخة کاردانش

سهم زمانی آموزش 
شایستگی ها در شاخه های 

دورة دوم متوسطه

شاخة فنی وحرفه ای

روه
ر گ

ی د
ک مل

شتر
م

ای
رفه 

وح
نی 

در ف
ی 

ک مل
شتر

م

ک ملی در رشته
مشتر

مشترک ملی در شاخه

مشترک ملی در رشته

رفه
و ح

ته 
رش

در 
ی 

ک مل
شتر

م
وزه

/ ح
رفه

ر ح
ی د

ستان
ک ا

شتر
م

ک استانی در حرفه
مشتر

مشترک ملی
 بین سه شاخه

مشترک ملی بین دو 
شاخه )دنیای کار(

دو 
ن 

ی بی
ک مل

شتر
م

ر و 
 کا

ای
دنی

ه )
شاخ

ل(
صی

 تح
امه

اد

ک ملی بین دو 
مشتر

شاخه )شغل(

ک منطقه/ مدرسه در شغل
مشتر

مشترک استانی در حوزه

مشترک منطقه/ مدرسه در حوزه

وزه
/ ح

غل
ر ش

ه د
رس

 مد
قه/

نط
ک م

شتر
م

چارچوب صالحیت 
حرفه ای ملی 
چارچوبی است که 
صالحیت ها، مدارک 
و گواهی نامه های 
در سطوح و انواع 
متفاوت را به صورتی 
منسجم و همگون 
براساس مجموعه ای 
از معیار ها و 
شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط 
می دهد
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کار می کنند و گســتره ای وســیع از فضا ها، از خانه 
تا کارخانة بزرگ را شــامل می شود. همچنین، بنگاه 
اقتصادی محلی است كه در آن فعالیت های اقتصادی 
مبتنی بر اســتاندارد ملــی طبقه بندی فعالیت های 
اقتصادی صورت می گیرد. دنیای كار نیز شامل کار 
مزدی و پیگیری حرفه و شــغل در همة جنبه های 
زندگی اجتماعی اســت. دنیای کار از دنیای آموزش 
و زندگی شــخصی متمایز اســت. دنیای کار اعم از 
زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های 

اقتصادی است.
در آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای باید به دنیای 
واقعی كار توجه جدی داشت و از مشاركت بنگاه های 
اقتصــادی اســتفاده کرد. هر چه محیط آموزشــی 
به محیــط واقعــی كار از منظر تجهیــزات، فضا و 
فعالیت های یادگیری نزدیك تر باشــد، نظام آموزش 
و تربیت فنی وحرفه ای موفق تر خواهد بود. از این رو، 
نظام كارآموزی و كارورزی نیز باید باز طراحی شود.

چرخش 10. توجه به هنرآموزان و 
مربیان به عنوان تسهیلگران آموزش

برنامه های درســی و تربیتی باید به نقش مرجعیت 
هنرآموزان در هدایت تربیتی برای تقدم تزكیه بر تعلیم، 
غنی ســازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال ســازی 
هنرجویان در فرایند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب 
آنان به یادگیری مستمر توجه داشته باشند. همچنین 
زمینة ارتقای صالحیت های اعتقادی، اخالقی، حرفه ای 
و تخصصی هنرآموزان را فراهم ســازند. هنرآموزان با 
شناخت و بســط ظرفیت های وجودی هنرجویان و 
خلق فرصت های تربیتی و آموزشــی، زمینة درك و 
انگیزة اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم می آورند و 
زمینه ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی 
هنرجویان هستند. هنرآموزان یادگیرنده  و پژوهشگر 
آموزشی و تربیت هســتند و  برای خلق فرصت های 
تربیتی و آموزشــی مســئولیت تطبیق، تدوین، اجرا 
و ارزشیابی برنامه های درســی و تربیتی را در سطح 
كالس برعهده دارند. لذا باید به نقش هنرآموزان برای 
تحقق اهداف نظام آموزشی و صالحیت حرفه ای آنان 

توجه جدی داشت.

چرخش 11. به كارگیری روش های نوین 
در فرایند یاددهیـ  یادگیری

در فراینــد یاددهی ـ یادگیری ضروری اســت از 
روش های نوین استفاده شــود. یكی از این روش ها 

فعال کــردن هنرجویان با اســتفاده از فعالیت های 
»یادگیــری ســاخت یافته« اســت. فعالیت هــای 
یادگیری ســاخت یافته بر اســاس اصــول حاکم بر 
انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در شــاخة 
فنی وحرفه ای طراحی می شوند. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخة فنی وحرفه ای بر 
اساس برنامة درسی ملی ایران و حوزة یادگیری كار 
و فناوری، دیدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب 
فعالیت های یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به 
کمک مواد و رســانه های یادگیری به منظور تحقق 
شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزة 
دانش آموزان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های 
واقعی دنیای كار، و فعال ساختن دانش آموزان استوار 
اســت. در این روش ها هنرآمــوزان  راهنما و راهبر 

فرایند یاددهیـ  یادگیری هستند.

چرخش 12. استفاده از بستة یادگیری
بســتة تربیت و یادگیری به مجموعه ای هماهنگ 
از منابع، مواد و رســانه های آموزشی اطالق می شود 
كه در یک بستة واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ 
با نشــان ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
تهیه شده اند و برای یک یا چند پایة تحصیلی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. در حال حاضر با گسترش 
فناوری های نوین و فنــاوری اطالعات و ارتباطات، 
بستة آموزشــی با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده 
و ســایت های اینترنتی تکمیل می شــود. طراحی و 
تهیة بســتة یادگیری بر اساس ماكت »بستة تربیت 

و یادگیری« انجام می پذیرد.
بستة تربیت و  یادگیری می تواند شامل گستره ای 
از منابع و رسانه های آموزشی یا حاوی تعدادی كتاب 
و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی 
و حتی برخی وســایل كمک آموزشی و ابزارها باشد. 
در كنار بستة ســخت افزاری، اســتفاده از امکانات 
نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستة 

آموزشی كمک كند.
می توان بستة تربیت و یادگیری را به دو گروه كلی 
شــامل »منابع اصلی« و »منابع تکمیلی« تقســیم 
کــرد. منابع اصلی شــامل كتاب راهنمــای معلم، 
كتاب درسی، كتاب كار دانش آموز و كتاب ارزشیابی 
می شود. لذا بستة تربیت و یادگیری شامل 1. كتاب 
درسی، 2. راهنمای معلم، 3. كتاب همراه هنرجو، 4. 
كتاب كار، 5. نرم افزار دانش آموز، 6. فیلم هنرجو، 7. 

شبیه سازها، 8. فیلم معلم، 9. پوستر و غیره است.

 پی نوشت ها
1. سیاســت های كلی نظام در بخش 
اشــتغال، اقتصاد مقاومتی، تحول در 
آموزش وپرورش، جمعیت و حمایت از 

كار و سرمایة ایرانی.
در  بنیادیــن  تحــول  ســند   .2
آموزش وپرورش، مصوب شورای عالی 

انقالب فرهنگی، آذر ماه 1390.
3. برنامة پنجم توسعة كشور، مصوب 

مجلس شورای اسالمی، 1389.
4. سیاســت های كلی برنامة ششــم 

توسعة كشور، 1394.
5. برنامة درســی ملی ایران، مصوب 
شورای عالی آموزش وپرورش، 1390.

6. توصیه نامــة بین المللی آموزش و 
تربیت فنی وحرفه ای، یونسكو، 2015.
7. سند طراحی مفهومی نظام جدید 
آموزش دورة دوم متوســطه، سازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، 

.1394

بستة تربیت 
و یادگیری به 

مجموعه ای 
هماهنگ از منابع، 
مواد و رسانه های 

آموزشی اطالق 
می شود كه در يك 

بستة واقعی یا 
به صورت اجزایی 

هماهنگ با نشان 
سازمان پژوهش و 

برنامه ريزی آموزشی 
تهیه شده اند و 

برای یک یا چند 
پایة تحصیلی 

مورد استفاده قرار 
می گیرند
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توصیه نامة آموزش 
و تربیت فنی وحرفه ای

مقدمه
»كنفرانس عمومی ســازمان آموزشــی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد« )یونسکو(، در سی و هشتمین 
جلسة خود در پاریس، از تاریخ 3 تا 18 نوامبر 2015:
با یادآوری اصول مندرج در مواد 23 و 26 اعالمیة 
جهانی حقوق بشــر )1948( و مواد 6،2 و 13 توافق 
بین المللی در مورد حقــوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی )1966(، با تضمین حق هر فرد برای کار و 
تحصیل، و اصول مندرج در کنوانسیون علیه تبعیض 
در آموزش و پرورش )1960(، کنوانسیون رفع تمامی 
مــوارد تبعیض علیه زنــان )1979(، کنوانســیون 

آموزش فنی وحرفه ای )1989(، کنوانســیون حقوق 
کودکان )1989( و کنوانســیون حقوق افراد دارای 

معلولیت )2006( ،
با آگاهی در مورد این مطلب که »آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای«1 )آتفح( به عنوان بخشــی از حقوق 

جهانی آموزش و کار درنظر گرفته شده است،
با اذعان به اینكه، همان گونه که در کنوانســیون 
آموزش فنی وحرفه ای )1989( تصریح شــده است، 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای »هدف پیشرفت افراد 

و جوامع« را جست وجو می کند،

كلیدواژه ها: 
توصیه نامه ، آموزش و 
تربیت فني وحرفه اي، 
یونسكو

رقیه متحیرپسند

ترجمه و تدوين
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با یادآوری مفاد توصیه نامة تصویب شده توسط 
یونسکو، به ویژه توصیه نامه علیه تبعیض در آموزش 
و پــرورش )1960(، توصیه نامة مربوط به وضعیت 
معلمــان )1966(، توصیه نامة مربوط به آموزش در 
جهت تفاهم بیــن المللی، همکاری، صلح و آموزش 
مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی )1974(، 
توصیه نامه در مورد به رســمیت شناختن مطالعات 
و صالحیت در آمــوزش عالی )1997(، توصیه نامه 
در مــورد وضعیت آموزش عالــی كاركنان آموزش 
)1997( و توصیه نامــه در مورد یادگیری و آموزش 

بزرگ ساالن )2015(،
و نیــز با یادآوری قراردادهــای مربوطة تصویب 
 )ILO-( »شــده توســط »ســازمان جهانــی کار
شــامل کنوانسیون ســال 1975 در مورد راهنمای 
فنی وحرفــه ای و تربیت حرفه ای در توســعة منابع 
انسانی )شــماره: 142( و توصیه نامة توسعة منابع 
انسانی: آموزش، تربیت )مهارت آموزی( و یادگیری 

مادام العمر )شماره: 195(،
عطف به استاندارد بین المللی طبقه بندی آموزش 

در سال 2011، 
با توجه بــه اینکه آتفح در ترویج درک حقوق 
بشر و احترام به این حقوق، عدالت و برابری، تساوی 
جنسیتی و تنوع فرهنگی و نیز در تقویت اشتیاق و 
قابلیت برای یادگیری مادام العمر و یادگیری شیوة 
زندگــی در جهان نقش دارد، و همة این موارد برای 
مشارکت اجتماعی و اقتصادی و نیز برای تحقق صلح 
پایدار، زندگی شهروندی مسئوالنه و پیشرفت مداوم، 

اموری الزم هستند، 
و با به خاطر داشــتن نقش کلیــدی آتفح در 
دستور جلســة 2030 برای توســعة پایدار، که در 
جلسة ســران ملل متحد )نیویورک، 2015 ( اتخاذ 
شــد، و با توجه به تعهد جامعة بین المللی نسبت به 
ترویج رشــد اقتصادی دائمی و همه جانبه، توسعة 
اجتماعی، حفاظت زیست محیطی به نفع همگان، و 

ریشه کنی فقر و گرسنگی، 
»اینچئــون«،  بیانیــة  پرتــوی  در 
»آموزش وپــرورش2030 : در جهت آموزش كیفی 
فراگیــر و برابر و یادگیری مادام العمر برای همه «، و 

چارچوب اقدامی آموزش وپرورش2030، 
با در نظــر گرفتن توصیه نامة مطرح شــده در 
بیانیة بن - یادگیری برای کار، شهروندی و پایداری 
)2004(، و با در نظر گرفتن توصیه نامة مطرح شده 
در ســومین کنگــرة بین المللی آمــوزش و تربیت 

فنی وحرفــه ای، »آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای 
تبدیل كنندة آتفح: ایجاد مهارت برای کار و زندگی«، 
که بــه نام توافقنامــة شــانگهای )2012( و بیانیة 
»آیچی-ناگویــا« در خصوصآموزش برای توســعة 

پایدار )2014( مشهور است، 
با تصمیم گیری بر اســاس 37C / قطعنامة 17 
مبنی بر اینکه توصیه نامة بازنگری شــده 2001 در 
خصوص آموزش فنی وحرفه ای باید به گونه ای اصالح 
شود که بازتابی از روندهای نوین و مسائل مربوط به 

آموزش و تربیت فنی وحرفه ای باشند، 
با توجه به اینکه این توصیــه نامه باعث ایجاد 
اصول کلی، اهداف و دســتورالعمل هایی می شــود 
کــه همة دولت های عضو باید آن ها را طبق وضعیت 
اجتماعــی ـ اقتصادی، ســاختار حکومتی و منابع 
موجود خود در جهان متغییر به کار گیرند، و نیز به 
آموزش و تربیت فنی وحرفه ای تبدیل كننده، توسعه 
دهنده و ارتقا دهندة آتفح در سطوح ملی، منطقه ای 

و بین المللی توجه داشته باشند، 
و بعد از بررسی سند C /32 38 و پیش نویس 
توصیه نامة پیوست شــده به آن در مورد آموزش و 

تربیت فنی وحرفه ای:
1. توصیــه نامــة مربوط بــه آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای را اتخاذ کرده اســت که در 13 نوامبر 
2015 جایگزین توصیه نامة بازنگری شدة 2001 در 
خصوص آموزش و تربیت فنی وحرفه ای شده است. 

2. پیشــنهاد می کند که دولت های عضو با اتخاذ 
گام های مناســب، از جمله هر نوع اقــدام قانونی و 
مشروع، شروط و تبصره های زیر را طبق اصول قانون 
اساسی و ســاختار حکومتی خود به کار گیرند تا به 
اصــول این توصیه نامــه درون مرزهای خود تحقق 

ببخشند. 
3. همچنین پیشنهاد می کند که دولت های عضو، 
این توصیه نامه را به اطالع مقامات و افراد مســئول 
آتفح و نیز سایر ذی نفعان مرتبط با آتفح برسانند. 
4. همچنین پیشنهاد می کند که دولت های عضو، 
در تاریخ ها و به شــیوه های مقرر، گزارشــاتی را در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق این 

توصیه نامه، به هیئت مربوطه ارائه دهند. 

الف. قلمرو این توصیه نامه 
1. در این توصیه نامه، آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
) که از این پس به نام آتفح خوانده می شود( شامل 
آموزش، تربیت و ایجاد مهارت های مرتبط به طیف 
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وســیعی از زمینه های حرفه ای، تولیدی، خدماتی و 
امرار معاش است. 

2. آتفح به عنوان بخشی از یادگیری مادام العمر، 
می تواند در ســطح متوســطه، پس از متوســطه و 
دانشــگاه ارائه شود و شامل یادگیری مبتنی بر كار، 
مهارت آموزی مداوم و توســعة حرفه ای و تخصصی 
اســت که به کســب صالحیت ها منجر می شــوند. 
همچنین آتفح شامل طیف وسیعی از فرصت های 
توســعة مهارت هاست که  با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ می شود. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد 
ســواد و مهارت های محاســبه، مهارت های عرضی 
)غیر فنی( و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های 

جدایی ناپذیر آتفح هستند. 
3. به کار گیری و اجرای بخش های این توصیه نامه 
به شرایط خاص، ساختار های حکومتی و اصول قانون 

اساسی هر کشور بستگی خواهد داشت.

ب(چشم انداز و اهداف 
چشم انداز 

4 . آتفح از طریق توانمند ساختن افراد، سازمان ها، 
بنگاه هــای اقتصــادی و انجمن ها، و نیــز از طریق 
افزایش اشتغال، کار شایسته و یادگیری مادام العمر 
در توســعة پایدار نقش ایفا می کند و به این طریق 
موجب تقویت رقابت و رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، 
برابری اجتماعی و پایداری زیست محیطی می شود. 

اهداف 
5 . توانمند ساختن افراد و ارتقای اشتغال، 
کار شایســته و یادگیری مادام العمر: آتفح در 
پیشرفت دانش، مهارت ها و شایستگی های افراد برای 
اشــتغال، حرفه ها )كارراهه هــا(، زندگی و یادگیری 
مــادام العمر نقش دارد. آتفح به افراد کمک می کند 
بین آموزش و دنیای كار گذر نمایند، یادگیری و کار 
را با هم ترکیب کنند، اشــتغال پذیری خود را پایدار 
ســازند، تصمیم های آگاهانه بگیرند و به آرمان های 
خود تحقق ببخشــند. آتفح از طریق در دسترس 
قرار دادن بازار کار، وسایل امرار معاش و فرصت های 
یادگیری مادام العمر برای افراد، در ایجاد انســجام 

اجتماعی ایفای نقش می کند. 

6 . ارتقای رشــد اقتصادی فراگیر و پایدار: 
آتفح موجــب افزایش کارایی ســازمان ها، افزایش 

رقابت بیــن بنگاه های اقتصادی و توســعه جوامع 
می شــود. آتفح دارای جهت گیری بازار کار است و 
تغییراتی در ماهیت و سازمان کار، از قبیل پیدایش 
صنعت ها و حرفه های جدید، و پیشرفت های علمی 
و فناورانه را پیش بینی و تســهیل می كند. آتفح از 
طریق ارتقای کارآفرینی، از خوداشــتغالی و توسعة 

بنگاه ها حمایت می کند. 

7 . ارتقای برابری اجتماعی: آتفح موجب برابری 
فرصت هــای یادگیــری و پیامدهــای اجتماعی ـ 
اقتصادی آن، از جمله برابری جنســیتی می شــود. 
آتفح فرصت های یادگیری جذاب و مناسبی برای کل 
جمعیت مشتمل بر همة طبقات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی فراهم می کند. آتفح فراگیر است و هیچ 
نوع تمایز و تبعیضی را تحمل نمی کند. آتفح موجب 
توسعة دانش، مهارت ها و شایستگی هایی می شود که 
زندگی شهروندی مســئوالنه و مشارکت مردمی را 

تقویت می کنند. 

8 . ارتقای پایداری زیســت محیطی: آتفح 
اصول پایداری زیســت محیطی را تلفیق می نماید 
و از طریــق ترویج درک نگرانــی رابطة بین جامعه 
و محیط زیست، مســئولیت پذیری افراد را در برابر 
محیط افزایش می دهد و به این طریق موجب ایجاد 
الگوهای سازگارپذیر مصرف و تولید می شود. آتفح 
موجب پیشرفت دانش، مهارت ها و شایستگی ها برای 
حرفه ها، اقتصاد ها و جوامع طرف دار محیط زیســت 
)سبز( می شــود.آتفح در توســعة نوآوری ها و راه 
حل های فناورانــة الزم برای رفع بحران تغییر آب و 
هوایی و نیز در حفظ یکپارچگی محیط زیست نقش 

دارد. 

ج( سیاست ها و شیوة نظارت 
سیاست گذاری ها 

9. دولت هــای عضو باید مطابق با شــرایط خاص 
ســاختار های حکومتی و اصول قانون اساسی خود، 
سیاســت های مربوط به آتفح را بــه گونه ای ایجاد 
کننــد که مطابق بــا طیف وســیعی از عرصه های 
سیاستی از قبیل آموزش، اشتغال و اهداف راهبردی 
کلی دولت هــا، به ویژه اهداف اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی آن ها باشند. 

10. دولت هــای عضو بایــد آتفح را در همة انواع 
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آن و در همة موقعیت ها هدایت كنند، ارتقا دهند و 
به رسمیت بشناســند. این اقدام را می باید از طریق 
یک چارچوب یادگیری مــادام العمر در كل زندگی 
انجام دهند، به طوری كه همة کودکان و بزرگ ساالن 
را مجهز به دانش، مهارت و شایســتگی برای کار و 
زندگی كنند و موجــب ایجاد  بازار کار و پیامدهای 

اجتماعی بهتر شود. 

11. دولت های عضو باید چهرة عمومی و جذابیت 
آتفــح را  بیــن یادگیرنــدگان، خانواده ها و همة 
ذی نفعان دیگر ارتقا دهند و در خصوص فرصت های 
احتمالی برای پیشــرفت، کار، یادگیری مادام العمر 
و خود شــکوفایی به آن هــا اطالع رســانی كنند. 
دولت های عضو باید، طبق شــرایط خــود، به رفع 
آن دســته از مســائل چند بعدی بپردازند که  روی 
جذابیت آتفح تأثیرگذار هســتند. همچنین باید به 
اقداماتی نظیر افزایش نفوذپذیری و تنوع برنامه ها و 
مسیرهای آموزشی دست بزنند تا انگیزه، اطالعات و 

راهنمایی های الزم را برای افراد فراهم سازند. 
12. دولت هــای عضو باید طبق نظــام آموزش و 
تربیت خود، آتفح را در ســطح متوســطه، پس از 
متوســطه و آموزش عالی توســعه دهند. همچنین 
مقامات باید اطمینان حاصــل کنند که  چارچوبی 
اساسی برای جلب مشارکت ذی نفعان بازار کار وجود 
دارد و صالحیت ها و برنامه ها با مشــورت کارگزاران 
مربوطــه ارائه می شــوند؛ به طوری کــه برنامه های 
آموزشی و صالحیت ها شفاف و دقیق و کیفیت آن ها 

تضمین شده باشد. 
 

13. دولت های عضو باید مســیر های آموزشــی را 
هموار ســازند و گذر بین آموزش متوسطه، پس از 
متوســطه و آموزش عالی را آسان کنند. برای مثال، 
از طریق ایجاد روندهای انعطاف پذیر برای راهنمایی 
و پذیــرش، تجمیــع و انتقال واحدهــا، برنامه های 
ارتباط دهی و طرح های معادل ســازی که توســط 
مقامات مربوط به رســمیت شناخته می شوند، مورد 
حمایت مالی قرار گیرند. مؤسســات آتفح و ســایر 
مؤسســات و مقامات آموزشی باید در جهت اجرای 

این اقدامات همکاری کنند. 

14. دولت هــای عضو باید طبق شــرایط خاص، 
ســاختار های حکومتی و اصول قانون اساسی خود، 
از مهارت آموزی مداوم و توســعه حرفه ای به وسیلة 

ارتقای دسترســی و افزایش مشارکت یادگیرندگان 
بزرگ ســال پشــتیبانی كنند. این موضوع شــامل 
ترغیب بنگاه های اقتصادی، به ویژه بنگاه های كوچك 
و متوسط، برای ســرمایه گذاری روی کارکنان خود 

می شود. 

چارچوب تنظیم گری و حکمرانی 
15. دولت هــای عضو که مســئولیت اصلی برای 
ایجــاد سیاســت ها عمومی را بر عهــده دارند، باید 
یــک چارچوب مقرراتــی را بــرای تعریف نقش ها، 
حقوق، پاســخ گویی ها و تعهدات بخش های عمومی 
و خصوصی خود ایجاد و ذی نفعان را به مشــارکت و 

همکاری ترغیب كنند. 
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16. دولت هــای عضو باید تعــاون و همکاری بین 
ادارات را آسان سازند و ظرفیت های فنی، اجرایی و 
ســازمانی را در جهت اداره، مدیریت و تأمین بودجة 

آتفح تقویت كنند. 

17. دولت هــای عضو باید بر طبق ســاختار های 
حکومتی خود، به ایجاد یا تقویت مدل های حکومتی 
برای مؤسســات آتفح مبــادرت کنند. این موضوع 
جلب مشارکت ذی نفعان محلی مرتبط و در صورت 
لزوم، همکاری با مؤسسات تجاری برای پشتیبانی از 

یادگیری مبتنی بر کار را هم شامل می شود. 

مشارکت های  اجتماعی،  گفت وگوی 
بخش خصوصی و سایر ذی نفعان 

18. دولت های عضو باید به طور مناسب مشارکت 
شرکای اجتماعی را در آتفح طبق الزامات بازار کار، 
آموزش، تربیت و ســایر مقررات توافق شده، ترویج 

دهند. 
 

19. باید به کمک اصول کلیدی، همانند هم سویی 
با سیاســت های بخش هــای عمومــی، حمایت از 
گفت وگــوی اجتماعــی، ایجاد مســئولیت پذیری، 
پاســخ گویی و کارایی، مشارکت بخش خصوصی در 
آتفح جلب و هدایت شــود. هنگام جلب مشارکت 
بخش خصوصی در سیاســت های آتفح باید تنوع 
این بخش شامل بنگاه های اقتصادی بزرگ، متوسط، 
کوچک و خانگی در همة بخش های فعالیت اقتصادی 

به رسمیت شناخته شود.

20. به منظور توسعة سیاست گذاری و حاکمیت، 
دولت های عضو باید به طور مناسب با سایر ذی نفعان، 
از قبیل ســازمان های غیــر دولتــی و نمایندگان 
آتفح، کارمندان،  ارائه دهنــدگان  یادگیرنــدگان، 
والدین، جوانان، رهبران سنتی، افراد بومی و دیگران 

همکاری كنند. 

تأمین بودجه و منابع مالی
21. دولت های عضو باید به اقداماتی دســت بزنند 
که منابع بودجه و تأمین منابع مالی را متنوع کنند 
و از طریق انواع  مشارکت ها از جمله مشارکت بخش 
خصوصی-عمومی، همه ذی نفعان را مشارکت دهند. 
برای ایجــاد تنوع در منابع بودجــه باید بنگاه های 
اقتصادی، مقامات و افراد محلی نیز درگیر شــوند و 

در عین حال به اصول برابری و فراگیری )شمولیت( 
احترام گذاشــته شــود. عــالوه بــر چارچوب های 
کنونی بــرای بودجه گذاری های عمومی، می توان از 
سازوكارهای ابتکاری تأمین بودجه، مثل مشارکت و 
تقسیم هزینه ها و کاهش مالیات و وام ها نیز استفاده 
کرد تا کارایی و پاسخ گویی بیشتر شود و تقاضا برای 

آتفح افزایش پیدا کند. 

22. انواع سازوکارهای انگیزشی و پاسخ گویی  باید 
انجام شوند تا آگاهی ها افزایش یابند و طیف وسیعی 
از مشارکت کنندگان در آتفح سرمایه گذاری کنند و 
مدل های سنتی استفاده از منابع و تخصیص بودجه 
که مبتنی بر پول ورودی هستند تغییر داده شوند و 
به مدل های بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد تبدیل 

شوند. 

23. مؤسســات آتفح، از جمله مراکز آموزشی در 
سطوح متوسطه، پس از متوسطه و آموزش عالی، باید 
دارای بودجــة کافی برای فعالیت های خود و تأمین 
زیرســاخت ها، تجهیزات و هزینة حفظ و نگهداری 
باشند. مؤسســات آتفح باید دارای سطوح مناسبی 
از استقالل عملیاتی و مالی باشند تا بتوانند با بافت و 
جوامع محلی خود ارتباط برقرار کنند، همکاری های 
جدیدی را در جهت بهبود کیفیت برنامه های آتفح 

جلب كنند و درامدزایی داشته باشند.

برابری و تساوی دسترسی 
24. دولت های عضو بایــد اقداماتی انجام دهند تا 
اطمینان حاصل شود که همة کودکان و بزرگ ساالن 
از فرصت های برابر برای یادگیری و رشــد، و تقویت 
دانش، مهارت ها و شایســتگی ها برخودارند. به این 
منظور باید آتفح را دگرگون كنند و همة انواع آن را 
گسترش دهند تا پاسخ گوی انواع نیازهای یادگیری 
و مهارت آموزی باشد. باید از فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی به عنوان وسیله ای برای توسعه دسترسی و 

مشارکت، طبق شرایط و موقعیت استفاده کرد. 

25. دولت هــای عضــو باید طبق ســاختار های 
حاکمیتی خود، آموزش پایة با کیفیتی را به همگان 
ارائه دهنــد و نیازهای کودکان خارج از مدرســه و 
بزرگ ساالن کم مهارت را تأمین کنند، به این منظور 
بایــد مهارت های پایة خواندن و نوشــتن، ریاضی و 
مهارت هــای عرضی )شایســتگی های غیر فنی( را 

مؤسسات آتفح، 
از جمله مراكز 
آموزشی در سطوح 
متوسطه، پس از 
متوسطه و آموزش 
عالی، باید دارای 
بودجة كافی برای 
فعالیت های خود و 
تأمین زیرساخت ها، 
تجهیزات و هزینة 
نگهداری باشند
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مبنایی برای مشارکت معنادار در آتفح قرار دهند. 
بخش آموزش و ســایر ذی نفعان  باید شــرایط را به 
گونــه ای برای همگان فراهم کنند كه آتفح  آزادانه 

انتخاب شود. 

26. بایــد علیه همــة انواع تبعیض هــا، از جمله 
تبعیض جنســیتی، اقدام کرد. دولت های عضو باید 
امکان دسترســی و مشــارکت برابر زنــان و مردان 
را در آتفح فراهم کنند. در همة انواع مؤسســات، 
برنامه های آموزشی، برنامه های درسی، مواد آموزشی 
و یادگیری مبتنی بــر كار، مربوط به آتفح، باید از 
تبعیض های جنسیتی و ســایر رفتارهای كلیشه ای 
مشــابه جلوگیری و به دستیابی به برابری جنسیتی 
كمك شود دولت های عضو باید برای افزایش برابری 
و تســاوی دسترسی ، ســازوكار نوآورانه ای، همانند 
فراهم کردن انگیزه های مالی به منظور تأثیرگذاری 

بر روی اقدمات پذیرش را به كار بندند. 

27. دولت های عضو باید دسترسی به آتفح را برای 
همة گروه های محروم و آسیب پذیر، مثل جمعیت های 
روستایی و حاشیه ای دور افتاده افزایش دهند و از این 
گروه ها حمایت کنند تا بار هزینه های آن ها کاهش 
یابد و سایر موانع نیز برطرف شوند. دولت های عضو 
باید بر طبق بافت ملی خود، به یادگیرندگان دارای 
معلولیت ، افراد بومی، جمعیت های عشایر، گروه های 
اقلیت نژادی، گروه های اجتماعی محروم، مهاجران، 
پناهندگان، افراد بدون تابعیت و جمعیت های درگیر 
جنگ یا فجایع طبیعی و نیز به افراد بی کار و کارگران 

آسیب پذیر توجه ویژه داشته باشند.

د(کیفیت و تناسب 
فرایند های یادگیری 

28. دولت های عضو باید بر طبق شــرایط خاص، 
ســاختار های حکومتی و اصول قانون اساسی خود، 
انواع متفاوتی از فرصت های یادگیری را در مؤسسات 
خصوصی و عمومی آتفح، محل های کار، خانه ها و 
ســایر موقعیت ها فراهم کنند. الزم است یادگیری 
غیررسمی، چه به صورت »فرد محور« ، »فرد- فرد« 
یا ســایر انواع یادگیری اجتماعی ترغیب شود و در 
صورت لزوم، این یادگیری ها از طریق ســازوكارهای 
شناسایی )به رسمیت شناسی( و اعتباردهی، آشکار 

و شفاف شوند. 

29. عــالوه بر دانــش، مهارت و شایســتگی های 
مربوط به زمینه های حرفه ای، فرایند های یادگیری 
باید شــامل مهارت های پایه نیز باشند و درک افراد 
را از جنبه های علمی، فناورانه، اجتماعی، فرهنگی، 
زیســت محیطــی، اقتصــادی و ســایر جنبه های 

اجتماعی افزایــش دهند. آتفح باید كل نگر و همه 
جانبه باشــد و مهارت های عرضی )غیر فنی( و کار 
آفرینی، مهارت های  ایمنی و بهداشت کار، پیشرفت 
فرهنگی، زندگی شهروندی مسئوالنه و توسعة پایدار 

و نیز آگاهی از حقوق كار را نیز شامل شود. 
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30. انواع متفاوت یادگیری مبتنی بر كار، از جمله 
مهارت آمــوزی در حین كار، یادگیری خارج از زمان 
كار )الحاقی(، کارآموزی و کارورزی نیز باید ترغیب 
شوند. کیفیت یادگیری های مبتنی بر كار باید ارتقا 
داده شــوند و در صورت لزوم بــه کمک یادگیری 

مدرسه ای یا سایر یادگیری های دیگر تکمیل شود. 

31. در سیاســت های عمومی باید کارآموزی های 
با کیفیت که متشــکل از کار و یادگیری مدرسه ای 
هســتند، از طریق گفت وگوی اجتماعی و مشارکت 
بخش خصوصی و عمومی تقویت شوند تا به پیشرفت 
دانش، مهارت ها و شایستگی ها و کسب تجربة کاری 

در جوانان کمک شود. 

32. باید آتفح را در اقتصاد غیر رســمی، همانند 
اســتفاده از کارورزی هــای ســنتی بــا كیفیت در 
بنگاه های اقتصــادی کوچک، خرد و خانگی و جلب 
مشارکت ذی نفعان در بخش های روستایی و شهری 

ارتقا داد. 

33. بایــد از تمامــی ظرفیت هــای فناوری های 
اطالعات و ارتباطات، از جمله اینترنت، فناوری های 
همراه و رسانه های اجتماعی در آتفح استفاده كرد 
تا آمــوزش از راه دور و آنالین برای نمونه از طریق 
مدل های ترکیبی، توسعه و استفاده از منابع آموزشی 

آزاد فراهم شود. 

34. برای ایجاد و اســتفاده از اطالعات مربوط به 
پیشرفت های یادگیرندگان، باید سیستم های سنجش 
مؤثر و مناسبی طراحی شوند. ارزشیابی فرایند های 
یاددهــی و یادگیــری، از جمله ســنجش تکوینی، 
باید با همکاری همة ذی نفعــان، به ویژه معلمان و 
مربیان، نمایندگان زمینه هــای حرفه ای مورد نظر، 
سرپرستان و یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی 
یادگیرندگان را باید با استفاده از روش های سنجش، 
از قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط 

هم گروه ها مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

کارکنان آتفح 
35 . سیاســت ها و چارچوب ها بایــد به گونه ای 
طراحی شــوند که از وجــود کارکنان با صالحیت و 
كیفیت بــاال، از قبیل معلمان، مربیان ، مدرســان، 

معلمــان خصوصی، مدیران، سرپرســتان، كاركنان 
آموزش آزاد، مربیان راهنمایی و مشــاوره، و ســایر 

كاركنان در آتفح اطمینان حاصل شود. 

36. بخش هایی از توصیه نامــة مربوط به جایگاه 
معلمــان )1966( قابل اجرا هســتند، بــه ویژه از 
لحاظ شــروط مربوط به آمادگی برای شــغل، ارائه 
آموزش هــای باالتر برای معلمان، اشــتغال و حرفه، 
حقوق و مســئولیت های معلمان، شرایط الزم برای 
یاددهــی و یادگیــری مؤثر، حق الزحمــه و امنیت 
اجتماعی معلمــان. توصیه نامة مربــوط به جایگاه 

كاركنان آموزش عالی )1997( نیز قابل اجراست. 

37. بــا توجــه به اهمیــت روز افــزون یادگیری 
مبتنی بــر كار و آتفح در ســایر موقعیت ها، مثل 
یادگیــری »جامعه محور«، »یادگیــری از راه دور« 
و یادگیــری آنالین، دولت های عضــو باید حمایت 
نظام منــدی از نیازهای مربیان، معلمان خصوصی و 
ســایر تســهیل گران به عمل بیاورند. به این منظور 
الزم است سیاســت ها و چارچوب هایی در خصوص 
جایگاه، استخدام و رشــد حرفه ای این افراد تدوین 
کنند. کارکنان آتفح باید از شــرایط کاری مناسب 
و دســتمزد کافی و نیز فرصت های رشــد شغلی و 

حرفه ای برخودار باشند. 

38. کارکنــان آتفح در مؤسســات آموزشــی و 
محل های کار باید دارای قابلیت های الزم باشــند تا 
آتفح بتواند پاســخ گوی بافت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و محیطی جوامع خود باشــد. این کارکنان 
باید در دگرگون سازی و گسترش آتفح نقش داشته 
باشند. کارکنان آتفح به طور ویژه، نیازمند آمادگی 
اولیه و آموزش مداوم و پیشــرفت حرفه ای، از جمله 
برخورداری از تجربــة کاری در بنگاه های اقتصادی 
هســتند و باید از این افراد حمایت شود تا شیوة کار 
خود را بهبود بخشند و خود را با تغییرات وفق دهند. 
ارتقای اولیــه و مداوم کارکنان آتفح باید شــامل 
مهارت آموزی در ارائة راهنمایی و برابری جنســیتی 

باشد.

مســیر های  و  صاحیت ها  نظام های 
یادگیری 

39. باید با مشــورت ذی نفعان و بر اساس نیازهای 
شناخته شده، از قبیل اســتاندارد های حرفه ای، به 

آتفح باید كل نگر 
و همه جانبه باشد 
و مهارت های 
عرضی )غیرفنی( 
و كارآفرینی، 
مهارت های ایمنی 
و بهداشت كار، 
پیشرفت فرهنگی، 
زندگی شهروندی 
مسئوالنه و توسعة 
پایدار و نیز آگاهی از 
حقوق كار را نیز شامل 
می شود
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ایجــاد چارچوب ها یا نظام هــای صالحیت »پیامد 
محــور« اقدام كرد که مبتنی بر پیامد های یادگیری 
باشــند و با مجموعه ای از استاندارد های مورد توافق 

ارتباط داشته باشند. 

40. باید سیاســت ها یــا ســازوكارهای مقرراتی 
ایجاد کرد که از پیشــرفت افقی و عمودی حمایت 
 کنند و شــامل مســیرهای یادگیری انعطاف پذیر، 
پودمان سازی، به رسمیت شناختن آموزش های قبلی 
و تجمیع و انتقال واحدها و آموزش ها باشند باید به 
تشــویق افراد کم مهارت و بی مهارت نیز توجه ویژه 
کرد تا این افراد بتوانند مجوز و گواهی نامة دسترسی 

به آموزش بیشتر و کار شایسته را به دست آورند. 

41. باید با کمک و همکاری سه جانبة نمایندگان 
کارگران، نمایندگان کارفرمایان و مسئوالن عمومی 
)دولتی(، نظام هایی برای شناســایی و به رســمیت 
شــناختن، روایی ســنجی و اعتباردهــی به دانش، 
مهارت ها و شایستگی هایی که قباًل از طریق یادگیری 
غیررسمی و سازمان نایافته کســب شده اند، ایجاد 
شــوند. ضروری است با همکاری ذی نفعان مرتبط، 
رویه های ســنجش قابل اعتماد و اعطای گواهی نامة 

تضمین كیفیت استقرار یابند. 

42. بــا توجــه بــه جابه جایــی و تحرك پذیری 
یادگیرنــدگان و کارگران، دولت هــای عضو باید به 
رســمیت شناســی متقابل صالحیت ها را در سطح 

ملی، منطقه ای و بین المللی  ارتقا دهند.

کیفیت و تضمین کیفیت 
43. دولت هــای عضو باید طبق شــرایط خاص، 
ســاختار های حکومتی و اصول قانون اساسی خود، 
محیطی را برای آتفح بــا کیفیت باال فراهم کنند. 
الزم اســت به ظرفیت ســازی های الزم برای بهبود 

کیفیت توجه ویژه ای داشت. 

44. دولت هــای عضو باید نظامــی برای تضمین 
کیفیت آتفح بر اســاس مشــارکت همة ذی نفعان 
مربــوط ایجاد کننــد. نظام های تضمیــن کیفیت 
باید شــامل اهداف و اســتاندارد های شفاف و قابل 
اندازه گیری، دستور العمل های اجرایی و سازوكارهای 
بازخورد و نتایج دســترس پذیر ارزشــیابی باشند . 
تضمین کیفیت باید هم شامل »خود ارزیابی« و هم 

شامل»ارزیابی بیرونی« باشد تا بتوان به طور مداوم، 
عملکــرد نظام و پیامدها را پایش كرد و آن را بهبود 

بخشید. 

45. دولت های عضــو باید در جهت بهبود رهبری 
و مدیریت مؤسســات آتفح تــالش کنند. کیفیت 
و تضمیــن کیفیــت در آتفح  باید همــة کارکنان 
مؤسسات آموزشی و سایر ذی نفعان مرتبط را درگیر 

سازد. 

46. دولت هــای عضو بایــد طبق اصــول قانون 
اساســی خود، چارچوبی قانونی و مناســب را برای 
پایش ارائه دهندگان بخــش خصوصی آتفح ایجاد 
کنند که در آن، محافظت از یادگیرندگان یک اصل 

راهنمایی كنندة کلیدی باشد. 

تناسب با بازارهای کار و دنیای كار 
47. دولت های عضو باید در راستای شرایط خاص، 
ســاختار های حکومتی و اصول قانون اساسی خود ، 
شــرایط آســانی برای گذر از آموزش به دنیای كار، 
اشــتغال یا خود اشــتغالی فراهم کننــد. ارتباط و 
پیوند بین مؤسســات آتفح، آژانس های استخدامی 
و کارفرمایان باید تقویت شــود و باید از کارآفرینی 
و ایجاد كســب و كارهای جدید حمایت كرد، برای 
مثــال، از طریــق تلفیق مهارت هــای کارآفرینی با 
فوق  فعالیت های  برنامه های درسی، ســازمان دهی 
برنامه، ایجاد مراكز رشــد كسب و كار )انكوباتورها(، 
و همکاری با مراکز انتقال كسب و كار و فناوری این 

حمایت انجام می پذیرد. 

48. دولت های عضو باید سیســتم های اطالعاتی 
آتفح و بازار کار را با استفاده از داده های آزاد مناسب 
مستقر كنند و ظرفیت های سازمانی به وجود آورند 
تا از ارتباط آتفح با نیازهای کنونی و در حال تغییر 
دنیای كار در ســطح ملی، منطقــه ای و بین المللی 
اطمینــان حاصل کنند. كه نیازهای مربوط به ایجاد 
شــغل ها و حرفه ها، اقتصاد و جوامع سبز و طرف دار 

محیط زیست از جملة این نیاز ها هستند. 

49. می تــوان از توافقــات مشــارکت های بخش 
خصوصی ـ عمومی استفاده کرد تا مهارت های مورد 
نیاز شناسایی و پیش بینی شوند. برای نمونه، می توان 
به مطالعات آینده نگر،  و شوراهای مهارتی بخش ها 

كاركنان آتفح به ویژه 
نیازمند آمادگی 
اولیه و آموزش 

مداوم و پیشرفت 
حرفه ای، از جمله 

برخورداری از تجربة  
كاری در بنگاه  های 

اقتصادی هستند 
و باید از این افراد 

حمایت شود تا شیوة 
كار خود را بهبود 

بخشند و خود را با 
تغییرات وفق دهند
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یا شوراهای ناظر و رصد كننده اشاره كرد. همچنین، 
باید تــالش در جهت جمــع آوری داده ها، تحلیل 
بافت ها و شــرایط در حال تغییر، پایش نظام مند و 
ارزشــیابی اجرا و نتایج انجام پذیرد تا تناسب آتفح 

افزایش یابد. 

اطاعات و راهنمایی ها 
50. دولت هــای عضو باید با همــکاری ذی نفعان 
مرتبط، به ایجاد و تنظیم گری خدمات اطالعات رسانی 
عمومــی و خصوصی و خدمــات راهنمایی مبادرت 
کنند تا بتوانند پشتیبانی به روز و قابل اعتمادی در 
زمینة آموزش، مهارت آموزی مداوم، توسعة حرفه ای 
و فرصت هــای کاری در ســطح ملــی، منطقه ای و 

بین المللی، ارائه دهند. 

51. اطالعات و راهنمایی ها باید به طور مداوم ارائه 
شوند، و در جهت کمک رسانی و حمایت از همة افراد 
در مشــاغل و زندگی های كاری متنوع تر باشند و به 
ترویج برابری در همة ابعاد، از جمله برابری جنسیتی، 
توجه ویژه مبذول دارند تا نابرابری های اجتماعی در 

آموزش، دنیای كار و جامعه برطرف شوند. 

52. خدمــات اطالعاتــی و راهنمایــی بایــد از 
یادگیرندگان در تصمیم گیری هایشان حمایت کنند 
و این کار را از طریق فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 
شامل فناوری همراه، شبکه های اجتماعی و وسایل و 

ابزارهای چند رسانه ای انجام دهند. 

هـ.( پایش و ارزشیابی 
53. دولت هــای عضو باید طبق شــرایط خاص، 
ســاختار های حکومتی و اصول قانون اساسی خود، 
سیاســت ها و برنامه های آتفح را ارزشــیابی کنند. 
این ارزشــیابی ها می توانند شامل مطالعة تأثیرات و 
پیامدهای سیاســت ها و برنامه های آتفح و بررسی 
وســیعی  برای طیف  فایده هایآتفح  و  هزینه هــا 
از بخش هــای خصوصی و عمومــی از قبیل افراد، 

بنگاه های اقتصادی و انجمن ها باشد. 

54.  برای اندازه گیری میزان کارایی و اثربخشــی 
سیاســت های آتفح در برابر استاندارد ها، اولویت ها 
و اهداف توافق شــده، از قبیل اهــداف خاص برای 
گروه هــای محروم و آســیب پذیر، بایــد ابزار ها و 
شــاخص های مناســب ایجاد کرد. این اندازه گیری 
می تواند شــامل ارزشــیابی مؤسســات عمومی و 
خصوصــی ، ارائه دهنــدگان و برنامه هــا، از جمله 
خود ارزشــیابی ها و نیز مطالعات مسیریابی و ایجاد 
مجموعه ای از شــاخص ها، مانند درصد دسترسی، 
درصد تکمیل و وضعیت اشــتغال فارغ التحصیل ها 
باشد. جمع آوری و پردازش داده ها باید طبق مقررات 

مربوط به حفاظت از داده ها انجام شود. 

55. باید ظرفیت های سازمانی را برای جمع آوری 
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 پی نوشت 
1. Technical and Vocational 
Education and Training

داده، به كارگیری اطالعات از روی پایش و ارزشیابی 
بــه منظور آگاهی از راهبرد هــا و برنامه های آتفح، 
اســتاندارد ها و برنامه های درســی، یا برای تنظیم 
روش های یادگیری را تقویت کرد. باید انسجام بین 
جمــع آوری داده های ملی آتفح و اســتاندارد ها و 

ابتكارات بین المللی ارتقاء داده شود. 

56. در فرایند هــای مربوط به پایش و ارزشــیابی 
آتفح، باید از مشــارکت وســیع ذی نفعان مرتبط 
اطمینان حاصل شــود. و این مشاركت با نگاهی در 
جهت بهبود فرایند های یادگیری و تقویت ارتباطات 
بین یافته هــا، تصمیم گیری ها، شفاف ســازی ها و 

پاسخ گویی در قبال نتایج انجام پذیرد. 

مجموعه ای از شاخص ها همانند درصد دسترسی، 
درصد تكمیل و وضعیت اشــتغال فارغ التحصیل ها 
بــرای اندازه گیری میزان كارایی و اثربخشــی آتفح 

تعیین شود.

و( پژوهش و مدیریت دانش 
57. دولت های عضو باید پایة دانش را برای آتفح 
از طریق سرمایه گذاری دائمی روی پژوهش های بین 
رشــته ای، عمیق تر کنند تا روش های جدیدی برای 
آتفح طراحی شــوند و معنای آن در ســطح وسیع 
تری درک شود و روی سیاست ها و تصمیم گیری های 

آتفح تأثیر گذاشته شود.  

58. در صورت لزوم، ذی نفعان باید در کمیسیون ها، 
در ارزشــیابی پژوهش ها و نیز در ایجاد راهبرد ها و 
نظام های مدیریت دانش دخالت داشته باشند. باید از 
ظرفیت های پژوهشی مؤسسات آموزش عالی، ارائه 
دهندگان آتفح، شركای اجتماعی و سایر ذی نفعان 
مرتبط استفاده کرد و آن ها را طبق موقعیت و شرایط 
در جریان قرار داد. یافته های پژوهشــی را نیز باید با 
استفاده از انتشارات و ابزار های الکترونیکی در سطح 

وسیع منتشر کرد. 

ز(همکاری بین المللی 
59. دولت هــای عضو باید دانش، تجربه و اقدامات 
ثمربخش خود را به اشــتراک بگذارند، جمع آوری 
داده های آتفح را در ســطح بین المللی ارتقا دهند 
و از شــبکه های بین المللی و منطقه ای، کنفرانس ها 
و ســایر انجمن ها بهره برداری کنند. شبکة یونیوك  
) UNEVOC( یک منبع راهبردی اســت که برای 
یادگیری متقابــل و تقویت همکاری بین المللی در 
جهت آتفح، در اختیار دولت های عضو قرار می گیرد. 

60. دولت های عضو باید با واحد های نظام ملل متحد،  
مجامع منطقه ای، )از جملــه انجمن های اقتصادی 
منطقه ای(، ذی نفعان خصوصــی و عمومی مرتبط، 
ســازمان های جامعة مدنی و شبکه های پژوهشی در 
جهت تقویت همکاری ها، افزایش کمک های متقابل 

و در ظرفیت سازی ها همكاری كنند. 



توصیه های سومین كنگرۀ 
بین المللی آموزش هـــای 
فنی و حرفه ای- چیــن 2012

شــانگهای، جمهوری خلق چین )16-12ماه می 
سال 2012(

مقدمه
ما، شــرکت کنندگان در سومین کنگرة بین المللی 
در آموزش های فنی و حرفه ای که  از تاریخ دوازدهم 
تا شــانزدهم ماه می ســال 2012 در »شانگهای« 
)جمهــوری خلق چین( برگزار شــد، دور هم جمع 
شــدیم و روند هــای عمده و سیاســت گذاری ها در 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای را از دومیــن کنگرة 
بین المللــی آموزش های فنی و حرفــه ای تاکنون که 
در »سئول« )جمهوری کره( در سال 1999 برگزار 
شــد، بررســی کردیم. ما چالش هایــی را که نظام 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای با آن ها مواجه شــده 
اســت، مورد بحث قرار دادیم و پاسخ های متناسب 
با هدف ها را برای رســیدن به درک بهتر از ســهم 
آموزش هــای فنی و حرفه ای در توســعة پایدار و در 
تعیین جهت گیری های راهبردی برای همکاری میان 
کشــورها، و با جامعة بین المللی به منظور حمایت از 
آموزش های فنی و حرفــه ای برای همه، در چارچوب 
تمامی تالش ها به نفع دسترسی، شمول و برابری و 

آموزش برای توســعة پایدار و فرهنگ صلح، بررسی 
كردیم. ما از دولت جمهوری خلق چین برای میزبانی 
کنگره، استقبال و مهمان نوازی سخاوتمندانه گرم و  

صمیمانه قدردانی می کنیم.
 با یــادآوری توصیه های کنگــرة بین المللی در 
توسعه و بهبود آموزش و پرورش فنی وحرفه ای )برلین، 
فنی وحرفه ای  آموزش و پرورش  کنوانسیون   ،)1987
بین المللی  توصیه هــای دومین کنگــرة   ،)1989(
آموزش و پــرورش فنی وحرفه ای )ســئول، 1999 (، 
پیشــنهاد تجدید نظــر در مــورد آموزش و پرورش 
فنی وحرفه ای )2001(، اعالمیة بن در یادگیری برای 
کار، شهروندی و توسعة پایدار )2004(، اعالمیة بن 
در آموزش و پرورش برای توســعة پایــدار )2009(، 
طرح عملی گروه 20 در توســعه )ســئول، 2010(، 
 ،)LDCs( اعالمیة کشورهای کمتر توســعه یافته
نشســت وزیران درسیزدهمین  جلســة کنفرانس 
تجارت و توســعة سازمان ملل متحد )دوحه، آوریل 
2012(، نتایــج رایزنی هــای ســازمان دهی  شــدة 
منطقه ای در تدارک برای کنگرة شانگهای )اعالمیه 
عمان و  مونتگوبی( و نتایج سه ساالنة  انجمن توسعة 

آموزش و پرورش در آفریقا )2012(، 

مقاله

كلیدواژه ها: 
فنی و حرفه ای، صالحیت 
حرفه ای، بهبود و كیفیت، 
دگرگون سازی، توسعه 
پایدار
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ابراهیم آزاد1

دگرگون سازی 
آموزش های 
فنی و حرفه ای: 
ساختن مهارت ها 
برای کار و زندگی
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با تأکید بــر اینکه انتظار مــی رود، آموزش های 
فنی وحرفه ای  به تحقق اهــداف آموزش برای همه 
و اهداف توســعة هزاره به عنوان تاریخ هدف )سال 
2015( فعاالنه کمک كند و نزدیک شود. و توجه به 
اهمیت آن را كه به صورت افزایشی درحال شناخته 
شــدن اســت، درآســتانة کنفرانس ریو و گروه 20 
ســازمان ملل متحد در توسعة پایدار )22-20 ژوئن 
2012( و در بحث هــای بین المللی پس از 2015 و 
برنامه های آموزش و توســعة بین المللی، در دستور 

کار آن ها قرار دهیم.
با توجه به دستاوردهای معنا داری که  در توسعة 
سیاســت های آموزش های فنی وحرفه ای در سطح 
ملــی و بهبــود هماهنگی ها کــه از دومین کنگرة 
بین المللی آموزش و پــرورش فنی وحرفه ای،  به ویژه 
در نظر گرفتن ارتباط بین آموزش و پرورش و تربیت 
حرفــه ای و نقــش آموزش هــای فنی وحرفه ای در 

یادگیری مادام العمرحاصل شده است،
و همچنین، با توجه به بحث های جاری مفهومی 
در تعریــف آموزش هــای فنی وحرفــه ای، از جمله 
اســتفاده از عبارت هــای دیگری مانند »توســعة 

مهارت های فنی وحرفه ای،
شناختن توسعه های جدید و چالش های اجتماعی 
مرتبط با ظهور جوامع دانش محور، گســترش سریع 
فناوری اطالعات و ارتباطات، اثرات بحران های مالی 
جهانی و استلزامات تغییرات آب و هوایی و روند های 
جمعیتی، و ظهور مهارت های آموزش فنی وحرفه ای 

جدید و غالبًا در سطح باال، 
همچنیــن، شــناخت اینکــه آموزش های 
فنی وحرفــه ای می توانند نقش فعالی را در پرداختن 
به نگرانی هــای مربوط به زمینه، از قبیل شــرایط 
نامطلــوب اجتماعی و اقتصادی، از جمله اشــتغال 
و بــی کاری - به ویژه برای زنــان و جوانان - فقر و 
محرومیت، نابرابری های شــهری و روستایی، ناامنی 
غذایی، دسترســی محدود به خدمات بهداشــتی و 
درمانی، چالش های خاص روبه روی کشورهای کمتر 
توســعه یافته، جزایر کوچک درکشورهای در حال 
توسعه، و کشورهایی كه در شرایط متأثر از جنگ و 

بالیای طبیعی قرار دارند، بازی کند، 
با در نظر گرفتن نقش آموزش های فنی وحرفه ای 
در ارتقای تنوع فرهنگی و اطمینان از انتقال دانش و 
مهارت بین نسل ها، پرورش توسعة »انسان محور«، و 
نیاز به در نظر گرفتن آموزش های فنی وحرفه ای در 
رابطه به زمینة خاص هر کشــور، در حین شناخت 

ابعاد جهانی آن، 
توصیه می کنیــم دولت ها و ســایر ذی نفعان 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای در کشــورهای عضو 
یونســکو، اقدامــات زیر را در پاســخ به چالش های 
مشخص شده در کنگره در نظر بگیرند و اجرا كنند: 

1. افزایش ارتباط آموزش های فنی وحرفه ای 
●  بــه روز رســانی و تدویــن ســازوكار و ابزاری 
برای شناســایی نیازهای مهارتــی فعلی و آینده، به 
 منظور اطمینان از ارتبــاط برنامه های آموزش های 
فنی وحرفه ای با بازار کار به ســرعت در حال تغییر ، 

اقتصاد و جامعه.
● شــامل کردن آموزش برای اقتصاد »ســبز« و 
جوامع  »سبز« به عنوان بخشی از برنامه های درسی 
و صالحیت حرفه ای، و دســتور کار پیشبرد آموزش 
فنی وحرفه ای ســبز به طرف کاهش کربن و رشــد 

انعطاف پذیر آب و هوا و توسعه.
● ترویج ترکیب فنــاوری اطالعات و ارتباطات با 
آموزش های فنی وحرفه ای، به عنوان منعکس کنندة 
تحوالت در حــال وقوع در محــل کار و در جامعة 

بزرگ.
● پرداختــن و توجه خاص بــه حرفه هایی که از 

کمبود كاركنان ماهر رنج می برند.
● توجه کردن  به نیازها و تقاضا های محلی 

● توســعة چارچوب هــا و ســازوكار تشــویقی 
برای ترویج مشــارکت فعال ذی نفعــان مربوطه در 
برنامه ریــزی درســی، توســعه و ارزیابی صالحیت 
حرفه ای، و همچنین همکاری بنگاه های اقتصادی و 

مدارس و یادگیری در محل کار. 

2. توسعة دسترسی و بهبود کیفیت و برابری 
● توســعة سیاســت های مؤثر به منظــور بهبود 
فرایندهای یاددهی و یادگیری. به طور خاص، توسعة 
سیاســت ها و چارچوب هایی بــرای حرفه ای کردن 
کارکنان آموزش های فنی وحرفه ای و توسعه و تقویت 

استانداردهای آموزشی برای تمام سطوح.
● تــالش به منظــور ارتقــای کیفیــت در انواع 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای کــه در محیط های 
چند گانه ارائه می شــوند؛ از جملــه از طریق تعریف 

استانداردهای کیفیت و معیارهای مقایسه ای. 
 ● ارتقــای مهارت های چند گانــه، از قبیل حل 
مســئله و تفکر انتقادی، مهارت هــای کارآفرینی و 
ظرفیت ســازی برای انطباق رفتار، به منظور تجهیز 

تالش به منظور 
ارتقای کیفیت در 
انواع آموزش های 

فنی وحرفه ای 
که در محیط های 

چند گانه ارائه 
می شوند؛ از جمله 
از طریق تعریف 

استانداردهای 
کیفیت و معیارهای 

مقایسه ای
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یاد گیرندگان به مهارت هایی برای زندگی و معیشت 
پایدار.

● اقدامات نوآورانه برای فراهم کردن کیفیت و ارائة 
آموزش های فنی وحرفه ای، به خصوص به گروه های 
محروم، از جمله یادگیرندگان معلول، جمعیت های 
روستایی به حاشیه رانده شده، مهاجران و کسانی که 
در شرایط متأثر از جنگ و بالیای طبیعی قرار دارند.
● بهبود برابری جنسیتی با ترویج دسترسی برابر 
زنــان و مردان به برنامه های آموزش فنی وحرفه ای، 
به ویژه در حوزه هایی که در آن ها تقاضای شدید در 
بازار کار وجود دارد، و با تضمین اینکه در برنامه های 
درسی و مواد آموزشی در آموزش های فنی وحرفه ای 

از رویکرد جنسیتی اجتناب شده است.

3. تطبیق صاحیت های حرفه ای واصاح 
مسیر آموزش 

● پشــتیبانی انعطاف پذیــر مســیر های آموزش 
و تجمیع آن ها، به رســمیت شــناختن و انتقال از 
یادگیری های فردی، از طریق شفاف سازی، استقرار 
سیســتم های صالحیت حرفــه ای »پیامد محور«، 
اقدامات معتبر برای ســنجش و ارزیابی، شناسایی و 
اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای  از جمله در سطح 
بین المللی، تبادل اطالعات و توســعة اعتماد متقابل 
و همــکاری میان تمام ذی نفعــان مربوطه، تعمیم 
ســازوكار های تضمین کیفیت به صورت یکپارچه به 

تمام قسمت های سیستم صالحیت حرفه ای.
بــا  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای  ارتبــاط   ●
آموزش و پرورش عمومی برای اطمینان از مسیرهای 
انعطاف پذیر در تمام ســطوح و تســهیل پیشرفت 
یاد گیرندگان آموزش های فنی وحرفه ای به ســطوح 
باالتر آموزش به عنوان بخشی از راهبرد های یادگیری 
مادام العمــر، و اطمینان از اینکه تمام مســیرهای 
آموزشــی جوانان را با مهارت های مرتبط با بازار کار 
همراه با سطح مناسبی از سواد و حساب و مهارت های  

قابل انتقال، ارزش ها و نگرش ها آماده می کند.
● توسعة سیستم های راهنمایی شغلی و حرفه ای 
برای کمک به یادگیرندگان در انتخاب مسیر شغلی 
مناســب، از طریق فراهم کردن اطالعات به روز بازار 
کار و ابزارهای خود ارزیابی شناســایی استعدادها و 
عالقه ها، و ترویج کسب مهارت های مدیریت حرفه. 

4. بهبود شواهد اصلی
 ● تقویت چارچوب ها و ابزارهای اصالح شیوه های 
جمع آوری شــواهد کمی و کیفی مربوط به تدوین 
دستور کار سیاســت های ملی، شــامل  معلمان و 
مربیــان، و نظارت و ارزشــیابی آن به منظور بهبود 
تدوین ابزارهای اندازه گیری، و اثر بخشــی و کارایی 

سیاست ها.
● ارتقای ظرفیت های ملی برای استفاده از شواهد 
به طــور مؤثر در چرخة سیاســت، شــامل ظرفیت 
شرکای اجتماعی و جامعة مدنی به منظور کمک به 

این فرایند. 
● تقویت پژوهــش در آموزش های فنی وحرفه ای، 
بــا ایجــاد پایــگاه اطالع رســانی و ترویج بیشــتر 

سیاست گذاری مبتنی بر شواهد پژوهشی
● حصول اطمینان از وجود انسجام بین مجموعه 

داده های ملی و استانداردها و اقدام های بین المللی.

5. تقویت مدیریت و گسترش مشارکت
● ایجاد رویکرد ها و چارچوب های مناســب برای 
درگیری نمایندگان بنگاه هــای اقتصادی، کارگران، 
یاد گیرنــدگان و جامعة مدنــی، از جمله جوانان در 

آموزش های فنی وحرفه ای.
● توسعة مشارکت  در آموزش های فنی وحرفه ای 
در چارچوب طرح های همکاری منطقه ای و ناحیه ای.

 6. افزایش ســرمایه گذاری در آموزش های 
فنی وحرفه ای و تنوع منابع مالی

● به رسمیت شناختن آموزش های فنی وحرفه ای 
به عنوان ســرمایه گذاری در ســرمایة انسانی که به 
بازگشت سرمایه با منافع باال منجر می شود، در طیف 
گســترده ای از بازیگران، از جمله افــراد، بنگاه های 

اقتصادی و دولت، 
● تنــوع در منابــع مالی با درگیر کــردن  همة 
ذی نفعان، به ویژه از طریق اســتفاده از سازوكارهای 

تشویقی مناسب. 
● ترویج طرح هــای تأمین مالی هــدف دار برای 
تسهیل دسترســی گروه های محروم از آموزش های 

فنی وحرفه ای مشاغل، از جمله شغل های»سبز«.
 7. حمایت از آموزش های فنی وحرفه ای

● تأکید بر نقش اساسی آموزش های فنی وحرفه ای 
در ترویج رفاه اقتصادی و انسجام اجتماعی.
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● بــاال بــردن نیــم رخ عمومــی و جذابیت های 
آموزش های فنی وحرفــه ای در میان یادگیرندگان، 
خانواده ها و سایر ذی نفعان، از طریق رسانه ها و اطالع 
آن ها برای امکان پیشرفت، اشتغال و رضایت شخصی 
که آموزش های فنی وحرفه ای می توانند ارائه دهند؛ 

با پذیرش اینکه، درگیری فعال جامعة بین المللی، 
شامل بازیگران دو و چند جانبه و همچنین مؤسسات 
خصوصی و جامعة مدنی برای پرداختن به چالش های 
سیاست گذاری در آموزش های فنی وحرفه ای اهمیت 

حیاتی دارد، موارد زیر را توصیه می کنیم: 
● به رسمیت شناختن نقش اساسی آموزش های 
فنی وحرفه ای در مقابله با بی کاری، به ویژه بی کاری 

جوانان.
● اطمینــان از دیــدگاه بهتــر و پشــتیبانی از 
بخشــی  به عنــوان  فنی وحرفــه ای  آموزش هــای 
جدایی ناپذیر از آموزش بین المللی بعد از سال 2015  

و دستور کار برنامه های توسعة پایدار.
● دادن اولویت خاص به تحقیق و توسعه و فراهم 
کردن تحلیل های معتبر، قوی و اساســی مبتنی بر 
شواهد برای سیاســت گذاری و تخصیص کارآمد و 

عادالنة هدایت منابع. 
● تنظیم همکاری هــای بین المللی با راهبرد های 
میان بخشــی و نیازهــای ملــی در آموزش هــای 
فنی وحرفه ای و افزایش برنامه های توسعه و تشویق 

به حمایت بیشتر در این زمینه. 
● دادن اولویت ویژه به کشــورهای کمتر توسعه 
یافته، جزایرکوچک درکشــورهای در حال توسعه و 

کشورهای متأثر از جنگ و بالیای طبیعی. 
● عطــف توجه موزون به کشــورهای بــا درامد 
متوسط، با  در نظر گرفتن چالش های خاصی که با 

آن ها روبه رو هستند.
● فراهــم کردن پایگاه مناســب بــرای مبادالت 
بین المللی در سیاســت ها، ابزار هــا و رویکردها، با 
حمایــت و بهره گیری از همکاری جنوب - جنوب و 

شمال - جنوب - جنوب.

مدیر کل یونسکو از همگان دعوت می كند، 
عملیات زیر را اجرا و دنبال كنند:  

● تســهیل برای بحث در مــورد محل های آموزش 
فنی وحرفــه ای و مهارت های دنیــای کار در آموزش 
بین المللی بعد از 2015،  درس گرفتن از اجرای راهبرد 

یونسکو برای آموزش های فنی وحرفه ای )2010-15(.
● تقویت نقش آموزش های فنی وحرفه ای به صورت 

کل نگر و فراگیر در توسعة انسانی 
● جمع آوری و انتشــار شــواهد برای نشان دادن 
رویکردهــای سیاســت های متعــدد و متنوع برای 
دگرگونی و توســعة آموزش هــای فنی وحرفه ای  با 
استفاده از شبکه های »یونسکو - یونیوک« و جایگاه 

فعال یونسکو در این زمینه.
● توســعه و افزایش ظرفیت های شبکة یونیوک 
نقــش کلیــدی آن در توســعة ظرفیت هــای  و 
تصمیم گیرنــدگان و دســت اندرکاران، و تســهیل 

مشارکت همة ذی نفعان. 
● در نظر گرفتن ارتباط و نتایج کنوانسیون یونسکو 
در مورد آموزش فنی وحرفه ای )1989( و پیشــنهاد 
تجدید نظر در مورد آموزش فنی وحرفه ای )2001(، 
با توجه به توسعة احتمالی جدید و یا تجدید نظر در 

ابزارهای هنجار سازگار با جهان در حال تغییر.

● بررســی امــکان راه انــدازی یک نیــروی کار 
بین المللی برای توسعة دستورالعمل های بین المللی، 
پس از مشورت با كشورهای عضو و سایر سازمان های 
مربوطه، در مورد تضمین کیفیت برای به رســمیت 
شــناختن صالحیت های حرفه ای براســاس نتایج 
یادگیــری، و تعیین مجموعه ای از ســطوح مرجع 
جهانی، به منظور تســهیل مقایســه های بین المللی 
و به رسمیت شــناختن صالحیت های حرفه ای در 

آموزش های فنی وحرفه ای.
● فراهــم كردن برنامه عمل چند ســاله در مورد 
توسعه با پشتیبانی فنی مؤسسه آماریونسكو به عنوان 
پایگاه داده برای نظارت منطقه ای و جهانی براساس 
كار انجام شــده توســط گروه رابط در آموزش های 
فنی وحرفــه ای، بــه ویژه گروه كاری شــاخص ها و 

اقدامات اساسی توسعه منابع انسانی گروه 20
● عالوه بر توســعة همکاری با یونسکو، برقراری 
ارتباط با بانک ها و ســازمان های توسعة منطقه ای از 
طریق تقویت تعامل سازمانی در زمینة آموزش های 

فنی وحرفه ای.
● انجام اقدامات مناســب منطقــه ای و پیگیری 
فعالیت هــای  بین المللی، و ایفای نقش در همکاری 

با شرکای فعال توسعه در این زمینه. 
 پی نوشت 

1. پژوهشگر و كارشناس آموزش های 
فنی و حرفه ای



اشاره
برنامه ریزی  درسی در آموزش های فنی و حرفه ای از 
نوع برنامه ریزی  درسی مشارکتی و تعاملی است، به 
این معنــی که بدون حضور ذی نفعاِن کلیدی و تعامل 
آن ها، امکان بررسی نیازها به صورتی که قابل اعتماد 
و نزدیک به دنیای کار و به دور از حدس و گمان باشد، 
وجود ندارد. نیازسنجی به عنوان مهم ترین مرحله در 

این آموزش ها سه بار انجام می گیرد.
ـ نیازســنجی دنیای کار به منظور تعیین عناوین 
شغلی هم خانواده و دسته بندی آن ها درگروه های واحد 

حرفه ها؛
ـ نیازسنجی شغلی به منظور تعیین وظایف و تکالیف 
کاری که در هر حرفه در سطوح مختلف وجود دارد؛ و

ـ نیازسنجی آموزشی به منظور تعیین ظرفیت ها و 
اولویت های آموزشــی و اینکه کدام یک از رشته های 
تحصیلی- حرفه ای از پایداری در طول زمان به لحاظ 
ظرفیت های اشــتغال در کشور برخوردارند و باید در 

آموزش های رسمی به آن پرداخته شود.
نیازســنجی دنیــای کار از طریــق مطالعة نتایج 
سرشماری بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی 
بازارکار  مشاغل کشور )ایسکو1( و هم زمان پیمایش 
به صورت معنی دار و جهت گیرانه، مطالعة ســایر کش

azورها به صورت همتا به روش ارزیابی مقایســه ای2، 
مطالعة وضع موجود برنامه های درسی، مطالعة وضعیت 
و ظرفیت آموزش فنی وحرفه ای غیررسمی در کشور 
به عنوان بخشی از تقاضا، انجام می گیرد . بدیهی است 
کاربرد استانداردهای بین المللی، آموزشی )آیسید3(، 
اقتصادی)آیسیک4(،  فعالیت های  )ایسکو(،  مشاغل 
وضعیت شغلی )آی اس-سی ای5(، طبقه بندی محوری 
محصوالت )سی پی سی( و استاندارد ملی طبقه بندی 
کاال و خدمات ایران کد6 در توصیف نیروی کار، یکی 
از مهم ترین کارهایی است که باید انجام گیرد، اینکه 
نیروی کار در کشــور از دیدگاه این استانداردها چه 
از اساسی ترین کارهایی  تصویری ) مختصاتی( دارد 
است که به کمک و استفاده از استانداردهای مذکور 

امکان پذیر است.
به عنــوان نمونه توصیف یک نیروی کار در نمودار 1 
که در یک نگاره تکوینی ترسیم شده، نشانگر وضعیت 
نیروی کار یکی از شاغان است که می تواند به صورت 
کان برای گروه های عمدة شغلی به صورت رشته ای و 
زمینه ای در دسته بندی فعالیت های اقتصادی تهیه و 
مورد اســتناد قرار گیرد، این مجموعه به معرفی این 

استانداردها به اجمال پرداخته است.

ابراهیم آزاد، عبدالمجید خاكي صدیق، بهنام نیک نژاد

مقاله

ــای طبقه بندی ملی و  ــــانداردهـ استـ
بين المللی در آموزش های فنی وحرفه ای
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نمودار 1. وضعیت نیروي كار یكي از شاغالن
مقدمه 

   در دنیــاي امروز اســتفاده از آمــار و اطالعات 
براي برنامه ریزي و سیاســت گذاري كالن در جهت 
توسعة فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي براي 
آموزشي  تولیدی، كشــاورزي،  بخش های صنعتي، 
و خدمــات فرهنگي و هنری امــري اجتناب ناپذیر 
اســت. این ابزار یكي از اركان اصلي و ارزشــمند در 
راستاي سمت گیرِي درســت در تدوین برنامه هاي 
كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت براي رســیدن به 
افق هدف گذاري محسوب مي شود. براي بهره برداري 
از اطالعات و آمار)داده ها( و آمایش آن ها، آشنایي با 
مفاهیم و اســتانداردهاي طبقه بندي شده در سطح 
ملي و بین المللي جزئي از ابزاِر كار دســت اندركاران 
و برنامه ریــزان اســت كــه ضمن ایجــاد یك زبان 

مشــترك براي كلیة بخش ها، در سطح منطقه اي، 
ملي و بین المللي قابلیت مقایسة این آمارها را فراهم 
مي ســازد. به كمك چنین مقایســه اي می توان به 
نقاط قّوت، نقاط ضعــف، چالش ها     و تهدیدهای 
پیش رو در حال و آینده به آســانی پي  برد و تحقق 
برنامه ها را با ایجاد هماهنگي بین بخشی اصالح كرد. 
از طرف دیگر، به طور نمونه آمار و اطالعاتي در زمینة 
سرشــماري جمعیت، نیروي كار، اشتغال، بی کاری، 
رشــد اقتصادي و... را مي تــوان با خطاي كمتري با 
استانداردهای طبقه بندی ملي و بین المللی مقایسه 
و در مجامع مختلف ارائه كرد. بنابراین در این مقاله 
برخی از استانداردهای طبقه بندی ملي و بین ا لمللی 

ارائه می شود )جدول1(.
 

مردي شاغل، 29 ساله، داراي سطح تحصیالت كارداني در رشته تحصیلي برق هستم، در سال 1393 با شغل حسابداري در بخش آموزش ابتدایي، استان تهران، كارمند مي باشم و خدمات پرداخت معوقات ارائه مي دهم.

كد سن )AGE82(: اشتغال و كد جنسیت: 1
بي كاري گروه 25ـ 29 ساله

كد طبقه بندي رشته آموزشي 
522 :)ISCED97-F(

كد طبقه بندي مشاغل و حرف 
2412 :)ISCO88(

كد طبقه بندي محوري محصوالت 
85920 :)CPC1/1(

كد استان: 23

سال سرشماري نمونه گیري نیروي 
كار 1393

 :)ISIC Rev4( كد فعالیت اقتصادي
8510

3 :)ICSE93( كد وضعیت شغلي

كلیدواژه ها: 
استانداردهای ملی و 

بین المللی، طبقه بندی، 
آموزش، فعالیت های 

اقتصادی، مشاغل، 
محصوالت، وضع شغلی

جدول1. عناوین برخی از استانداردهای طبقه بندی ملي و بین المللی

عنوان التینمخففعنوان به فارسی

ISCEDاستاندارد طبقه بندی بین المللی آموزش )آیسید(
 International Standard Classification
of Education

ISCOاستاندارد طبقه بندی بین المللی مشاغل )ایسکو(
 International Standard Classification
of Occupations

ISICاستاندارد طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی )آیسیک(
 International Standard Industrial
 Classification of All Economic
Activities

ICSEاستاندارد طبقه بندی بین المللی وضع شغلی )آی سی اس ای(
 International Classification by Status
in Employment

CPCCentral Product Classificationطبقه بندي محوري محصوالت )سی پی سی(

Iran Codeایران کدطبقه بندی کاال و خدمات ایران

كد طبقه بندي سطح آموزشي  
521: ISCED97-L

وضعیت اشتغال:
شاغل
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بین المللی  طبقه بندی  اســتاندارد 
آموزش )آیسید(

هدف و ویژگی های اصلی آیسید
   آیســید یــک طبقه بنــدی چند منظــوره در 
برنامه ریزی آموزشــی است که مجموعة گسترده ای 
از تعاریــف و مالک هایی را گرد آوری و تدوین کرده 
اســت که امکان مقایســه و طبقه بندی برنامه های 
آموزشی را در ســطح بین المللی بر مبنای سطح و 
رشتة آموزشی فراهم می آورد. این نظام فرصت و 
شیوه های آموزشــی تربیتی کودکان و بزرگ ساالن 
را در کشــورهای گوناگون دسته بندی کرده و تمام 
فعالیت هــای آموزشــی گروه های ســنی، نیازهای 
آموزشــی خاص و ســایر آموزش هــا، صرف نظر از 
مؤسسه یا سازمان ارائه دهندة آن ها را در بر می گیرد.
   در اوایل دهة 1970، آیســید توســط »سازمان 
آموزشــی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد« 
)یونسکو1( به عنوان وسیله اي  برای گردآوری، تدوین 
و ارائة آمارهای مربوط به آموزش در سطوح داخلی 
و بین المللی طراحی شد. تجربیات فراوان کشورها و 
سازمان های بین المللی در مورد کاربرد آیسید نشان 
داد که این طبقه بندی به تجدید نظر و بهنگام سازی 
نیاز دارد تا تغییر و تحوالت به وجود آمده در آموزش 
)مانند تنوع روز افــزون منابع ارائه دهندة آموزش و 
رشــد انواع تعلیم و آموزش های حرفه ای و آموزش 
از راه دور( را مد نظر قرار دهد. بنابراین در سال های 
بعدی با برگزاری همایش ها و کنفرانس هایی متشکل 
از کشورهای عضو، اصالحاتی صورت گرفت و آخرین 

بار در سال 2013 بازبینی شد.

کدگذاری در آیسید
در جدول 2 برخی از کدگذاری های استفاده شده در 
آیسید سال هاي 1997، 2011 و 2013، کدگذاری 
ســطوح برنامة آموزش و رشته های آموزشی آیسید 
1997، و همچنین آیســید2011 و 2013 نشــان 
داده شده است. همان طور که مالحظه می کنید در 
نسخة 2011 برای ســطوح دستیابی )صالحیت ها( 

نیز کدگذاری در نظر گرفته شده است.

سطوح آموزشی در آیسید
ماک هــای تصمیم گیــری در مورد 

سطوح آموزشی
مالک اصلی برای تصمیم گیری در مورد طبقه بندی 
یک برنامه در یک سطح، محتوای آموزشی آن برنامه 
است. هدف اصلی برنامه های آموزشی این است که 
شــرکت کنندگان در آن ها مهارت های شــناختی و 
صالحیت های شخصی کسب کنند. این مهارت ها و 
صالحیت ها اجزای اصلی هدف گذاری و تصمیم گیری 
در مورد سطح برنامه اند. مؤسسات آموزشی براساس 
طبقه بندی آیسید و بر پایة نوع برنامه های آموزشی 
که ارائه می دهند، دســته بندی می شوند و در اصل 
ممکن اســت این مؤسســات را مشــابه واحدهای 
پایه ای طبقه بندی شده توسط استاندارد طبقه بندی 

بین المللی فعالیت های اقتصادی دانست.
در آیســید 1997 برنامه های آموزشــی در هفت 
ســطح دسته بندی می شــوند كه در جدول 3 آمده 
اســت. این سطوح در آیسید 2011 به هشت سطح 
افزایش یافته اند، جدول 4 به مقایسة سطوح آیسید 

1997 و آیسید 2011 اختصاص دارد.
در نمودار 2 مقایسة این سطوح در آیسید 1997 و 

آیسید 2011 به خوبی نشان داده شده است. 
جدول 2. کدگذاری سطوح و رشته ها در آیسید

          نسخة آیسید

سطوح/ رشته
آیسید 2011 و 2013آیسید 1997

کدگذاری سطوح 
ISCED 97-LISCED2011-Pبرنامه آموزش

کدگذاری 
سطوح دستیابی 

)صالحیت ها(
×ISCED2011-A

کدگذاری 
ISCED 97-FISCED2013-Fرشته های آموزشی

 آیسید یک 
طبقه بندی 
چند منظوره در 
برنامه ریزی آموزشی 
است که مجموعة 
گسترده ای از تعاریف 
و مالک هایی را 
گرد آوری و تدوین 
کرده است که امکان 
مقایسه و طبقه بندی 
برنامه های 
آموزشی را در سطح 
بین المللی بر 
مبنای سطح و رشتة 
آموزشی فراهم 
می آورد
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جدول 3. سطوح تحصیالت در آیسید 97

توضیحسطح

آمادگی و پیش دبستانی و دوره های معادل0

آموزش ابتدایی یا اولین مرحلة آموزش پایه1

سطح پایین تر از آموزش متوسطه یا دومین مرحلة آموزش پایه2

3
ســطح باالتر آموزش متوسطه )آموزشــهای غیررسمی کوتاه مدت ضمن خدمت پس از 

دورة متوسطه(

آموزش پس از متوسطه )غیردانشگاهی(4

5
اولین مرحلة آموزش عالی)دوره کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي( 

و دوره هاي معادل

دومین مرحلة آموزش عالی)دورة دکتراي تخصصي و فوق دکترا( و دوره هاي معادل6

جدول4. مقایسة سطوح تحصیالت در آیسید 1997 و آیسید 2011

آیسید 1997آیسید 2011

-آیسید 01

آیسید 0آیسید 02

آیسید سطح 1آیسید سطح 1

آیسید سطح 2آیسید سطح 2

آیسید سطح 3آیسید سطح 3

آیسید سطح 4آیسید سطح 4

آیسید سطح 5

آیسید سطح 5 آیسید سطح 6

آیسید سطح 7

آیسید سطح 6آیسید سطح 8

نمودار 2. مقایسة سطوح تحصیالت در آیسید 1997 و آیسید 2011

ار
ر ك
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ب
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544   544 
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551   554 
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767
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665
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251  252  253  254 

آموزش عمومي
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کلیات رشته ها و گروه های تحصیلی
گروه های آموزشــی: آیســید 1997 شامل 9 
گــروه تحصیلــی، 25 زیر گــروه تحصیلی و حدود 
80 رشــتة تحصیلی اســت. این طبقه بندی از یک 
سیستم سلســله مراتبی با کدهای سه رقمی برای 
طبقه بندی رشته های تحصیلی استفاده می کند. در 
آیســید 2011 و 2013 طبقه بندی دچار تغییراتی 

شده است.

درون  رشــته ها  سطوح:  از  رشته ها  استقال 
ســطوح تعریف نشــده اند بلکه مســتقل از سطوح 
هســتند. یعنی تمام رشته ها در تمام سطوح پدیدار 

نمی شوند.

منطق طبقه بندی: در توسعة ساختار طبقه بندی 
رشــته ها، مالک های زیر در اولویــت اول قرار داده 

شده اند؛
 محتــوای موضوعــی و فنــی )کــه از مهم ترین 

مالک هاست(؛ 
 اهداف مورد نظر؛ 

 روش ها و تکنیک ها؛ 
 ابزار و تجهیزات.

در جدول 5 رشــته هاي تحصیلی فنی در آیسید 
1997 و آیسید 2013 مقایسه شده اند.

بین المللی  طبقه بندی  اســتاندارد 
مشاغل )ایسکو(

استاندارد طبقه بندی بین المللی مشاغل که توسط 
»سازمان بین المللی کار«ILO( 2 ( تهیه شد. مبنایی 
برای مقایسة آمارهای مشــاغل کشورهای مختلف 
است. این طبقه بندی در تبادل سایر اطالعات مربوط 
به مشاغل، مانند استخدام، پذیرش کارگران مهاجر 
و... به کشورها کمک می کند. همچنین، طبقه بندی 
مذکور به عنــوان الگویی برای ایجاد طبقه بندی های 
مشــاغل ملی یا بازبینی نســخه های موجود توسط 
کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. ایسکو در واقع 
به تجزیه وتحلیل و طبقه بندی مشــاغل می پردازد. 
به منظــور این تجزیه وتحلیــل، اطالعات مربوط به 
کیفیت و ماهیت هر یک از مشاغل سازمانی، شرایط 
انجام وظایف و مســئولیت های آن به طور نظام مند 
)سیستماتیک( جمع آوری، مطالعه، تجزیه وتحلیل و 
یادداشــت مي شود. در واقع به وسیلة تجزیه وتحلیل 
شــغل خالصه ای از وظایــف، کارها، تقســیم  کار 

و مســئولیت ها، رابطه با مشــاغل دیگــر، دانش و 
مهارت های مورد نیاز برای تصدی شــغل و شرایط 
کاری آن شــغل تهیه مي شــود. آخرین طبقه بندی 

صورت گرفته در ایسکو 2008 منتشر شده است.

پیشینه و مراحل تدوین و بهنگام سازی 
ایسکو 2008

تهیــه و تدوین اســتاندارد طبقه بندی بین المللی 
مشاغل به سال 1921 بر می گردد. کار تهیة ایسکو از 
سال 1947 پایه ریزی شده و پس از ارائة نسخه های 
اولیه ای از آن، در ســال 1958 نسخة ایسکو 1985 
به چاپ رســید که پس از بازنگری نســخة ایسکو 
1968 در ســال 1986 تصویب شد. ایسکو 1988 
که تغییرات زیادی نســبت به دو نسخه قبل داشت، 
در سال 1987  به تصویب رسید. این نسخة مبنای 
طبقه بندی کشورهای زیادی از جمله کشور ما قرار 
گرفت. سپس پیش نویس پیشنهادی ایسکو 2008 
از پاسخ پرسشــنامه های تهیه شده از ایسکو 2006 
تنظیم شــد. این پیش نویس در ســایت ســازمان 
بین المللی کار قرار داده شد تا تمامی کشورها روی 
آن نظر دهند. پیشنهادات و انتقادات در آخر مارس 
2007 جمع آوری و در اجالس گروه کارشناســان 
فنی در تاریخ آوریل 2007 بررســی شــد و نسخة 
نهایی آن به تصویب رســید. الزم به ذکر است، این 
سند به عنوان پیش نویس پیشنهادی برای استاندارد 
طبقه بندی بین المللی مشــاغل در 14 فوریه 2007 
ارائه شد، ولی سند مذکور تحت عنوان ایسکو 2008 
توســط گروه کارشناسان فنی ســازمان بین المللی 
کار به روز آوری شد. مســائل عمده اي كه در فرایند 
بهنگام سازي مورد توجه قرارگرفت شامل موارد ذیل 
بود )موارد دیگری نیز وجود داشت که در این مقاله 

به آن ها اشاره نشده است(:
 تأثیر »فناوري اطالعات و ارتباطات« )ICT( روي 

ساختار شغلي بازار كار؛
 نیاز به پوشــش بیشتر مشــاغل حوزة سالمت و 

بهداشت؛
 درخواســت كاربــران بــراي دریافــت اطالعات 
تفصیلي تر درمورد مشاغل كشاورزي، جنگل داري و 

ماهي گیري؛
 نیاز به بازنگري و اصالح گروه بندي ها در مشــاغل 

مدیریتي؛
 وجود این موضوع كه به مشــاغل فني و تولیدي 
در ایسکو 88 بســیار به تفصیل پرداخته شده بود، 

استاندارد طبقه بندی 
بین المللی مشاغل 
که توسط »سازمان 
بین المللی کار« 
)ILO ( تهیه شد. 
مبنایی برای 
مقایسة آمارهای 
مشاغل کشورهای 
مختلف است. 
این طبقه بندی 
در تبادل سایر 
اطالعات مربوط 
به مشاغل، مانند 
استخدام، پذیرش 
کارگران مهاجر و... 
به کشورها کمک 
می کند
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جدول 5. مقایسه رشتة تحصیلي فني در آیسید 1997 و آیسید 2013

 ISEDE Filds ـ 1997 حوزه هاي آموزش ISEDE F ـ 2013 حوزه هاي آموزش و مهارت آموزي

00. صالحیت ها و برنامه هاي عام 0. برنامه هاي عمومي

001. صالحیت ها و برنامه هاي پایه 01. برنامه هاي پایه

002. سواد و حساب 08. سواد و حساب

003. توسعة فردي 09. توسعة فردي

01. آموزش 1. آموزش

011. آموزش 14. علوم آموزش و تربیت معلم

02. هنر و علوم انساني 2. علوم انساني و هنر

21. هنر 21. هنر

22. علوم انساني )به جز زبان ها(
22. علوم انساني

23. زبان ها

03. علوم اجتماعي، روزنامه نگاري و اطالعات 3. علوم اجتماعي، كسب و كار و حقوق )به استثناي كسب و كار و حقوق(

31. علوم اجتماعي و رفتاري 31. علوم اجتماعي و رفتاري

32. روزنامه نگاري و اطالعات 32. روزنامه نگاري و اطالعات

04. كسب و كار، مدیریت و حقوق 3. علوم اجتماعي، كسب و كار و حقوق )به استثناي كسب و كار و حقوق(

41. كسب و كار و مدیریت 34. كسب و كار و مدیریت

42. حقوق 38. حقوق

05. علوم طبیعي، ریاضیات و آمار 4. علوم )به استثناي علوم رایانه(، به عالوه پارك هاي طبیعي و حیات وحش از كد 
62 كشاورزي، جنگل داري و شیالت

51. زیست شناسي و علوم مرتبط 42. علوم زندگي به استثناي علوم مرتبط دیگر

52. محیط زیست بخشــي از كد 42 علوم زندگي )علوم مرتبط دیگر(، بخشي از كد 62 كشاورزي، 
جنگل داري و شیالت )پارك هاي طبیعي، حیات وحش(

53. علوم فیزیكي 44. علوم فیزیكي

054. ریاضیات و آمار 46. ریاضیات و آمار

06. فناوري اطالعات و ارتباطات 4. علوم )فقط علوم رایانه(

07. مهندسي، تولید و ساختمان 48. علوم رایانه

071. مهندسي و مشاغل مرتبط 5. مهندسي، تولید و ساختمان )به عالوه بیشتر 85 حفاظت محیط زیست(

072. ساخت و تولید و فرایند 52. مهندســي و مشــاغل مرتبــط )به عالوه بیشــتر بخش كــد 85 حفاظت 
محیط زیست(

073. معماري و ساختمان 54. ساخت و تولید فرایند

08. كشاورزي، جنگل داري، شیالت و دام پزشكي 58. معماري و ساختمان سازي

081. كشاورزي 6. كشاورزي )به استثناي پارك هاي طبیعي و حیات وحش(

082. جنگل داري

083. شیالت

084. دام پزشكي 64. دام پزشكي

09. سالمت و رفاه 7. سالمت و رفاه

091. سالمت 72. سالمت

092. رفاه 76. خدمات اجتماعي

010. خدمات 8. خدمات )به استثناي بیشتر بخش كد 85 حفاظت محیط زیست(

101. خدمات فردي 81. خدمات فردي

102. خدمات ایمني بخشــي از كد 85 حفاظت محیط زیست )بهداشــت جامعه و حمایت از نیروي 
كار و امنیت(

103. خدمات امنیتي 86. خدمات امنیتي

104. خدمات حمل و نقل 84. خدمات حمل و نقل
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اما درمورد برخي مشاغل به ویژه در دسته بندي هاي 
میاني براي مشــاغل دفتــري و خدماتي كه درصد 
باالیي از اشــخاص شــاغل در آن ها مؤنث هستند، 

چندان به تفصیل پرداخته نشده بود؛
 مشــكل وجود گروه هاي موازي با سطوح مهارتي 
مختلف براي مشــاغلي كه مســتلزم انجام وظایف 

مشابه یا یكسان اند؛
 نیاز به پوشــش مشاغل با فراواني بیشتر در بخش 

غیررسمي و مشاغل با سطح مهارتي پایین تر؛
 توسعة دیدگاه هاي مضمون بنیاد در طبقه بندي، 
عمدتًا براســاس كاالهاي تولید شده یا خدمات ارائه 

شده و مستقل از سطح مهارت؛
 نیاز به تجدیدنظر و بهنــگام كردن تعاریف تمام 

رده ها؛
 نیــاز به اصالح و بهنگام كردن عناوین فهرســت 

مشاغل ایسکو.

برخی از اهداف اصلي ایسکو
1. جهاني شــدن بازار نیــروي كار باعث افزایش 
تقاضــا براي جمع آوري اطالعات مشــاغل با اهداف 
آماري و اجرایي شده است. براي برآورده كردن این 
تقاضا، در تهیة ایسکو 2008، اهداف زیر مورد توجه 

قرارگرفته اند:
 ایجاد مبنایي یكسان و مرتبط براي گزارش دهي، 
مقایســه و تبــادل اطالعات آمــاري و ثبتي دربارة 

مشاغل در سطح بین الملل؛
 ارائة مدلي كارا براي تهیه و بهبود طبقه بندي هاي 

شغلي ملي و منطقه اي؛
 ارائة سیســتمي قابل انعطاف با قابلیت اســتفادة 
مستقیم در كشــورهایي كه داراي طبقه بندي هاي 

شغلي در سطح ملي نیستند.
2. ایسکو در صدد پیش بردن ارتباطات بین المللي 
در مورد مشــاغل اســت که این امر بــا مهیا كردن 
چارچوبي براي آمارشناسان به منظور تهیة اطالعات 
شغلي قابل مقایسه در سطح بین المللي و نیز ایجاد 
امكان تولید داده هاي مشاغل به شكلي كه براي انجام 
تحقیقات و تصمیم گیري هاي خاص و  فعالیت هاي 
كارمحــور، مانند فعالیت هاي مرتبط بــا كاریابي و 
مهاجرت بین المللي نیز ســودمند باشد، میسر شده 

است.
3. بــراي برآورده كردن محدودة كاملي از نیازهاي 
كاربران كه به طور ضمني به آن اشاره شد، كشورهاي 
بسیاري مایل هستند كه در طبقه بندي هاي ملي خود 

جزئیات ساختاري و تعاریف تفصیلي تري را نسبت 
به آنچه كه در ایسکو 2008 آمده است، ارائه دهند. 
در طبقه بندي هاي ملي مبتني بر ایســکو این امر 
مي تواند یا با تقســیم برخي گروه هاي واحد به دو 
یــا چند گروه واحد كوچك و یــا ایجاد گروه هاي 
شغلي تفصیلي تر به عنوان سطح پنجم طبقه بندي 
ملي محقق شود. در برخي موارد، كشورها ممكن 
اســت مایل به اضافه كــردن اطالعات توصیفي یا 
كدگذاري شــده دربارة محتواي شــغل، نیازهاي 
مهارتــي، ارتباط با چارچوب هــاي كارامد ملي و 
توصیف هاي تفصیلي شــغلي در طبقه بندي خود 
باشند. این نوع از اطالعات ممكن است براي تعیین 
حقوق و دستمزد، آموزش فني وحرفه اي، تدوین و 
خدمات  فني وحرفه اي،  آموزش  برنامه هاي  توسعة 
كاریابي یا تحلیل بیماري ها و مرگ ومیرهاي ناشی 
از حوادث کار مرتبط با مشــاغل مورد اســتفاده 
قرارگیرند كه فراتر از حوزة ایسکو 2008 محسوب 

مي شوند.

ابعاد فنی و نحوة بررســی و تحلیل 
ایسکو

ایســکو 2008 یــك طبقه بنــدي با ســاختار 
سلسله مراتبي چهارسطحي است كه طبقه بندي 
تمام مشــاغل موجود در دنیا را در 436 گروه 
واحــد، امكان پذیر مي ســازد. ایــن گروه هاي 
واحد، تفصیلي ترین ســطح ســاختار طبقه بندي 
مشابهتشان  براســاس  كه  مي دهند  تشــكیل  را 
برحسب ســطح مهارت و تخصص مورد نیاز در 
هر شغل و در 130 گروه فرعي، 43 زیرگروه 
10 گروه  اصلي دســته بندي شــده  و  اصلي 
انــد. کد 4 رقمــی مربوط بــه گروه های واحد، 
کــد 3 رقمی مربــوط به گروه هــای فرعی، کد 
2 رقمــی مربوط بــه زیرگروه هــای اصلی و کد 
یک رقمــی مربوط به گروه هــای اصلی )عمده( 
اســت. به عبارت دیگر، در کدهای چهار رقمِی 
گروه هــای واحد، به ترتیب از ســمت چپ رقم 
اول مربــوط به گروه اصلــی، رقم دوم زیر گروه 
اصلــی و رقم ســوم گروه فرعــی و رقم چهارم 
معرف گروه واحد اســت. این طبقه بندي عالوه 
بــر امكان ارائة اطالعات خالصه شــده در قالب 
10 گروه در باالترین ســطح دسته بندي، امكان 
تولید داده هاي نســبتًا تفصیلي و قابل مقایســه 

در ســطح بین المللي را نیز فراهم مي سازد.

جهانی شدن بازار 
نيروی كار باعث 
افزايش تقاضا برای 
جمع آوری اطالعات 
مشاغل با اهداف 
آماری و اجرايی شده 
است
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محتویات، ساختار، طراحي و چارچوب 
مفهومي ایسکو  2008

چارچوب مورد استفاده براي طراحي و ایجاد ایسکو 
2008 براســاس دو مفهوم اصلي است: مفهوم كار و 

مفهوم مهارت.

تعاریف كار و شغل
در ایســکو 2008، كار»مجموعــه اي از وظایف و 
تكالیف محوله یا وظایف و تكالیفي كه باید توســط 
یك شخص براي یك كارفرما یا براي خودش انجام 

شود«، تعریف شده است.
»شغل«، به نوع فعالیت انجام شده در یك كار اشاره 
مي كند. »شغل« مجموعه اي از كارهاست كه وظایف و 
تكالیف اصلي آن براساس درجة باالي مشابهت آن ها به 
یكدیگر، مشخص مي شود. شخص ممكن است با یك 
شــغل از طریق كار اصلي كه درحال حاضر به دست 
آورده است، كار دوم، كاري در آینده و یا كاري كه پیش 

از این به دست آورده بود، مرتبط باشد.

نیاز  ســطح مهارت و تخصص مورد 
مهارت

مهارت به عنوان توانایي انجام وظایف و تكالیف در 
انجام كار محوله اســت. در اهداف ایسکو 2008 دو 
بعد مهارتي براي تخصیص مشاغل در گروه ها وجود 
دارد. این ابعاد عبارت اند از: سطح مهارت و تخصص 

مورد نیاز مهارت.
سطح مهارت به عنوان تابعي از پیچیدگي و دامنة 
وظایف و تكالیف محوله در یك شغل تعریف مي شود. 
سطح مهارت به وسیلة یك یا چند مورد از موارد زیر 

به صورت عملیاتي اندازه گیري مي شود:
 ویژگــي و ماهیــت وظایف محوله در هر شــغل، 
مرتبط با وظایف و تكالیف خاص تعریف شــده براي 

هر سطح از مهارت در ایسکو 2008 است.
 ســطح آموزش رســمي كه براســاس استاندارد 
)آیســید 1997(  آموزش  بین المللي  طبقه بنــدي 
تعریف شده و جزو مؤلفه هاي انجام وظایف و تكالیف 

مستلزم آن است.
 میــزان آموزش غیررســمي ضمــن خدمت و یا 
تجربیات پیشین در شغل مرتبط كه جزو مؤلفه هاي 

انجام وظایف و تكالیف مستلزم آن است.
اساســًا مفهوم ســطح مهارت در باالترین سطح 
طبقه بندي )گروه اصلي( با تأكید بیشتر روي اولین 
اندازه هــاي )معیارهاي( عملیاتــي، ویژگي وظایف 

انجام شــده نسبت به آموزش رسمي یا غیررسمي و 
ملزومات آموزش، به كار گرفته مي شود.

با درنظرگرفتن ویژگي بین المللي بودن طبقه بندي، 
تنها چهار ســطح مهارتي گسترده تعریف می شود. 
به عنوان یك نتیجه، هشــت گروه اصلي از ده گروه 
اصلي در ایسکو 2008، شامل مشاغلي با فقط یكي 
از چهار ســطح مهارت مي شــوند. براي مثال، گروه 
اصلي 2، متخصصان، فقط مشاغلي در باالترین سطح 
مهارتي ایسکو، سطح مهارت 4، را دربرمي گیرد. تمام 
گروه هاي زیر ســطح گروه اصلي، شامل مشاغلي با 

فقط یك سطح مهارت هستند.
تخصص مورد نیاز مهارت براساس چهار مفهوم زیر 

درنظرگرفته مي شود:
 دامنة دانش مورد نیاز؛

 ابزار و ماشین آالت مورد استفاده؛
 موادي كه روي آن ها یا با آن ها كار مي شود؛ 
 انواع كاالهاي تولید شده و خدمات ارائه شده.

در هر گروه اصلي، مشــاغل در درجة اول براساس 
جنبه هــاي مختلف تخصص مورد نیــاز مهارت در 
گروه هاي واحد، گروه هاي فرعي و زیرگروه هاي فرعي 
تقسیم بندي شــده اند. در ایسکو 2008، برای گروه 
اصلي 1، مدیران، و گروه اصلي 0، مشاغل نیروهاي 
مســلح، مفهوم سطح مهارت اساســًا در درجة دوم 

اهمیت قرارمي گیرد.

تعاریف چهار سطح مهارت
تعاریف هر چهار ســطح مهارت ایسکو 2008 در 
ادامه آمده اســت. این تعاریف مرزهاي بین سطوح 
مهارتي مورد اســتفاده در ایســکو 1988 را تغییر 
نداده انــد. از آن ها براي وضوح مرزهاي ســطوح و 
بحث روي مواردي كه الزامات آموزشــي رســمي، 
مناسب ترین روش اندازه گیري سطح مهارت در مورد 
شــغل خاصي نیست، اســتفاده مي شود. هر تعریف 

مثال هایي از موارد زیر را دربرمي گیرد:
 وظایف ویژه و مخصوص به هر سطح مهارت؛

 انواع مهارت هاي مورد نیاز )در معناي وسیع آن(؛
 مشاغل مخصوص طبقه بندي شده در هر سطح مهارت.

سطح مهارت 1
 مشاغل در ســطح مهارت 1، به طور ویژه مستلزم 
اجراي وظایف بدني و یدي ساده و معمولي هستند. 
در این مشاغل ممكن است به استفاده از ابزار دستي، 
مانند بیل یا لوازم برقي ســاده مانند جاروبرقي نیاز 

كار، مجموعه ای از 
وظایف و تكالیف 
محوله یا وظایف 

و تكالیفی كه باید 
توسط یك شخص 

برای یك كارفرما یا 
برای خودش انجام 

شود

مشاغل در سطح 
مهارت 1، به طور ویژه 

مستلزم اجرای 
وظایف بدنی و یدی 

ساده و معمولی 
هستند
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باشــد. این مهارت شامل وظایفي مانند تمیز كردن، 
حفــاري كردن، بلند كردن و حمل مواد با دســت، 
مرتب كردن، ذخیره كردن یــا مونتاژ كردن كاالها 
با دســت )گاهي اوقات با عمل یات مكانیكي(؛ كار 
كردن با وســایل نقلیه غیرموتوري و چیدن میوه و 

سبزیجات است.
2. بســیاري از مشاغل ســطح مهارت 1 به قدرت 
و مقاومت بدني نیــاز دارند. براي برخي از كارها در 
مهارت هاي ابتدایي، ممكن است به سواد خواندن و 
نوشتن و توانایي شمردن و محاسبه نیاز باشد. گرچه 
ایــن مهارت ها بخش عمــده اي از وظایف محوله را 

تشكیل نمي دهند.
3. براي اجراي كارامد برخي مشاغل سطح مهارت 
1، ممكن اســت تكمیل آموزش اولیه یا مرحلة اول 
آموزش مقدماتي )ســطح 1 آیسید 1997( ضروري 
باشد. براي برخي از كارها، دورة كوتاه آموزش ضمن 

خدمت نیز ممكن است مورد نیاز باشد.
4. نمونه هایي از مشاغل طبقه بندي شده در سطح 
مهارت 1، عبارت اند از: نظافتچي اداره ها یا دفاتر كار، 
باربر )حمل و نقل(، كارگر ســادة باغ داري و دستیار 

آشپزخانه.

سطح مهارت 2
 مشاغل در ســطح مهارت 2، به طورویژه مستلزم 
اجراي وظایفــي مانند كار با ماشــین آالت و لوازم 
الكترونیكــي، رانندگي وســایل نقلیه، ســرویس و 
تعمیــرات جزئي لوازم مكانیكــي و برقي، و كنترل، 

نظم بخشي و ذخیرة اطالعات هستند.
 براي تقریبًا تمام مشاغل سطح مهارت 2، توانایي 
خواندن اطالعاتي مانند دســتورالعمل هاي ایمني، 
ثبت كارهاي تكمیل شــده و انجام دقیق محاسبات 
ســاده ریاضي، ضروري است. بســیاري از مشاغل 
در این سطح مهارتي به ســواد خواندن و نوشتن و 
توانایي شمردن و محاسبه و نیز مهارت هاي ارتباط 
بین فردي درحــد مطلوبي نیاز دارنــد. در برخي از 
مشاغل، مهار ت هاي ذكرشده براي بخش عمده اي از 
وظایف الزم اســت. بسیاري از مشاغل در این سطح 

مهارت به سطح باالیي از چیره دستي نیاز دارند.
 دانش و مهــارت مورد نیاز براي اجــراي كارامد 
مشاغل سطح مهارت 2، به طور اجمالي از طریق اتمام 
مرحلة اول آموزش متوسطه )سطح 2 آیسید 1997( 
به دست مي آید. برخي مشاغل به اتمام مرحلة دوم 
آموزش متوسطه )سطح 3 آیسید 1997( نیاز دارند 

كه ممكن است شامل عناصر مهم آموزش هاي شغلي 
ویژه و آموزش ضمن خدمت باشد. برخي مشاغل، به 
تكمیل آموزش ویژة شغلي پس از آموزش متوسطه 
) سطح 4 آیســید 1997( نیاز دارند. دراین موارد، 
تجارب و آموزش هاي ضمن خدمت، جانشیني براي 

آموزش رسمي خواهد بود.
 نمونه هایي از مشــاغل طبقه بندي شده در سطح 
مهــارت 2، عبارت انــد از: قصاب ، راننــدة اتوبوس، 
منشــي، حســابدار، متصدي چرخ خیاطي، خیاط، 
دستیار فروشگاه، افســر پلیس، آرایشگر و برق كار 

ساختمان.

سطح مهارت 3
 مشاغل در ســطح مهارت 3، به طور ویژه مستلزم 
اجراي وظایــف پیچیدة فني و عملي هســتند كه 
به وجود بدنة گســترده اي از دانــش واقعي، فني و 
نظام مند در حوزة تخصصي نیاز دارند. مثال هایي از 

وظایف محوله در این سطح عبارت اند از:
 اطمینان از مطابقت وظایف محوله با ســالمتي و 

بهداشت، ایمني و مقررات مرتبط با آن ها؛ 
تهیة جزئیات براوردهاي كمي و هزینه هاي مواد و 

نیروي كار مورد نیاز براي طر ح هاي معین؛
همكاري، نظارت، كنترل و برنامه ریزي فعالیت هاي 

سایر كاركنان؛ 
 انجام وظایف فني با نظارت متخصصان.

  مشــاغل در این ســطح از مهارت به طور كلي به 
ســطح باالیي از ســواد و مهارت هاي ارتباطي بین 
فردي نیاز دارند. این مهارت ها ممكن اســت شامل 
توانایــي فهم پیچیدگــي مطالب نوشــتاري، تهیة 
گزارش ها براســاس واقعیات و برقــراري ارتباطات 

شفاهي در شرایط مختلف باشند.
 دانش و مهــارت مورد نیاز براي اجــراي كارامد 
مشاغل در سطح 3، به طور معمول پس از گذراندن 
دوره هاي كسب دانش در مؤسسات آموزشي سطح 
باال، طي یك دورة یك تا ســه ساله به دست مي آید 
)سطح 5A، آیسید 1997( كه طي این دوره، پس از 
اتمام آموزش متوســطه عملي است. در برخي موارد 
ممكن اســت تجارب مناسب قابل مالحظه و آموزش 
ضمن خدمت طوالني مدت، جایگزین آموزش رسمي 

شود.
 نمونه هایي از مشــاغل طبقه بندي شده در سطح 
مهارت 3، عبارت اند از: مدیر فروشــگاه، تكنســین  
آزمایشگاه  پزشــكي، منشي  حقوقي، نمایندة فروش 

مشاغل در سطح 
مهارت 2، به طورویژه 
مستلزم اجرای 
وظایفی مانند كار 
با ماشین آالت و 
لوازم الكترونیكی، 
رانندگی وسایل 
نقلیه، سرویس و 
تعمیرات جزئی لوازم 
مكانیكی و برقی، و 
كنترل، نظم بخشی 
و ذخیرۀ اطالعات 
هستند

مشاغل در سطح 
مهارت 3، به طور 
ویژه مستلزم 
اجرای وظایف 
پیچیدۀ فنی و عملی 
هستند كه به وجود 
بدنة گسترده ای 
از دانش واقعی، 
فنی و نظام مند در 
حوزۀتخصصی نیاز 
دارند
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تجاري، پرتونگار تشــخیص پزشــكي، تكنســین 
پشتیباني رایانه و تكنسین پخش و ضبط برنامه هاي 

رادیویي و تلویزیوني.

سطح مهارت 4
 مشاغل در ســطح مهارت 4، به طور ویژه مستلزم 
انجام وظایفي اســت كه نیاز به حل مسائل پیچیده، 
تصمیم گیــري و خالقیت براســاس پیشــینة قابل 
مالحظــه اي از دانش نظري )تئــوري( و عملي در 
حوزه هــاي تخصصي نیــاز دارند. وظایــف محوله 
به طور ویژه شــامل تحلیل و پژوهش براي گسترش 
دانش بشــري در حوزه اي معین، تشخیص و درمان 
بیماري ها، منتقل كردن دانش به دیگران و طراحي 
ساختارها، ماشین آالت و فرایندهاي ساخت و تولید 

است.
 مشــاغل این ســطح مهارت به طور كلــي نیاز به 
آموزش طوالني مدت و در برخي موارد سطح بسیار 
باالیي از دانش و مهارت هاي ارتباطي بین فردي نیاز 
دارنــد. این مهارت ها به طور معمول شــامل توانایي 
درك پیچیدگي مطالب نوشتاري و برقراري ارتباط 
با رســانه هایي مانند كتاب، تصویر، عملكرد اجرایي، 

گزارش و ارائة شفاهي است.
 دانش و مهارت هاي مورد نیاز براي اجراي كارامد 
مشــاغل ســطح مهارت 4، به  طور معمــول پس از 
گذراندن دوره هاي كســب دانش در مؤسســه هاي 
آموزشي سطح باال و طي یك دورة سه تا شش ساله 
به دست مي آید كه به دریافت گواهینامة درجه یك 
یا باالتر منتهي مي شود )سطح 5A یا باالتر، آیسید 
1997(. در برخــي موارد، تجــارب قابل مالحظه و 
آمــوزش ضمن خدمت مي توانــد جایگزین آموزش 
رســمي شــود یا عالوه بر آموزش رسمي مورد نیاز 
باشد. در بســیاري موارد براي ورود به این مشاغل، 

داشتن گواهي رسمي مربوط ضروري است.
 نمونه هایي از مشــاغل طبقه بندي شده در سطح 
مهــارت 4، عبارت اند از: مدیر فــروش و بازاریابي، 
مهنــدس عمران، معلم مدارس آموزش متوســطه، 
پزشــك عمومي، موسیقي دان، پرســتار، تحلیل گر 

سیستم رایانه اي.

كاربرد چهار سطح مهارت در گروه هاي 
اصلي ایسکو 2008

 ارتباط بین ده گروه عمدة ایســکو 2008 و چهار 
ســطح مهارت در جدول 6 به صــورت خالصه آمده 

اســت. در گروه اصلي 1، مشاغل زیرگروه اصلي 14، 
مدیران مهمان داري، خرده فروشــي و مدیران سایر 
خدمات در ســطح مهارت 3 هستند. تمام مشاغل 
دیگر در گروه اصلي 1، در ســطح مهارت 4 هستند. 
در گروه اصلي 0، مشاغل نیروهاي مسلح، هریك از 
سه زیرگروه اصلي در ســطح مهارتي متفاوتي قرار 

دارند.

 در مواردي كه لزوم داشــتن تحصیالت براساس 
آموزش رســمي بخشي از اندازه گیري سطح مهارت 
یك شغل محسوب مي شــود، این شرایط براساس 
آیســید 1997 تعریف مي شوند. نمایي از رابطة بین 
سطوح مهارتي ایسکو و سطوح تحصیالت در آیسید 

1997 در جدول 7 ارائه شده است.

جدول6.نمایی از ارتباط گروه های اصلی با سطوح مهارت در ایسکو 2008

سطح مهارتشرح گروه اصلی ایسکو 2008کد گروه اصلي

4+3مدیران1

4متخصصان2

3تکنسین ها و کمک متخصصان3

2کارکنان پشتیبانی دفتری4

کارکنان ارائة خدمت و کارکنان فروش5

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری6

صنعتگران و کارکنان حرفه های مرتبط7

متصدیان ماشین آالت و دستگاه ها و مونتاژکاران8

1کارکنان مشاغل ساده9

4+2+1مشاغل نیروهای مسلح0

جدول 7. نمایی از چهار سطح مهارت ایسکو 2008 با سطوح تحصیلی در آیسید 1997

سطح مهارت 
ایسکو 2008

سطح 
آیسید 97

شرح سطح گروه در آیسید 97

4

دومین مرحلة آموزش عالی)منجر به کسب صالحیت 6
تحقیقاتی پیشرفته می شود(

5A)اولین مرحله آموزش عالی، اولین درجه )دورة متوسط

35B)اولین مرحلة آموزش عالی )دورة کوتاه مدت یا متوسط

2

آموزش پس از متوسطه، غیر از آموزش عالی4

سطح باالی آموزش متوسطه3

سطح پایین آموزش متوسطه2

آموزش ابتدایی یا مقدماتی11



34  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

 اســتفاده از رده هاي آیسید به تعریف چهار سطح 
مهارت كمك مي كند. این سطوح بیانگر آن نیستند 
كه مهارت هاي الزم براي انجام وظایف و تكالیف یك 
كار، تنها مي تواند از طریق آموزش رســمي كســب 
شود. این مهارت ها ممكن اســت از طریق تجربه و 
آموزش غیررســمي نیز كسب شــوند. عالوه براین، 
تأكید مي شــود كه تمركز اصلي ایسکو 2008 روي 
مهارت هاي كسب شده براي انجام وظایف و تكالیف 
یك شغل است و روي این موضوع كه فرد استخدام 
شــده براي شــغل معیني داراي مهارت بیشتر و یا 
كمتر از فرد دیگري در همان شــغل است، معطوف 

نیست.
 بنابرایــن، تحصیــالت و آمــوزش رســمي تنها 
مؤلفه هــاي اندازه گیري ســطح مهارت اند و باید مد 
نظر قرار گیرند. مهم ترین عامل تعیین كننده سطح 
مهارت، ماهیت و ویژگي هاي وظایف محوله در شغل 
ویــژه اي مرتبط با وظایف مختص براي هر ســطح 
مهارت اســت. با وجود این، باید یادآوري شــود كه 
سطح مهارت هاي عمومي )مهارت هایي كه به گروه 
شغلي خاصي مختص نیستند و براي انجام بسیاري 
مشاغل مورد نیازند( مي تواند به طور قابل مالحظه اي 
برحســب ماهیت و ویژگي هاي كار، بین مشــاغل 
مختلف، متفاوت باشد. براي مثال، نمایندگان بیمه 
كه با ســطح مهارت 3 طبقه بندي مي شوند، ممكن 
اســت به ســطح باالتري از مهارت هاي ارتباط بین 
فردي نسبت به سازندگان نرم افزار با سطح مهارت 4 
نیاز داشته باشند، این اختالف به طور عمده براساس 

تفاوت در ماهیت و ویژگي هاي اجرایي كار است.
 از آنجــا كــه ذات طبقه بندي براســاس كار و نه 
اشخاصي است كه آن كار را انجام مي دهند، مناسب 
نیســت كه مهارت ها یا قابلیت هاي فــردي را براي 
طبقه بندي كار در نظر بگیریم. همچنین، الزم نیست 
فردي را كه قابلیت هاي ویژه اي در سطوح معیني از 
كارش دارد، در سطح مهارت به خصوصي طبقه بندي 
كرد. بنابراین، براي مثال، شــخصي كه در كاري كه 
نیــاز به اجــراي وظایف ایســکو 2008 آجرچیني 
ساختمان دارد، استخدام مي شود، باید در گروه واحد 
7112 ، آجرچین ها و كاركنان مشــاغل مرتبط قرار 
گیرد، چه آن فرد گواهینامة رســمي به عنوان بناي 
آجرچین داشــته باشــد، چه بناي آجرچین خوبي 
باشــد، چه بنــاي آجرچین بدي باشــد، چه بناي 
آجرچین معمولي باشــد؛ در هر صورت در این گروه 
واحد طبقه بندي مي شود. به طور مشابه، شخصي كه 

براي كاري استخدام مي شود كه به انجام وظایفي در 
زمینة دام پزشكي نیاز دارد، باید در گروه واحد 2250 
، دام پزشــكان، قرار مي گیرد، چه آن شخص داراي 
گواهینامة رســمي به عنوان دام پزشــك باشد و چه 
نباشــد و چه در زمینة دام پزشكي كارامد باشد، چه 
نباشــد. در هر صورت در این گروه واحد طبقه بندي 

مي شود.
 درنهایت، باید یادآوري كرد، مفهوم سطح مهارت با 
در نظرگرفتن سطحي از مهارت مورد نیاز به منظور 
اجراي كارامد وظایف مــورد نیاز براي انجام كار در 
گروه شغلي مشخصي به كار مي رود. بنابراین، برخي 
افراد در برخي مشــاغل كه با سطح مهارتي ویژه اي 
طبقه بندي مي شوند، ممكن است از سطوح مهارت 
باالتر یا پایین تري نســبت به آن شــغل برخوردار 
باشند. همچنین ممكن است سطح مهارت مورد نیاز 
براي انجام كارهاي مهم و ویژه در شغل به خصوصي، 
باالتر از ســطح مهارت مورد نیاز آن شغل در حالت 

كلي باشد.

ساختار طبقه بندي و ترتیب كدها
 ایســکو 2008 طوري طراحي شــده اســت كه 
مشاغل در یكي از 436 گروه واحد، با تفصیلي ترین 
سطح، طبقه بندي شــده اند. مقصود این بوده است 
كه تمام مشــاغل موجود در دنیا را بتوان به یكي )و 
فقط یكــي( از گروه هاي واحد اختصاص داد. به طور 
كلي، هر گروه واحد از چندین »شغل« تشكیل شده 
اســت كه برحسب ســطح مهارت و تخصص مورد 
نیاز مهارت، درجة باالیي از مشابهت را دارا هستند. 
گروه هاي واحد بعــد از گروه هاي فرعي و گروه هاي 
فرعي بعد از زیرگروه هاي اصلي و زیرگروه هاي اصلي 
بعد از گروه هاي اصلي براساس مفهوم سطح مهارت 
و كاربردهاي گســترده تري از مفهوم سطح تخصص 

مورد نیاز مهارت، قرارگرفته اند.
 همه به جز دو گروه اصلي ایســکو 2008 شــامل 
مشــاغلي، تنها با یكي از چهار سطح مهارت ایسکو 
هســتند. تمام 43 زیرگروه اصلي شامل مشاغلي در 
تنها یك سطح مهارت هستند. این امر به این معناست 
كه داده ها براســاس زیرگروه اصلي، گــروه فرعي و 
گروه واحد طبقه بندي ایســکو 2008 درصورت نیاز 
مي توانند تنها براساس سطح مهارت گردآوري شوند. 
این موضوع با ساخت سه زیرگروه اصلي در گروه اصلي 
0، مشاغل نیروهاي مسلح، براي افسران كادر نیروهاي 
مســلح و درجه داران و »سایر رده ها« و مرتب كردن 

 ایسکو 2008 طوری 
طراحی شده است 
كه مشاغل در یكی 
از 436 گروه واحد، 
با تفصیلی ترین 
سطح، طبقه بندی 
شده اند. مقصود 
این بوده است كه 
تمام مشاغل موجود 
در دنیا را بتوان به 
یكی )و فقط یكی( 
از گروه های واحد 
اختصاص داد
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مشاغل در گروه اصلي 1، مدیران، صورت گرفته است؛ 
به طوري كه، تمام مشاغل نه در سطح مهارت 4، بلكه 
در زیرگروه فرعي مجزایي در ســطح مهارت 3، قرار 
گرفته اند. طبقه بندي مزبور با طبقه بندي ایسکو 1988 
در مشاغل گروه اصلي 1، قانون گذاران، مقامات ارشد 
و مدیران و گروه اصلي 0، نیروهاي مسلح، كه سطح 

مهارتي به آن ها اختصاص نیافته، متفاوت است.
 با نگاه به ســاختار سلســله مراتبي ایسکو 2008 
از بــاال به پائین در می یابیم کــه هر یک از دو گروه 
اصلي از دو یا چند زیرگروه اصلي تشــكیل شــده و 
هر زیرگروه اصلي نیز شامل یك یا چند گروه فرعي 
است. هریك از 130 گروه فرعي از یك یا چند گروه 
واحد تشكیل شــده است. هر گروه اصلي با یك كد 
یك رقمي نشان داده شده است . هر زیرگروه اصلي 
با یك كد دو رقمي نشــان داده شده كه متشكل از 
كد گروه اصلي همراه با یك رقم دیگر است. به همین 
ترتیب گروه هاي فرعي، متشكل از كدهاي سه رقمي 
و گروه هــاي واحد، متشــكل از كدهاي چهاررقمي 
هســتند كه در هر حالت كدهاي سطح باالتر از یك 
رقم اضافه تر تشكیل مي شــوند. این قاعده با مثال 

جدول 8 تشریح شده است.

در جدول 9 فراواني ساختار رده بندي ایسکو 2008 
آمده است.

 ســایر قاعده هاي كدگذاري دیگر كه در ایســکو 
1988 استفاده شد، در ایسکو 2008 نیز مورد استفاده 
قرارگرفت. به ویژه درجایي كه گروه فرعي شامل تنها 
یك گروه واحد بــود، آخرین رقم در كد مربوط براي 
گروه واحد، »صفر«، منظور شد. در مواردي كه گروه 
واحد، گروه مازادي بود كه داراي عنوان یكســاني با 
عنوان گروه فرعي بود، عنوان »طبقه بندي نشده در 
جاي دیگر« به آن اختصاص داده شد و رقم انتهایي 

كد مختص به آن، 9 منظورشد.
 ذكر این نكته مهم اســت كــه درحالي كه برخي 
رده هاي ایســکو 1988 تغییر نكرده اند، اما كد ردة 
به خصوصي ممكن است به دلیل تغییرات ساختاري 
مربوط به آن تغییر كرده یا تغییر نكرده باشد. به طور 
مشابه، كدهاي یكسان ممكن است به رده هاي كاماًل 
مختلفي در ایسکو 1988 و ایسکو 2008 اشاره كند. 
بنابراین، تمام قواعد و تطبیق هــاي داده ها بین دو 
نســخة طبقه بندي با رجوع به جدول هاي تطبیقي 

تهیه شده، امكان پذیر است.

بین المللی  طبقه بندی  اســتاندارد 
فعالیت های اقتصادی )آیسیک(

نگاه اجمالي
 استاندارد طبقه بندي بین المللي تمامي فعالیت هاي 
اقتصادی از ســاختاري منســجم و یكدست براي 
طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي تشكیل شده است 
كه بر پایة مجموعه اي از مفهوم ها، تعریف ها، اصول و 
قواعد طبقه بندي مورد توافق بین المللي استوار است. 
این طبقه بندي چارچوبي فراگیر فراهم مي سازد كه 
داده هــاي اقتصادي را مي توان درون آن گردآوري و 
گزارش كرد كه براي هدف هاي تحلیل، تصمیم گیري 
و سیاست گذاري اقتصادي طراحي شده اند. ساختار 
طبقه بنــدي، قالب اســتانداردي ارائــه مي كند تا 
اطالعات مفصل دربارة وضعیت یك اقتصاد، با توجه 
به اصول و آگاهي هاي اقتصادي، سازمان  داده شوند.

 از طبقه بنــدي در عمل براي فراهم كردن جریان 
مداوم اطالعاتي اســتفاده مي شــود كه براي پایش، 
تحلیل و ارزشیابي كاركرد یك اقتصاد در گذر زمان 
ضروري است. افزون بر كارایي اصلي آیسیک در آمار 
و تحلیل هــاي اقتصادي پیروي آن، از آیســیك در 
جایي كه اطالعات باید به منظور انجام فعالیت هاي 
اقتصادي كه به دقت تعریف شــده اند فراهم شــود، 
بهره گرفته مي شــود. آیسیک به طور روزافزون براي 
هدف هاي اداري، همچــون گرداوري مالیات، صدور 

جدول 8. مثالی از کدهای ایسکو 2008

عنوانکدنام رده

5گروه اصلی
كاركنان ارائة خدمات و كاركنان 

فروش

كاركنان ارائة خدمات شخصي51زیرگروه اصلي

511گروه فرعي
مهمــا  داران، خدمــة كمكي و 

راهنماهاي سفر

گروه هاي 
واحد

مهمان داران سفر5111

خدمة كمكي حمل ونقل عمومي5112

راهنماهاي سفر5113

جدول 9. فراواني ساختار رده بندي ایسکو 2008

تعداد ردهتعداد ارقام ردهنام رده

110گروه اصلی

243زیرگروه اصلي

3130گروه فرعي

4436گروه واحد

استاندارد طبقه بندی 
بین المللی تمامی 

فعالیت های 
اقتصادی از ساختاری 

منسجم و یكدست 
برای طبقه بندی 

فعالیت های 
اقتصادی تشكیل 
شده است كه بر 

پایة مجموعه ای از 
مفهوم ها، تعریف ها، 

اصول و قواعد 
طبقه بندی مورد 
توافق بین المللی 

استوار است
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پروانه كسب و كار و غیره، مورد استفاده قرار مي گیرد.
 بازنگري چهارم آیسیک مربوط بودن طبقه بندي را 
با بازتاب بهتر ساختار كنوني اقتصاد جهان، شناسایي 
فعالیت هاي جدیدي كه در 20 ســال گذشته پدید 
آمده اند و آســان كردن مقایســه هاي بین المللي با 
افزایش مقایســه پذیري بــا طبقه بندي هاي محلي 

موجود، افزایش مي دهد.

ویژگي هاي اصلي طبقه بندي
 دامنة آیسیک به طور كلي در برگیرندة فعالیت هاي 
تولیدي، یعني فعالیت هاي اقتصادي در محدودة تولید 
سیستم حساب هاي ملي )SNA( است. البته چند مورد 
استثنا افزوده شده اند تا امكان طبقه بندي فعالیت هایي 
فراهم شود كه فراتر از محدودة تولیدند، ولي براي سایر 

انواع گوناگون آمار اهمیت دارند.
 این فعالیت هاي اقتصادي به ساختاري سلسله مراتبي 
داراي چهار سطح از رسته هاي متعاقبًا ناسازگار تقسیم 
شده اند كه گرداوري، ارائه و تحلیل داده ها را در سطح 
تفصیلي اقتصاد به شــكل اســتاندارد و قابل مقایسة 
بین المللي، آسان مي سازد. رسته هاي باالترین سطح، 
بخش نامیده مي شــوند كه رسته هایي هستند كه با 
حروف الفبا كدگذاري شــده اند تا تحلیل اقتصادي را 
ســاده كنند. بخش ها تمام طیف فعالیت هاي تولیدي 
را به گروه بندي هاي گسترده اي همچون »كشاورزي، 

جنــگل داري و ماهي گیري« )بخــشA(، »تولیدات 
صنعتي« )بخش C( و »اطالعات و ارتباطات« )بخش 
J( تقســیم مي كنند. طبقه بندي سپس به رسته هایي 
به ترتیب جزئي تر ســازمان یافته اســت كه با عددها 
كدگذاري شده اند: قسمت ها دو رقمي، گروه ها سه رقمي 

و در جزئي ترین سطح، طبقه ها چهار رقمي هستند. 
 از این طبقه بندي براي طبقه بندي كردن واحدهاي 
آماري، همچون كارگاه ها یا بنگاه هاي اقتصادي، بر حسب 
فعالیت اقتصادي كه به طور عمــده به آن مي پردازند، 
استفاده مي شود. در هر سطح از آیسیک چنان كه در 
زیر آمده است، هر واحد آماري تنها به یك كد آیسیک 
نسبت داده مي شــود. مجموعه اي از واحدهاي آماري 
كه در یك رســتة آیسیک طبقه بندي مي شوند، پس 
از آن غالبًا به نام یك فعالیت خوانده مي شــوند، مانند 
»فعالیت مبلمان« كه به همة واحدهایي گفته مي شود 
كه در قسمت 31 از آیســیک )تولید مبلمان( طبقه 
بندي شــده اند، یا »فعالیت ساخت و ساز« كه به همة 
واحدهایي گفته مي شــود كه در  بخش F از آیسیک 
)ساخت وســاز( طبقه بندي شــده اند. این رسته بندي 
یا تقسیم بندي استاندارد شــده مجموعه اي كامل از 
واحدهاي تولیدي یك اقتصاد، آیسیک را به ابزاري مهم 
براي آمارهاي اقتصادي- اجتماعي تبدیل مي كند كه 
باید در مطابقت با سیستم تولیدي اقتصاد تنظیم شوند.
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ساختار کلی
رســته هاي تکی طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي 

ایران در 21 بخش فشرده شده اند )جدول 10(.

ســاختار تفصیلی طبقه بندي رشتة 
فعالیت هاي اقتصادي ایران

جدول 10. رسته هاي تکی طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي ایران
شرحقسمتبخش

کشاورزي، جنگل داري و ماهی گیري03-01الف

استخراج معدن09-05ب

تولید صنعتی )ساخت(34-10پ

تأمین برق، گاز، بخار و تهویة هوا35ت

آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت هاي تصفیه39-36ث

ساختمان43-41ج

عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیة موتوري و موتور سیکلت47-45چ

حمل ونقل و انبارداري53-49ح

فعالیت هاي خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا56-55خ

اطالعات و ارتباطات63-58د

فعالیت هاي مالی و بیمه66-64ذ

فعالیت هاي امالك و مستغالت68ر

فعالیت هاي حرفه اي، علمی و فنی75-69ز

فعالیت هاي اداري و خدمات پشتیبانی82-77ژ

ادارة امور عمومی و دفاع، تأمین اجتماعی اجباري84س

آموزش85ش

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعی88-86ص

هنر، سرگرمی و تفریح93-90ض

سایر فعالیت هاي خدماتی96-94ط

98-97ظ
فعالیت هاي خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت هاي تفکیک ناپذیر تولید کاالها و خدمات توسط خانوارهاي 

معمولی براي خود مصرفی

فعالیت هاي سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي99ع

 در جــدول 11 نمونه هایی از ســاختار تفصیلی 
طبقه بندي »رشــته فعالیت«هــاي اقتصادي ایران 
آورده شده است که این کدها و فعالیت ها به همین 

ترتیب ادامه پیدا خواهند کرد.
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جدول 11. نمونه هایی از ساختار تفصیلی طبقه بندي رشته فعالیت هاي اقتصادي ایران

عنوان فعالیتکد

کشاورزي، جنگل داري و ماهی گیريالف

تولید محصوالت کشاورزي و دامی، شکار و فعالیت هاي خدماتی وابسته01

کاشت محصوالت ساالنه )غیر دائمی(011

کاشت غالت )به جز برنج(، حبوبات و دانه هاي روغنی0111

کاشت برنج0112

کاشت سبزیجات و صیفی جات، ریشه ها و غده ها0113

کاشت نیشکر0114

.

.

.

.

.

.

آبزي پروري در آب هاي شیرین0322

استخراج معدنب

استخراج ذغال سنگ و ذغال قهوه اي05

استخراج ذغال سنگ خشک051

استخراج ذغال سنگ خشک0510

استخراج لیگنیت )ذغال قهوه اي(052

استخراج لیگنیت )ذغال قهوه اي(0520

استخراج نفت خام و گاز طبیعی06

.

.

.

.

.

.

سایر فعالیت هاي پشتیبانی استخراج معدن0990 

تولید صنعتی )ساخت(پ

تولید فراورده هاي غذایی10 

فراوري و نگهداري گوشت101

فراوري و نگهداري گوشت1010

کشتار دام و طیور1/1010

عمل آوري و حفاظت گوشت و فراورده هاي گوشتی از فساد2/1010

.

.

.

.

.

.
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استاندارد طبقه بندی بین المللی وضع 
شغلی )آی سی اس ای(

   طبقه بندی آی ســی اس ای بــه وضعیت فرد در 
محل کار طی زمان توجه دارد. وضعیت فرد در محل 
کار براســاس نوع جایگاه فرد در برابر دیگر افراد یا 
ســازمان مشخص می شــود. جایگاه فرد با توجه به 
نوع ریســک اقتصادی، میزان پایداری فرد در شغل 
و نوع حاکمیت فرد بر بنگاه یا دیگر کارکنان تعریف 
می شود. آی سی اس ای 1993، کارکنان را با استناد 
به ویژگــی ارتباطات بالفعل و بالقوه آنان با شــغل 

طبقه بندی می کند.
سطوح وضع شغلی بومی شدة ایران به صورت زیر 

است:
1. کارفرما

2. کارکن مستقل
3. مزد و حقوق بگیر بخش عمومی

4. مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی
5. مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی

6.کارکن فامیلی بدون مزد
 

طبقه بنــدي بــر مبنــای محصول 
)سی پی سی(

 از ابتــدای دهة 1970، با محوریت »کمیســیون 
آمار« ســازمان ملل متحد و همــکاری برخی دیگر 
از ســازمان های بین المللی ماننــد اداره آمار جوامع 
اروپایی، تالشــی با هدف دســتیابی به سیســتمی 
هماهنگ با آیســیک در طبقه بندی کاال و خدمات، 
آغاز شد. در نتیجة این تالش، نسخة 1 این استاندارد 
در ســال 1998 و نســخة 1/1 آن در سال 2002 
منتشر شد. هدف از سی پی سی ایجاد چارچوبی برای 
مقایســة آمار کاالها و خدمات در سطح بین المللی 
است. همچنین این سیستم برای سازگار ساختن این 
آمارها با استانداردهای بین المللی نقش یک راهنما 
را بر عهده دارد. سیســتم سی پی سی در اصل برای 
افزایش هماهنگي میان حوزه های مختلف اقتصادی 
و آمارهاي مرتبط و نیز برای تقویت نقش حساب های 
ملي به عنوان ابزاری برای هماهنگ ساختن آمارهاي 

اقتصادي توسعه یافته است.
 كشورها و سازمان هایي كه نیازمند یك استاندارد 
طبقه بنــدي مبتني بــر محصول هســتند تا از آن 
به عنــوان ابزاري بــراي جمــع آوري و طبقه بندي 
تمامی انواع آمارهایي که مستلزم جزئیات محصول 
است بهره بگیرند، مي توانند از این سیستم استفاده 

کننــد. آمارهاي مــورد بحــث مي تواننــد تولید، 
مصرف کاالی واســطه و نهایي، تشــکیل سرمایه و 
تجارت خارجي را تحت پوشــش قرار دهند. چنین 
آمارهایی ممکن اســت به جریان هاي کاال، ســهام 
 یا ترازنامه اشــاره داشــته باشــند و یــا در جداول
داده  ـ ســتاده، تراز پرداخت ها یا دیگر گزارش های 

تحلیلي تدوین شوند.
 هر نوع کاال یا خدمتی که در سی پی سی شناسایی 
شود، به گونه ای توصیف می شود که به طور طبیعی 
فقط با یکی از فعالیت های آیســیک تولید شــود. 
همچنین، اگرچــه تفاوت قائل شــدن میان کاال و 
خدمت از دید تئوریک مورد توجه اســت و حتی در 
تهیه و تحلیل برخی از آمارهای اقتصادی مورد نیاز 
است، ولی در سی پی ســی به تفکیک این  دو نیازی 
نیست. سیستم سی پی سی برای هر محصولی که در 
ســطح ملی و بین المللی داد وستد شده یا به صورت 

موجودی نگهداری می شود، طبقه بندی  دارد.

ساختار سی پی سی 
 سیستم کدگذاری در سی پی سی سلسله مراتبی 
و کاماًل رقمی است. این طبقه بندی شامل موارد زیر 

است:
بخش: با رقم نخست مشخص می شود.

قسمت: با رقم اول و دوم مشخص می شود.
گروه: با سه رقم نخست مشخص می شود.

کاس: با چهار رقم نخست مشخص می شود.

زیرکاس: با تمام پنج رقم مشخص می شود.
کــد هر بخش از 0 تا 9 اســت و هــر بخش به 9 
قسمت تقسیم می شود. در رقم سوم کد، هر قسمت 
هم به 9 گروه تقســیم می شــود که هر گروه به 9 
کالس و در انتها هر کالس به 9 زیر کالس تقســیم 

می شود.
به طور کلی در سی پی سی، 9  بخش، 70  قسمت، 
305 گروه، 1167 کالس و 2092 زیر کالس وجود 
دارد. ارقام کد سی پی ســی دارای 5 رقم اســت که 
هیچ جداکننده ای بین آن ها نیست تا با کد دیگری 
در ســازمان ملل متحد به نام استاندارد بین المللی 
طبقه بندی تجارت، که آن هم پنج رقمي اســت اما 
یک نقطه در ســمت راست رقم ســوم دارد، اشتباه 

نشود.
 این ســاختار طبقه بنــدی در سی پی سی باعث 
می شود تا بتوان سطوح متفاوتي از جزئیات را در این 
طبقه بندی برای اهداف گوناگون آماری به کار گرفت. 

  طبقه بندی 
آی سی اس ای به 

وضعیت فرد در محل 
کار طی زمان توجه 
دارد. وضعیت فرد 

در محل کار براساس 
نوع جایگاه فرد در 
برابر دیگر افراد یا 

سازمان مشخص 
می شود. جایگاه 

فرد با توجه به نوع 
ریسک اقتصادی، 

میزان پایداری 
فرد در شغل و نوع 

حاکمیت فرد بر 
بنگاه یا دیگر کارکنان 

تعریف می شود
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برای مثال، برای حسابداری ملی، سطح جزئیات مورد 
نیاز با سطح آماری صنایع متفاوت است. همچنین، 
داده های تولید به دســت آمده از بنگاه ها معمواًل با 
جزئیات بسیار بیشتری از داده های تشکیل سرمایه 

طبقه بندی می شوند.

ایران کد 
ایران کد یا نظام طبقه بندی ملی کاال و خدمات ایران، 
نظامي است كه اطالعات پایة زنجیرة تأمین در حوزة 
كاالها و خدمــات را تحت كنترل درآورده و به عناصر 
مختلف عرضه می کنــد. در این نظام، با اســتفاده از 
رویه ها و اســتانداردها و به ویژه ابزار خبرة طبقه بندي 
و كدگذاري كاالها و خدمات، زبان مشترك و مفاهیم 
همساني در سطح ملي ایجاد شده است و كلیة اطالعات 
اعتباري كاالهــا و خدمات از قبیل مراجع عرضه كننده، 
مشخصات فني، استانداردهاي ملي و بین المللي و... ثبت، 
ذخیره، سامان دهي و منتشر مي شود. آدرس تارنمای ایران 
کد http://www.irancode.ir است که می توان کدهای 

کاالها و خدمات در ایران را از آن استخراج كرد.

تاریخچه 
»ایران کد« در ابتدا با توســعة »سماپل« )سیستم 
مدیریت اطالعات پایة لجستیک( که بیش از یك دهه 
توسط لجســتیك »سپاه پاسداران انقالب اسالمي« 
به منظور سامان دهي اقالم و مدیریت موجودي هاي 
سپاه در آمادگاه ها و مراكز تابعه پیاده سازي شده بود، 
فعالیت خود را از ســال 1385 در زمینة طبقه بندی 
کاالهای موجود در چرخة کاالی کشــور آغاز کرد. 
با توجه به گســتردگی اقالم موجود در سطح ملی و 
نیازهای مدیریتی متفاوت در این حوزه، با اســتفاده 
از نظام های طبقه بندی خاص که در صنایع مختلف 
به کار گرفته می شــود، نظام فعلی ملی طبقه بندی 
و کدگذاری کاال و خدمات کشــور شــکل داده شد. 
ایران کــد نظامی تجربی و مبتنی بــر اصول علمی 
طبقه بندی و توصیف کاالها با هدف اصلی شناسایی 
کاالها و خدمات کشــور در راســتای پاسخ گویی به 

نیازهای ملی است. 

اهداف 
 ایجاد زبان مشترك و ساده کردن و سرعت دادن و 
ایجاد اطمینان در تبادل اطالعات و دسترسي به آن. 
 فراهــم آوردن آمــار و اطالعاتي كــه پیش نیاز 
و  برنامه ریــزي  تصمیم گیــري،  فعالیت هــاي 

سیاست گذاري هستند. 
 ایجاد سیستم هاي اطالع رساني هماهنگ در سطح 

ملي مانند شبکة اطالع رساني بازرگاني کشور. 
 جلوگیــري از دوباره كاري در طراحي سیســتم 
هــاي طبقه بندي و اطالعاتــي از مرحلة صفر، براي 
سازمان ها و مؤسساتي كه در آینده تشكیل مي شوند. 
 انتقال ســریع و دقیق اطالعــات مربوط به مراكز 

تهیه، تولید، فروش و بازار كاالها. 
 جلوگیري از اتالف منابع مالي و انساني كه در اثر 
اشتغال در كارهاي یكسان و موازي به وجود مي آید.

كد ملي كاال 
ایران کد به کمک کد ملی کاال و خدمات،  وسیله ای 
برای شناســایی و ارتباط بین بنگاه ها در تســهیل 
فرایند های زنجیرة تأمین کاالها و خدمات کشــور 
فراهم می کند. شناســایی محصــول و خدمات در 
فرایندهای کسب و کار از نیازهای اساسی به شماره 
می آید. بســته به نیاز، در هر مرحلــه از فرایندهای 
کســب و کار، به کاالهای در حال مبادله یا مبادله 
شده اشاره می شود و بســیاری تصمیمات براساس 

شناخت حاصل شده از کاال اتخاذ می گردد. 
همــان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، 
ســاختار کد  ملی کاال دارای سه بخش است: بخش 
اول »کلید کد« اســت که هفت رقم دارد و جایگاه 
محصول را در ســاختار طبقه بندی کاال در ایران کد 
مشخص می کند. بخش دوم پنج رقم دارد و شمارة 
سریال مرجع عرضه را در بر دارد. بخش سوم، سریال 
هر یک از کاالهای مرجع عرضه کننده است که چهار 
رقــم دارد. هر یک از ارقــام کد ملی کاال می تواند از 
صفر تا نه باشــد و در صورتی که برای مثال، شمارة 
سریال کاالهای یک عرضه کننده به علت تنوع باال به 
بیش از 99999 برسد، امکان استفاده از حروف نیز 
وجود دارد.  جدول 12 مثالی از یک کد ملی را برای 

انبردست نشان می دهد.

همچنین اگر واژة »انبردســت« جست وجو شود، 
اطالعات زیر داده خواهد شد:

در ســاختار ایرانكــد ← ابــزارآالت و تجهیزات 
كارگاهــي-25 ← ابــزار دســتي-251  ←  ابزار 
دودسته-2512  ←  انبرها-25121  ←  انبرهاي 

عمومي- 251211 ← انبردست-2512111

انبردست 2512111

ایران کد یا نظام 
طبقه بندی ملی کاال 
و خدمات ایران، 
نظامي است كه 
اطالعات پاية زنجيرۀ 
تأمين در حوزۀ 
كاالها و خدمات را 
تحت كنترل درآورده 
و به عناصر مختلف 
عرضه می کند
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 پی نوشت ها
1. Unesco
2. International Labour Or-
ganization
3. ISCO
4. Bench marking
5. ISCED
6. ISIC
7. ISCE
8. Iran Code

 منابع
طبقه بنــدی  اســتاندارد  ســند   .1
شــده  ترجمه  آموزش،  بین المللــی 

توسط مرکز آمار ایران.
طبقه بنــدی  اســتاندارد  ســند   .2
شــده  ترجمه  مشــاغل،  بین المللی 

توسط مرکز آمار ایران.
طبقه بنــدی  اســتاندارد  ســند   .3
بین المللــی فعالیت هــای اقتصادی، 

ترجمه شده توسط مرکز آمار ایران.
محــوري  طبقه بنــدي  ســند   .4
محصوالت ترجمه شده، توسط مرکز 

آمار ایران.
طبقه بنــدی  اســتاندارد  ســند   .5
بین المللی وضع شغلی، ترجمه شده 

توسط مرکز آمار ایران.
6. وب گاه ایران کد.

جدول 12. مثالي از یک کد ملي براي »انبردست«
ساختار داده اي كد ملي كاال در ایران كد

كلید كد
كد مرجع عرضه سریال كاال

س
كال

روه
رگ
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ابزاري اســت كه از آن براي خــم كردن، بریدن و 
كشیدن سیم هاي فلزي در سیم كشي و سایر حرفه ها 
استفاده مي شود. انبردست در واقع نوعي اهرم است 
كه تكیه گاه آن بین نقطة كارگر و نقطة ایســتادگي 
قــرار دارد و از طریق افزایش نیــرو كمك مي كند. 
بازوي محرك آن كوچك است، ولي طول آن تقریبًا 
سه یا چهار برابر بازوي مقاوم است. دسته هاي آن را 
روكش پالســتیكي مي گیرند تا هنگام سیم كشي و 
كار با وســایل برقي مانع عبور جریان الكتریسیته به 
بدن و برق گرفتگي شود. سایر قسمت هاي آن فلزي 

است. نوك آن دندانه دار است كه براي گرفتن وسایل 
مناسب است و قسمت نزدیك به تكیه گاه حالت تیز 
دارد كه براي بریدن ســیم هاي بــرق مي توان از آن 
اســتفاده كرد. از پارامترهاي مهم انبردست مي توان 
به جنس و شــكل متناسب با كاربرد آن اشاره كرد. 
انبردســت ها معمواًل اندازة یكساني دارند. تمام انواع 

انبردست در این زیر دسته قرار مي گیرند.



ــی  ــاد تحول اسن
در آموزش های فنی وحرفه ای
جمیله السادات حسیني روح االمیني
مجتبي انصاري پور

مقاله
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دانش محور، زندگی و کار هدفمندی داشــته باشند. 
آموزش و مهارت آموزی سبب پیشرفت فردی، افزایش 
بهره وری و تسهیل مشــارکت در زندگی اجتماعی و 
اقتصادی می شود. به طور کلی آموزش و مهارت آموزی 
سبب افزایش درامد و کاهش فقر می شود. محصول این 
آموزش ها، دانش و مهارت، موتورهای رشد اقتصادی 
و توسعة اجتماعی هســتند و سرمایه گذاری در این 

آموزش، سرمایه گذاری برای آینده تلقی می شود. 

اشاره
با توجه به تغییرات ســریع فنــاوری و پیامدهای 
اجتماعی و اقتصادی آن، پیچیدگی های دنیای کار به 
همراه ظهور چالش  ها و مفاهیمی از قبیل توسعة پایدار، 
آموزش مادام العمر، آموزش برای همه، و کار شایستة 
جهانی سازی و رسیدن به شاخص  ها و استاندارد های 
توسعه، به ویژه سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران 
در افق 1404، ضرورت دارد افراد کشور در هر بخش از 
زندگی اجتماعی و حرفه ای خود به طور مستمر دانش، 
مهارت و نگرش خود را توســعه دهند تا در جامعة 
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در متــن سیاســت های کلی نظام که براســاس 
تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام »مجموعه ای 
هماهنگ از جهت گیری ها و راهبردهای کالن نظام 
برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی در دوره 
زمانی مشخص می باشــند.« بخصوص در سال های 
اخیر به موضوع اقتصادی کشــور توجه ویژه ای شده 
است. از آنجایی که آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان 
مولد اشتغال نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورها 
دارد و گزارشــات جهانی نشــان می دهد با افزایش 
میزان ثبت نام در هنرســتان های فنی وحرفه ای نرخ 
سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها افزایش می یابد، 
از این رو سیاســت های کلی نظام ابالغی مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالــی( به عنوان یکی از اســناد 
باالدستی در کنار قانون اساســی، سند چشم انداز، 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش، برنامه درسی 
ملی جمهوری اســالمی ایران و نقشه جامع علمی 
کشــور خاستگاه طراحی و تدوین برنامه های درسی 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای می باشــد و تحلیــل 
سیاســت های کلی نظام از منظــر تربیت و آموزش 
نیروی انســانی و کار، اشتغال، کارآفرینی، بازار کار، 
مهارت، پیشــرفت حرفــه ای خــاص آموزش های 
فنی وحرفــه ای، کاهش فقر و کاربــرد فناوری برای 
هدف گــذاری، جهت دهی و تعیین الگــو و تنظیم 

برنامه ها امری ضروری است.
در تعــدادی از سیاســت ها بر اهمیــت جایگاه و 
نقش آموزش وپــرورش در خصــوص آموزش های 
فنی وحرفه ای به صورت مستقیم تأکید شده است و 
در دیگر سیاست های مرتبط به اصول و مأموریت های 
آموزش فنی وحرفه ای، کلیه ارکان نظام برای تحقق و 

دستیابی به اهداف ترسیم شده موظف شده اند.
قابل ذکر است در برنامه های درسی فنی وحرفه ای 
و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت 
ملــی، اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت 
معلم، اعتبار نقــش پایه ای خانواده، جامعیت، توجه 
به تفاوت های فردی، تعــادل، یادگیری مادام العمر، 
جلب مشــارکت و تعامل، یکپارچگــی و فراگیری، 
اصول تنوع بخشی آموزش ها، انعطاف پذیری، آموزش 
بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعه پایدار 
و کاهش فقر و تولید ثروت، شــکل گیری تدریجی 

هویت حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد.
به عنــوان نمونه در سیاســت های کلی اشــتغال، 
ابالغی 1390 نقــش آموزش وپرورش به عنوان یکی 
از نظام هــای آموزشــی در آموزش نیروی انســانی 

متخصص، ماهر و کارآمد متناســب با نیازهای بازار 
کار )فعلــی و آتی( و ارتقاء تــوان کارآفرینی و توأم 
کــردن آموزش و مهارت  و جلب همکاری بنگاه های 
اقتصادی جهت اســتفاده از ظرفیت آن ها مشخص 
شــده اســت و در سیاســت های کلی تحــول در 
ابالغی 1391، تقویت آموزش های  آموزش وپرورش 

فنی وحرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است.

مبانی نظری سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش

این منشور که به عنوان بنیان نظری تحول بنیادین 
به تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است. 
مبانی تمام سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید 
اسناد تحولی در نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی 
ایران می باشــد. بخش هایی از این ســند که ارتباط 
بیشــتری بــا مؤلفه ها و شــاخص های آموزش های 

فنی وحرفه ای عبارت اند از:

ویژگی مرحلة چهارم تربیت )شامل 
سال های ده، یازده، دوازده دورة 

متوسطه نظام فعلی(
é وجود هماهنگی و هم ســویی میــان برنامه  ها و 
فعالیت های عوامل ســهیم و مؤثر در جریان تربیت، 
اعــم از تربیت رســمی و غیررســمی، تخصصی و 
عمومی برای مشاركت سازندة متربی در فعالیت های 
اجتماعــی و اقتصادی جامعه )ویژگی تربیت در این 
دوره هم اندیشــی، مشاركت و مالزمت است كه باید 
مبنای فعالیت های خودجوش و برانگیختگی درونی 

متربی قرار گیرد(.
é ایجاد شرایط الزم برای كسب تجربیاتی كه به فرد 
در تجزیه و تحلیل موقعیت، موضع گیری شایســته 
نسبت به فرا موقعیت، و انتخاب راه های مناسب برای 
اصالح مــداوم موقعیت به گونه ای كمك كند كه به 
سبك زندگی شخصی مبتنی بر نظام معیار اسالمی 

دست یابد.
é تدارك شــرایطی كه امــكان برقــراری رابطه 
و پیوســتگی عمیــق و ژرف میان ابعــاد وجودی 
)جســمانی، عقالنی، عاطفی، اجتماعی و معنوی( و 
شكل گیری، یكپارچه ســازی، تکوین و تعالی هویت 

ویژة فرد را فراهم كند.
é ایجــاد فرصت های تربیتی متنوع برای رویارویی 
متربیان با مســائل پیچیده در ابعاد گوناگون زندگی 
فــردی و اجتماعی و کســب تجربیــات واقعی در 

كلیدواژه ها: 
تربیت، نیروی انسانی، 

اشتغال، كارآفرینی، 
بازار كار، مهارت، 

فنی وحرفه ای، رفع فقر، 
فناوری 



44  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

به کارگیری توانایی های ذهنی، قدرت تخیل و ابتكار 
در یافتن راه حل هایی مناسب برای مشارکت سازنده 

در جامعة صالح.
é زمینه سازی برای انتخاب های متنوع بین عناصر 
سه گانة برنامة درسی به منظور وحدت بخشی میان 
نقش های وجــودی و اجتماعی متربیان هم ســو با 

نیاز های حال و آیندة جامعه.
é با توجه به اهمیت رکن خانواده در نظام اجتماعی، 
تدارك دیدن برنامه  ها و فرصت  های تربیتی به گونه ای 
كه ضمــن توجه بــه تفاوت های ُخلقــی و َخلقی 
متربیان، مهارت  های ورود به زندگی مستقل، زندگی 
خانوادگی، تربیت فرزند و زندگی حرفه ای را در آنان 

به وجود آورد.
با مشاركت عوامل سهیم و مؤثر در جریان تربیت، در 
پایان دورة تربیت رسمی و عمومی، بر حسب عالقه  ها 
و توانایی  ها و تجربیات كسب شــده متربیان در طول 
تربیت رسمی و عمومی، دورة یك تا دوساله ای برای 
تكمیل فرایند به كارگیری آموخته های كســب شده 
در فرصت های واقعی زندگی ســازمان دهی خواهد 
شد. این دوره متناسب با جهت گیری اختیاری آنان 
برای ورود بــه زندگی خانوادگی، زندگی حرفه ای یا 

ادامة تحصیل و كسب تخصص خواهد بود. 

ساحت های تعلیم وتربیت 
ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای

الف( حدود و قلمرو
ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای بخشی از جریان 
تربیت رسمی و عمومی است كه ناظر به یکی از ابعاد 
مهم زندگی آدمی، یعنی ُبعد اقتصادی و معیشــتی 
انسان هاست. این ســاحت ناظر به رشد توانایی های 
متربیــان در تدبیر امر معاش و تــالش اقتصادی و 
حرفه ای اســت )اموری نظیر درك و فهم مســائل 
اقتصــادی، درك و مهارت حرفه ای، التزام به اخالق 
حرفه ای، توان كارآفرینی، پرهیز از بطالت و بی کاری، 
رعایت بهره وری، تالش برای حفظ و توســعة ثروت، 
اهتمام به بســط عدالت اقتصــادی، مراعات قوانین 
كســب وكار و احكام معامــالت، و التزام به اخالق و 

ارزش  ها در روابط اقتصادی(.

ب( رویكرد
مهم ترین جهت گیری ســاحت تربیت اقتصادی و 
حرفه ای »جهت گیری کل نگر و تلفیقی« اســت كه 

برخی مشخصه های آن عبارت اند از:

é توســعة متوازن و متعادل ابعاد و ســاحت های 
وجودی فرد در راستای تحقق حیات طیبه در ابعاد 

فردی و اجتماعی.
é درونی سازی ارزش های اصیل دینی و اخالقی در 
زمینة اقتصادی و حرفه ای، مانند ارزش کار و تالش، 
کسب حالل، انصاف و عدالت، تعاون، وفای به عهد، 
پرهیز از اســراف و تبذیر، گرایش به  ایجاد و توسعة 

شایستگی های متربیان برای یادگیری مادام العمر.
é توجه به شــكل گیری و توســعة الگوی مصرف 

مبتنی بر نظام معیار اسالمی.
é رفع موانع بین مراحل تربیت رســمی و عمومی 
و ســاحت های تربیت و بین نظام تربیت رســمی و 
عمومی و نیازهای جامعه و بین مدرســه و جامعه از 

طریق:
é تلفیق مناســب تربیــت اقتصــادی و حرفه ای 
با تربیت رســمی و عمومــی در همة مراحل تربیت 

رسمی و عمومی؛
é به حساب آوردن نیازهای فردی، تحول مشاغل و 

حرفه  ها در جامعه؛ 
توجه به تجربة کاری )که بخشی از فرایند یادگیری 

است(.
é ایجاد شایستگی یادگیری مادام العمر، به گونه ای 
کــه به متربیان اجــازه دهد، به شــناخت و اصالح 
مســتمر موقعیت اقتصادی خود در جامعه بپردازند 
و شایســتگی های حرفه ای عام خود را به طور مداوم 

توسعه دهند.
در نتیجه، به جــای رویکردهــای دانش محور یا 
مهارت مداِر خشک و محصور شده در یک دورة زمانِی 
مشخص، به رویکردی کل گرا و تلفیقی از تربیت در 
ســاحت تربیت اقتصادی و حرفه ای نیاز خواهد بود 
که نتیجة آن توســعه و تعالــی تمامی ظرفیت های 
وجودی متربیان در راســتای اصالح و بهبود مستمر 
موقعیت خود و دیگران در همة ســاحت ها، به ویژه 
تربیــت اقتصادی و حرفه ای اســت و بی تردید یکی 
از زمینه های تحقق حیات طیبــه در ابعاد فردی و 

اجتماعی به شمار می   آید.

ج( اصول
é انعطاف پذیری )هم در ساختار نظام تربیت رسمی و 
عمومی، از طریق هماهنگی ساختار نظام تربیت رسمی 
و عمومی با ســاختار اقتصادی کشور، و هم در برنامة 
درسی از طریق هماهنگی آن با ایجاد شایستگی های 

جدید در متربیان و به روزسازی مستمر آن(؛

ساحت تربیت 
اقتصادی و حرفه ای 
بخشی از جریان 
تربیت رسمی و 
عمومی است كه 
ناظر به یکی از 
ابعاد مهم زندگی 
آدمی، یعنی بُعد 
اقتصادی و معیشتی 
انسان هاست. این 
ساحت ناظر به رشد 
توانایی های متربیان 
در تدبیر امر معاش 
و تالش اقتصادی و 
حرفه ای است
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é تأکید بر تربیت مســتمر و مــداوم )تربیتی که 
متربیان شایستگی های الزم را با خودآموزی مستمر 

و به روز سازی توانمندی های خود به دست آورند(؛
é توجه به کارآفرینی )برنامه های درسی باید تا حد 
امکان بتواند متربیــان را کارآفرین و توانمند تربیت 
كند، به نحوی که راه های آشــنایی و پاســخ گویی 
به نیاز های متنوع جامعــه و بازار کار را فرا گیرند و 

بتوانند برای خود و دیگران کار تولید کنند(؛
é توجه بــه تفاوت های فردی و تنــوع عالقه  ها و 
اســتعدادهای متربیان در تولید برنامه های درسی و 

روش های تدریس؛
é توجه به کسب شایستگی  های عام، پیش نیاز رشد 

حرفه ای و اقتصادی؛ 
é تأکیــد برکســب شایســتگی  های اخالقی در 
بهره گیــری از طبیعــت در چارچوب نظــام معیار 

اسالمی؛
é كســب شایســتگی های مناســب در متربیان 
به منظور حل مسائل فردی و گروهی آن ها، در ارتباط 

با خانواده، جامعه و محیط كار؛ 
é استفادة مطلوب از فناوری اطالعات و ارتباطات 

در تربیت اقتصادی و حرفه ای. 

ساحت تربیت علمی و فناوری 
الف( حدود و قلمرو

ســاحت تربیت علمی و فناوری بخشی از جریان 
تربیت رســمی و عمومی اســت كه ناظر بر کسب 
شایستگی هایی )صفات و توانمندی  ها ومهارت هایی( 
است که متربیان را در شناخت، بهره گیری و توسعة 
نتایج تجارب متراكم بشری در عرصة علم و فناوری 
یاری می كند تا بر اســاس آن متربیان قادر شــوند، 
با عنایــت به تغییرات و تحوالت آینده، نســبت به 
جهان هســتی )نگاه آیه ای به هســتی( و استفاده و 
تصرف مســئوالنه در طبیعت )نگاه ابزاری(، بینشی 

ارزش مدار كسب كنند.
ترکیب نگاه آیه ای و ابزاری به تصرف و بهره گیری 
مسئوالنه از طبیعت منجرخواهد شد، که می تواند به 
راهبردی اساسی در نگاه انسان به طبیعت و حفظ و 

مراقبت از آن بینجامد. 
لذا این ســاحت از تربیت ناظر بر رشد توانمندی 
افراد جامعه در راســتای فهم و درک دانش های پایه 
و عمومی، کســب مهارت دانش افزایی، به کارگیری 
شــیوة تفكر علمی و منطقی، تــوان تفكر انتقادی، 
آمادگــی برای بروز خالقیت و نــوآوری، و نیز ناظر 

بر کســب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود 
کیفیت زندگی است.

ب( رویكرد
مهم ترین جهت گیری ســاحت تربیــت علمی و 
فنــاوری، جهت گیری کل نگر و تلفیقی در چارچوب 
نظام معیار اســالمی است كه برخی از مشخصه های 

آن عبارت اند از:
é تلفیــق نظر و عمل یا توجــه هم زمان به تربیت 
نظری و عملی كه در معنای وسیع تر، ناظر بر تلفیق 

علم و فناوری است.
é تلفیق نگاه آیــه ای به طبیعت و نگرش ابزاری و 
شــناخت آن با هم )یعنی ضمن شناخت طبیعت به 
مفهــوم آیه ای از آیات جمــال و جالل الهی، تالش 
می شــود به صورت روشــمند و اخالقی از آن بهره 

گرفته شود(.
é تأکید بر هماهنگی علم و دین.

é توجــه متعادل و متوازن به رویکرد های پژوهش 
کّمی و کیفی.

é مالحظة درهم تنیدگی مرز های علوم و رشته های 
علمی که طی آن تالش می شود، متربیان دیدگاه و 

نگرشی جامع نسبت به جهان هستی بیابند.
é توجه به ارزشمداری محتوا كه  این موضوع عمدتًا 
ناظر بر چرایی آموخته هاست، نه صرفًا چیستی آن ها. 
از این رو، شایســتگی های کسب شده )یادگیری ها( 
باید مفید و سودمند باشند؛ یعنی در راستای غایت 
و هدف تربیت و همچنین متناسب با نیاز ها و مرتبط 
با زندگی یادگیرنده  ها باشند و به آن ها کمک كنند 
تا مستمراً به شــناخت و عمل برای اصالح و بهبود 

موقعیت خود و دیگران بپردازند.
é تلفیق مهارت ها، دانش  هــا و نگرش های علمی 
به ویژه تلفیق بین مهارت هــای فرایندی، در تربیت 
علمی و فناوری، و به کارگیری مهارت های مربوط به 
سواد اطالعاتی و ارتباطی در جریان یادگیری محتوا، 
بــه منزلة روش و ابزاری بــرای یاددهی و یادگیری 

عمیق تر و بهتر.

ج( اصول
é توجه به درک متربیان از جهان هستی، از منظر 
ارتباط با خدا )درک عظمت خلقت و تعظیم خالق(؛

é توجه متعادل و متوازن به عرصه  های علوم نظری 
)انسانی ریاضی و تجربی( و کاربردی و حوزة فناوری؛
é ارتباط محتــوای یادگیری بــا زندگی فردی و 
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اجتماعی حال و آیندة متربیان؛ 
é ارزشمداری و توسعة ارزش های اخالقی؛

é رشد توانمندی های تفکر منطقی، خالق، نقاد و 
حل مسئله؛

é زمینه ســازی برای تولید علم از طریق تکوین و 
تعالــی توانمندی  ها و مهارت هــای عملی )کّمی و 

کیفی( متناسب با نیاز ها و زندگی متربیان؛
é توجه به چشــم انداز آیندة رشد و توسعة علم و 

فناوری در زندگی بشر.

چرخش های تحولی
مهم تریــن چرخش  هــا از وضع موجــود به وضع 
مطلوب، تبدیل نهاد فعلی با کارکرد صرفًا آموزشی به 
نهادی است که وظیفه و رسالت اصلی آن»بسترسازی 
برای دستیابی نســل آینده به مرتبة قابل قبولی از 
آمادگی به منظور تحقق حیات طیبه در تمام ابعاد« 

است، اهم این چرخش  ها عبارت اند از:
é از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی ـ اجتماعی 

و مولد سرمایة انسانی؛
é از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت، به خویشتن 

بانی )تقوا(، ارزشمداری عقالنی و مسئولیت پذیری؛
é از انحصــاری انگاری در تربیت، به مشــارکت و 

مسئولیت پذیری ارکان و عوامل سهیم و مؤثر؛
é از یکسان نگری و تولید انبوه، به پذیرش تنوع و 

تکثر در چارچوب نظام معیاراسالمی؛
é از نــگاه تجزیه ای و تفکیکی به نگاه یکپارچه نگر 
و تلفیقی به هویت انسان درتمام ابعاد و ساحت  های 

تربیت؛
é از دانش آمــوز منفعل در کالس درس به متربی 

فعال در محیط  های تربیتی؛
é از روش  های خشــک، فردی و انعطاف ناپذیر به 

روش  های خالق، فعال و گروهی؛
é از رقابت  هــای فــردی و تنش زا بــه رفاقت  های 

جمعی و تعالی بخش؛
é از انباشــت اطالعات و حافظه محوری، به كسب 

شایستگی  ها در تمام ساحت های تربیت؛
é از ســازگاری با شرایط محیطی، به هویت یابی و 

مقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغییر آن ها.

از آنجا که زیرنظام  های تربیت رســمی و عمومی 
مســیر اجرایی و عملی تحقق چرخش  ها را نشــان 
می  دهد، برخی از این چرخش  های اساســی در هر 

یک از زیر نظام  ها عبارت اند از:

زیر نظام راهبری تربیتی و مدیریت
é از مدیریــت اداری و کنترلی به راهبری تربیتی 

مبتنی بر نظام معیار اسالمی؛ 
و  جویــی  مشــاركت  بــه  تمرکزگرایــی  از   é

مسئولیت پذیری مبتنی برخرد جمعی؛
é از برنامه ریزی  هــای مــوردی و پراکنــده بــه 

برنامه ریزی  های راهبردی و آینده؛
é از حاکمیت نگاه جزیره ای در حوزه  های اجرایی 
به تأکید بر فرایند  ها و پیامد   ها بر اساس نظام معیار 

اسالمی؛
é از انتصاب ســلیقه ای مدیران بر اســاس ضوابط 

اداری به شایسته ساالری در مدیریت.

زیر نظام برنامة درسی
é از برنامة درســی موضوع محور به برنامة درسی 
مبتنی بر ساحت  های تربیت برای کسب شایستگی ها؛
é از برنامه ریزی درسی کاماًل متمرکز به برنامه ریزی 
درسی متکی بر مشارکت مؤثر ارکان و عوامل سهیم 

در تربیت در تمام سطوح؛
é از برنامــة درســی تک وجهی به برنامة درســی 

چندوجهی )ساختار مثلثی(؛
é از برنامة درســی نتیجه محور به برنامة درســی 
پیامد محور )تحقق شایستگی   ها در سطح محصول 

و سطح برونداد نظام و پیامد آن در سطح جامعه(؛
é از یادگیــری موضوعات به فرایند دســتیابی به 

اندیشه ورزی و درک معنا؛
é از جداســازی برنامه  های آموزشی و پرورشی به 

برنامة درسی یکپارچه. 

زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع 
انسانی

é از معلــم به عنــوان انتقال دهندة دانش به معلم 
بــه عنوان مربی و اســوة تربیتی و ســازمان دهندة 
فرصت  های تربیتی متنوع برای احیا و ارتقای مراتب 

حیات طیبة متربیان؛
é از معلم به عنوان مجری تصمیمات برنامة درسی 

به معلم تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی درسی؛
é از برنامه   های صلب و بســته در تربیت مربیان به 
برنامه هایی منعطف برای دســتیابی آنان به هویت 
حرفه ای منحصر به فرد و توســعة آن مبتنی بر نظام 

معیار اسالمی؛
é از ارتقای خودبه خودی سطح حرفه ای مربیان به 
ارزیابی عملكرد و صدور درجة مربی گری بر اســاس 

مهم ترین 
چرخش  ها از وضع 
موجود به وضع 
مطلوب، تبدیل نهاد 
فعلی با کارکرد صرفاً 
آموزشی به نهادی 
است که وظیفه 
و رسالت اصلی 
آن»بسترسازی برای 
دستیابی نسل آینده 
به مرتبة قابل قبولی 
از آمادگی به منظور 
تحقق حیات طیبه در 
تمام ابعاد« است
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میزان کارامدی و اثربخشی؛
é از فرهنگ سازمانی بسته )محصورنمودن مربیان 
در فضای مدرسه( به مشارکت جویی علمی و انتقال 
تجربیات در سطوح متفاوت )مدرسه، محلی، ملی و 

بین المللی(؛
é از نگاه به معلم به عنوان کارمند اداری به معلم به 

عنوان شخصیتی علمی و تربیتی. 

زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی
é از انحصار در تأمین منابع به مشارکت در تأمین 

منابع؛
é از هزینه کرد منابع به مدیریت و سیاست گذاری 

بهینة منابع و مصارف؛
é از »عرضــه مدار« و »نهاده محور« به »ســتانده 

مدار« و »نتیجه محور«؛ 
é از توزیع یکســان منابع به تنــوع منابع و توزیع 

عادالنة آن؛
é از نگاه به نظام تربیت رسمی و عمومی به مثابه 
دستگاهی مصرفی به دستگاه سرمایه ای و مولد منابع 

انسانی؛
é از تغییــر در روش نظــارت بر هزینه توســط 

ذی حسابی به حسابرسی پس از خرج.

زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری
é از تأمین کالس درس به سامان دهی موقعیت  های 

یادگیری؛ 
é از انحصار یادگیری در کالس درس به تنوع بخشی 

به محیط های تربیتی و یادگیری؛
é از نگاه تفکیکی به فضای فیزیکی مدارس به نگاه 

فرایندی به تربیت و ساخت مجتمع  های تربیتی؛
é از معمــاری بی هویــت و وارداتی بــه معماری 

اسالمی ـ ایرانی؛
é از مــدارس بی هویت و فاقد امکانات و فناوری   ها 
به مدارســی با هویت مدرسة صالح و کانون تربیتی 

محله؛
é از طراحی مدارس توســط مهندســین فنی به 

طراحی تیمی با لحاظ کردن ابعاد مدرسة صالح؛
é از نگاه ابزاری به فناوری   ها به استفادة هوشمندانه 

از فناوری  های نوین متناسب با نظام معیار اسالمی.

زیرنظام پژوهش و ارزشیابی
é از نگاه جزئی نگر به نــگاه آینده نگر و کل نگرانه 

برای مواجهة سازنده با چالش  های نظام؛ 

é از تمرکز بر روش  های کّمی در پژوهش به تنوع 
و کثرت در روش  های پژوهش؛

é از پژوهش  های توصیفــی، موردی و پراکنده به 
پژوهش  هــای نظام مند، نوآورانــه و تحول آفرین در 
راســتای عملیاتی  کردن اهداف و کارکرد های نظام 

تربیت رسمی و عمومی؛
é از پراکندگی و جدایی مراکزپژوهشی به وحدت 
و یکپارچگی عملکرد مراکز پژوهشــی سهیم و مؤثر 

در امر تربیت؛
é از تخصیص فرصت  های پژوهشی به مراکز رسمی 
و پژوهشــگران حرفه ای در ســطوح کالن به  ایجاد 
فرصت  های پژوهشی و جاری و ساری شدن پژوهش 

در تمامی سطوح؛
é از تصدی گری در امر پژوهش به مدیریت، نظارت 

و بهره گیری از نتایج پژوهش   ها؛
é از رویكــرد آكادمیك و نظــری در پژوهش های 
تربیتی و پژوهــش برای پژوهش بــه جهت گیری 
»عمل مدار«، تشــخیصی و درمانی، تصمیم ســاز و 

كاربستی.

در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
تدوین سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در افق 
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران هم با 
اسناد باالدستی صورت گرفته است. بندهایی از این 
سند که ارتباط بیشــتری با مؤلفه ها و شاخص های 
آموزش های فنی وحرفه ای دارد در اینجا آورده شده 

است.
é در بیانیة ارزش ها

فرایند تعلیم وتربیت در تمام ســاحت  ها شــامل 
اخالقــی،  و  عبــادی  اعتقــادی،  تعلیم وتربیــت 
تعلیم وتربیــت اجتماعی و سیاســی، تعلیم وتربیت 
زیستی و بدنی، تعلیم وتربیت زیباشناختی و هنری، 
تعلیم وتربیــت اقتصادی و حرفــه ای، تعلیم وتربیت 
علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار اسالم )مبانی 
و ارزش  های برگرفته از قرآن کریم، ســنت حضرات 
معصومین )علیهم السالم( و عقل( كه تعلیم وتربیت 

اعتقادی، عبادی و اخالقی در آن محوریت دارد. 
روحیــة كارآفرینی ،كســب شایســتگی  های عام 

حرفه ای، مهارتی و هنری زمینه ساز کار مولد.

é در هدف کان
تربیت انســانی خالق و کارآفرین، مقتصد و ماهر، 
ســالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر، و آمادة ورود 
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به زندگی شایســتة فردی، خانوادگی و اجتماعی بر 
اساس نظام معیار اسالمی.

é در راهبرد کان
بهره مندی هوشمندانه از فناوری  های نوین در نظام 
تعلیم وتربیت رســمی عمومی مبتنی بر نظام معیار 

اسالمی )هدف  های كالن 1، 2، 3، 5 و 7(

é ذیل هدف عملیاتی
دارای حداقل یك مهارت مفید برای تأمین معاش 
حالل باشند، به گونه ای كه در صورت جدایی از نظام 
رســمی تعلیم وتربیت در هر مرحله، توانایی تأمین 

زندگی خود و ادارة خانواده را داشته باشند.

é در راهكار 6/1
گسترش و تنوع دادن به حرفه ها و مهارت های مورد 
نیاز جامعه و تعلیم متناســب و برنامه ریزی شدة آن 
در همة دوره های تحصیلی و برای همة دانش آموزان.

é در راهکار 5/4
اضافــه کردن درس مدیریت و ســلوك مناســب 
خانواده به جدول برنامة درســی دورة متوســطه در 

تمامی رشته  ها و برای تمام  دانش آموزان.

é در راهکار 5/ 5
اختصــاص حداقل 10 درصد و حداكثر 20 درصد 
از برنامه های آموزشــی به معرفــی حرفه ها، هنر ها 
،جغرافیا، آیین و رســوم، و نیاز ها و شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی اســتان ها به ویژه مناطق روســتایی و 
عشــایری با رعایت اســتانداردهای ارتقای کیفیت 
و تقویت هویت اســالمی ـ ایرانــی دانش آموزان در 

چارچوب ایجاد کارامدی و تقویت هویت ملی.

é در راهكار 3/6
ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در هر یک از 
شهرســتان  ها تا پایان برنامة ششم توسعة کشور، به 
منظور فراهم آوردن زمینة مشاهده و تجربة فزون تر 
دانش آموزان و عینی تر كردن محتوای آموزشی كتب 

درسی.

é در راهكار 5/6
تنظیــم و اجــرای برنامــة جامــع کارآفرینی و 
مهارت آموزی بــرای تمام دوره های تحصیلی به ویژه 

دانش آموزان دورة متوســطه تا پایــان برنامة پنجم 
توسعه در برنامة درسی و آموزشی.

é در راهكار 6/6 
ایجاد شــبكه ای از محیط های یادگیــری، مانند 
پژوهش ســراها، اردوگاه هــا، خانه هــای فرهنــگ، 
کتابخانه هــای عمومــی، نمایشــگاه ها و موزه  های 
تخصصــی علــوم و فنــاوری، مراکــز کارآفرینی، 
ورزشــگاه  ها و سایر مراکز مشــابه و برقراری تعامل 
اثربخش مــدارس با این محیط ها، بــا رعایت اصل 
غنی سازی محیط مدرسه با همكاری سایر دستگاه ها.

é در راهكار 2/17
تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با 
نیاز  دانش آموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی 
و غیردولتی، و کپی کردن محتوای کتاب های درسی 
بر اســاس برنامة درسی ملی )با تأکید بر استفاده از 
ظرفیت چندرســانه ای( تا پایان برنامة پنجم توسعة 

کشور.

é در راهكار 4/17
گســترش بهره بــرداری از ظرفیــت آموزش های 
غیرحضوری و مجــازی در برنامه های آموزشــی و 
تربیتی ویژة معلمان،  دانش آمــوزان و خانواده های 
ایرانی در خارج از کشــور بر اســاس نظــام معیار 
اسالمی و با رعایت اصول تربیتی از طریق شبكة ملی 

اطالعات و ارتباطات.

é در راهكار 3/21
طراحی و اســتقرار نظام جامــع هدایت تحصیلی 
و اســتعدادیابی به منظور هدایــت  دانش آموزان به 
سوی رشته  ها، حرفه ها و مهارت های مورد نیاز حال 
و آینده کشور متناسب با استعدادها، عالقه مندی و 

توانایی های آنان.

تحلیل مبانی نظری و سند تحول 
بنیادین به آموزش های فنی وحرفه ای

براساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
تأكیــدات اصلــی در حــوزة آموزش های 

فنی و حرفه ای و مهارتی عبارت اند از:
é توجه به تربیت بر اساس نظام معیار اسالمی؛

é اتخاذ رویكردی كل نگر در آموزش و برنامه های 
درسی یكپارچه؛
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é توجــه به برنامة درســی »پیامد محور« )تحقق 
شایستگی ها(؛

é تلفیق مهارت ها، دانش  ها و نگرش های علمی به 
ویژه تلفیق بین مهارت های فرایندی؛

é تخصص گرایی نرم؛ 
é توانایی دانش آموزان در تدبیر امر معاش و تالش 

اقتصادی و حرفه ای؛
é تلفیق نظر و عمل؛

é تربیت مستمر و مداوم و یادگیری مادام العمر؛
é كسب شایستگی های عام حرفه ای؛

é مشاركت ذی نفعان؛
é توجــه به نیازهــای فردی و تحول شــغل ها و 

حرفه  ها در جامعه؛
é توســعة متوازن و متعادل ساحت های وجودی 

انسان؛
é درونی سازی ارزش های اصیل دینی و اسالمی؛

é توجه به شایستگی كارآفرینی؛
é توجه به نظام جامع راهنمایی و هدایت تحصیلی؛

é حرفه آموزی برای تمام دانش آموزان و دوره های 
تحصیلی.

سیاســت های کلی نظام مجموعــه ای هماهنگ 
از جهت گیری هــا و راهبردهــای کالن نظام برای 
تحقــق آرمان ها و اهــداف قانون اساســی در دورة 
زمانی مشــخص می باشد، این سیاســت ها الزام آور 
بــرای کلیه ارکان نظام بوده و ناظر بر همه قوانین از 
جمله برنامه های  توســعه  و بودجه های ساالنه است. 
بندهائی از این ســند که ارتباط بیشتری با مؤلفه ها 
و شــاخص های آموزش هــای فنی وحرفــه ای دارد 

عبارت اند از:

چشم انداز و سیاست های كلی نظام 
سند چشم انداز 1404 كشور

é جامعة  ایرانی برخوردار از دانش پیشــرفته، توانا 
در تولید علم و فناوری، متکی بر ســهم برتر منابع 

انسانی، و سرمایة اجتماعی در تولید ملی.
é جامعة  ایرانی دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در ســطح منطقه، با تأکید بر رشد 
پرشتاب اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درامد سرانه، 

رسیدن به اشتغال کامل و ...
é جامعــة  ایرانی فعــال، مســئولیت پذیر، مؤمن، 
رضایت مند، و برخوردار از وجــدان کاری، انضباط، 

روحیة تعاون، سازگاری اجتماعی و ...
é جامعة  ایرانی برخوردار از فرصت های برابر، به دور 

از فقر، توزیع مناسب درامد و ...

سیاست های كلی اشتغال ایران ـ 1390 
1. ترویج و تقویت فرهنگ كار، تولید، كارآفرینی و 
استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و 
ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی كشور. 

2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارامد 
متناسب با نیازهای بازار كار )فعلی و آتی( و ارتقای 
توان كارآفرینی با مســئولیت نظام آموزشی كشور 
)آموزش وپرورش، آمــوزش فنی وحرفه ای و آموزش 
عالی( و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاری 
بنگاه های اقتصادی به منظور استفاده از ظرفیت آن ها. 
3. ایجــاد فرصت های شــغلی پایدار بــا تأكید بر 
استفاده از توســعة فناوری و اقتصاد دانش بنیان و 
آینده نگری نســبت به تحوالت آن ها در سطح ملی 

و جهانی. 
12. توجه ویژه به كاهش نرخ بی كاری استان های 

باالتر از متوسط كشور. 

سیاست های كلی تحول در آموزش وپرورش 
ـ 1391 

4-8. تقویت آموزش  های فنی وحرفه ای.

و  کار  از  حمایــت  كلــی  سیاســت های 
سرمایه ایرانیـ  1391 

12. توانمند سازی و ارتقای بهره  وری نیروی کار با 
افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین 

مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی - 1392 
1. تأمین شرایط و فعال سازی کلیة امکانات و منابع 
مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور 
توســعة کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و 
تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درامد 

و نقش طبقات کم درامد و متوسط. 
2. پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده ســازی و 
اجرای نقشــة جامع علمی کشــور و ســامان دهی 
نظام ملی نوآوری به منظــور ارتقای جایگاه جهانی 
کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و دســتیابی به رتبة اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه. 
3. محور قراردادن رشــد بهــره وری در اقتصاد با 

جامعة  ایرانی 
برخوردار از دانش 
پیشرفته، توانا در 

تولید علم و فناوری، 
متکی بر سهم برتر 

منابع انسانی، و 
سرمایة اجتماعی در 

تولید ملی.
جامعة  ایرانی دست 
یافته به جایگاه اول 

اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح 

منطقه، با تأکید 
بر رشد پرشتاب 

اقتصادی، ارتقای 
نسبی سطح درامد 

سرانه، رسیدن به 
اشتغال کامل و ...
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تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت 
رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق 
و اســتان ها، و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های 

متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور. 
5. ســهم بری عادالنة عوامــل در زنجیرة  تولید تا 
مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش، به ویژه 
با افزایش سهم ســرمایة انســانی از طریق ارتقای 

آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه. 
6. افزایش تولید داخلی نهاده  ها و کاالهای اساسی 
)به ویژه در اقالم وارداتــی(، و اولویت دادن به تولید 
محصوالت و خدمــات راهبردی و ایجــاد تنوع در 
مبــادی تأمین کاالهــای وارداتی بــا هدف کاهش 

وابستگی به کشورهای محدود و خاص. 
8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های 
کلــی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای 
داخلی همراه بــا برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و 

رقابت پذیری در تولید. 

سیاست های كلی جمعیتـ  1393 
8. توانمندسازی جمعیت در سن كار با فرهنگ سازی 
و اصالح، تقویت و ســازگار كردن نظامات تربیتی و 
آموزش های عمومــی، كارآفرینی، فنی ـ حرفه ای و 
تخصصی با نیازهای جامعه و استعداد ها و عالقه های 

آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.

سیاســت  های کلی اصل 44 قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران ـ1384 

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 
43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 
گسترش مالکیت در ســطح عموم مردم به منظور 
تأمین عدالت اجتماعی، ارتقــای کارایی بنگاه  های 
اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، 
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش ســهم 
بخش  های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن 
از بــار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت  های 
اقتصادی، افزایش ســطح عمومی اشتغال، تشویق 
اقشــار مردم به پس انداز و ســرمایه گذاری و بهبود 

درامد خانوارها مقرر می    شود.
 

متن اباغیة در خصوص سیاســت های كلی 
بخش تعاونی

1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 
25 درصد تا آخر برنامة پنج  سالة پنجم.

2. اقــدام مؤثر دولــت در ایجــاد تعاونی  ها برای 
بی کاران در جهت اشتغال مولد.

8. توســعة آموزش  های فنی و حرف های و ســایر 
حمایت  هــای الزم به منظــور افزایــش کارامدی 

توانمندسازی تعاونی ها.

تحلیل سیاست های كلی نظام در بخش های 
مختلف

میــزان توجه سیاســت های كلی نظــام به حوزة 
آموزش های فنی وحرفه ای در جدول زیر نشان داده 

شده است.
    
تحلیل سیاست های كلی

é واژة آموزش و تربیت در 20 سیاست كلی كشور 
در بخش های گوناگون به كار برده شده است.

é از عبارت »فنی وحرفه ای« در سیاست های كلی 
اصل 44 قانون اساســی، اشتغال، آمایش سرزمینی، 
تحــول در آموزش وپــرورش و سیاســت های كلی 

جمعیتی استفاده شده است.
é در سیاســت های كلی ابالغی در سال های اخیر 
بیشترین توجه به موضوع اشتغال، مهارت، كارآفرینی 
و آموزش فنی وحرفه ای نسبت به سال های قبل شده 

است.
é در سیاســت های كلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد 
مقاومتــی، تولید ملی، حمایت از كار و ســرمایه، و 
برنامة ششم توسعه از بیشترین واژگان مورد بررسی 

استفاده شده است.
é موضــوع توجه به نیروی انســانی و بازار كار در 
9 سیاست كلی كشــور مورد توجه قرار گرفته شده 

است.
é موضوع بازار كار در 5 سیاست كلی كشور مورد 

توجه قرار گرفته است.
é در اكثر سیاســت های كلی كشور در سال های 

اخیر به موضوع فناوری توجه شده است.
é از واژة رفع فقر و دوری از فقر در 4 سیاست كلی 

كشور استفاده شده است.
é در برخــی سیاســت های کلــی نظــام از جمله 
سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی، مسکن و 
ارتباطات مخابراتی و پستی به مؤلفه ها و شاخص های 

آموزش های فنی وحرفه ای توجه شده است.
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جدول ـ توجه سیاست های کلی نظام به مؤلفه ها و شاخص های آموزش فنی وحرفه ای
ی
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سیاست های کلی نظام

   در بخش انرژی

  در بخش امنیت اقتصادی

 در بخش منابع طبیعی

 در بخش منابع آب

  در بخش معدن

  در بخش حمل ونقل

در بخش شهرسازی

در بخش مسکن

در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی

     در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی

 در خصوص تشویق سرمایه گذاری

     در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  در بخش کشاورزی

    در بخش صنعت

  در بند »ج« اصل چهل و چهار قانون

  در خصوص اصالح الگوی مصرف

    در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات

      در بخش اشتغال

    در خصوص آمایش سرزمین

  در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی

      در خصوص تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

    در خصوص ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور

      در خصوص اقتصاد مقاومتی

    در خصوص سالمت

      در خصوص جمعیت

   در خصوص علم وفناوری

      در برنامة ششم توسعه



ــــا  ــ شاخص ه

ــای  ــ و نظام هـ

ــای  ــ آموزش ه

فنی و حرفه ای دورۀ 

دوم  متوسطه

اشاره
با توجه بــه پژوهش های گســترده ای كه در زمینة 
همواره  است،  انجام شده  فنی و حرفه ای  آموزش های 
این ســؤال مطرح می  شــود كه: آیــا آموزش های 
فنی  و حرفه ای در ایران نیاز به تحول دارد؟ یا اصواًل با 
یك »رفورم« و تغییر جزئی می توان اهداف آموزشی 
را محقق ساخت و نیازهای بازار كار را از طریق اجرای 

صحیح آموزش های فنی و حرفه ای تأمین كرد؟
ســؤال دیگری که مطرح می شــود این اســت که: 
آیــا »خروجی هــا«1 و »پیامدهــای«2 آموزش های 
فنی و حرفه ای باید به گونه ای باشد که نیاز بازار کار را 
تأمین کند؟ یا اصواًل نباید توجهی به بازار کار داشت و 
صرفًا باید به آموزش مبتنی بر آموزش پرداخت؟ بدیهی 
است چنانچه بخواهیم آموزش های فنی و حرفه ای به 
بازار کار متصل شوند، انجام نیاز سنجی شغلی ضرورت 
دارد. از ســوی دیگر این بحث مطرح می شود که آیا 
خانواده ها می پذیرند،  فرزندان خود را برای تحصیل در 
سطح دیپلم با عنوان كمك تكنسین بفرستند یا خیر؟ 
در این مقاله قصد داریم با اتکا به پژوهش های انجام 
شــده در ســطح جهان و ایران، مطالعة مقایسه ای 
نظام آموزش فنی و حرفه ای رسمی در دورة متوسطه، 
و مطالعــة تطبیقی اجمالی بین ایــران و تعدادی از 
کشور های جهان و آنچه که در سال های اخیر در ایران 

می گذرد به این پرسش ها پاسخ دهیم.

سید محمود صموتي

مقاله
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مقدمه
شــاخص های متعددی مانند شایســتگی و مهارت 
ورودی، یا پیامد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
در ارتبــاط با آموزش هــای فنی و حرفــه ای وجود 
دارند که شــاکلة اصلی آموزش هــای فنی و حرفه ای 
را در بر می گیرند. همچنیــن آموزش و تربیت فنی و 
حرفــه ای به دلیل نیاز به فضــا و تجهیزات خاص و 
نســبتًا هزینه بر از یک ســو، و بین رشته ای بودن از 
سوی دیگر، از گســتردگی و پیچیدگی های ویژه ای 
برخوردار اســت. یكی از چالش ها و مشكالت اصلی 
در زمینة مطالعة مقایســه ای در این مقوله، ارتباط 
مســتقیم این نظام آموزشــی بــا بــازار کار، نظام 
اقتصادی و بافت فرهنگی و جمعیتی كشورهاســت. 
لذا هنگام بررسی های تطبیقی باید به شاخص های 
دیگری از جمله شــاخص های اقتصادی، بازار كار و 
فرهنگی نیز توجه کــرد. این موضوع زمانی اهمیت 
بیشــتر پیدا می کند که هدف از پژوهش مقایسه ای 
كشــورها، ارائــة راه حــل و برنامه ریــزی برای یك 
كشــور خاص باشــد. از دید گاه »مرکز بین المللی 
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای یونسكو« )یونیوك(، 
چالش های پیش رو در مقایســة كشــورها شــامل 
مــواردی مانند، »پوشــش دهی انــواع آموزش های 
از  فنی و حرفه ای  آموزش  فنی و حرفه ای«،»تشخیص 
انواع دیگر آموزش ها«، »تقسیم بندی و دسته بندی 
انواع برنامه های آموزش فنی و حرفه ای« و»سطوح و 

شیوه های ارائه ها«ست.
مركز آموزش فنی و حرفه ای یونسكو، در سال های اخیر، 
اطالعات آموزش فنی و حرفه ای كشــورهای مختلف 
جهان را پس از انجام فرایند اعتباربخشی منتشر كرده 
است. تاكنون حدود 65 كشور این فرایند را به پایان 
رســانده اند. همچنین دیگر مراكــز آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای بین المللی، مانند »مركز فنی و حرفه ای 
اروپــا« )CEDEFOP( و »بانك جهانی«3 پژوهش ها 
و بررســی هایی در مورد نظام آموزش فنی و حرفه ای 
كشــورهای مختلف جهان انجام داده اند كه می توان 
در مطالعة مقایســه ای از آن ها بهره جست. از سوی 
 )OECD( دیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
نیز اخیراً به ارائة توصیه ها و نتایج نشســت های خود 
در زمینة آموزش های فنی و حرفه ای دست زده است. 
پیام »یادگیری برای شغل« یکی از توصیه نامه های این 
سازمان به منظور آموزش»آمادگی شغلی« به ویژه در 

دورة متوسطه دوم است.
در ایــن پیام بر باید هــا و نبایدهــای آموزش های 

فنی  و حرفه ای، دستیابی به شغل، رشد تولید، گسترش 
فضای رقابت، کاهش فاصله بین یادگیری و شــغل، 
مقابله با فشــارهای اقتصادی، حمایت از آموزش های 
فنی و حرفه ای، توسعة حرفه ای و نیاز به شایستگی های 
وسیع تر، مهارت های مورد نیاز برای آموزش گیرندگان، 
نقش راهنمایی حرفه ای در رشــد ایــن آموزش ها، 
یادگیــری در محیــط و کنترل کیفیت و ســنجش 

استاندارد برای صالحیت حرفه ای تأکید شده است.

چارچوب استاندارد های طبقه بندی 
بین المللی

تنوع گســترده ای برای  طبقه بندی آموزش وجود 
دارد. یکی از این طبقه بندی ها، »استاندارد بین المللی 
ISCED« است. »ISCED« به معنی طبقه بندی 
بین المللی اســتاندارد آموزشــی بــرای بخش های 
گوناگون آموزش های رســمی کشور هاست. امروزه 
این استاندارد در سطح بین المللی مورد پذیرش قرار 

گرفته است و کشور ایران نیز از آن تبعیت می کند.
در این طبقه بندی سه نوع »آموزش فنی و حرفه ای«، 
»آموزش پیش فنی و حرفــه ای« و»آموزش نظری و 
عمومی« وجود دارد که نظام آموزش فنی و حرفه ای 
كشورها نیز قســمتی از این طبقه بندی را تشکیل 
می دهد. از استاندارد بین المللی ISCED، نسخه های 
مختلفی مانند  ISCED97  و  ISCED2011 به 
صورت شش سطحی و هشت سطحی ارائه می شود. 
برای کسب اطالعات بیشــتر به سایت های مربوطه 

مراجعه کنید.

انواع شاخص ها در استاندارد های 
بین المللی

   برای یافتن پاســخ  ســؤال های مطرح شده در 
اشارة مقاله، الزم است شاخص های معینی را تعریف 
کنیم. از آنجا که تنوع بسیار گسترده ای از شاخص ها 
وجود دارد، به آســانی نمی توان شاخص مناسبی را 
انتخاب کرد. با توجه به فعالیت های انجام شــده در 
مركز آموزش فنی و حرفه ای یونســكو، خوش بختانه 
این مرکز شــاخص ها را انتخــاب و در پژوهش های 
خود ارائه کرده است. پس از مطالعه و بررسی اسناد 
بین المللی، می توان از بین آن ها شاخص هایی را كه 
دارای توجه بیشتر و فراوانی باالتری بوده اند استخراج 
و انتخاب کرد. تعدادی از  این شاخص ها عبارت اند از:
 نــرخ ثبت نام دانش آموزان فنی  وحرفه ای در دورة 

راهنمایی و متوسطه؛

كلیدواژه ها: 
آموزش فنی وحرفه ای، 

نیازهای بازار كار، 
شاخص های آموزشی، 

مطالعة تطبیقی

پیام »یادگیری 
برای شغل« یکی از 
توصیه نامه های این 

سازمان به منظور 
آموزش»آمادگی 

شغلی« به ویژه در 
دورۀ متوسطه دوم 

است
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 مدت زمــان آمــوزش در دوره هــای گوناگون 
تحصیلی؛

 نسبت تعداد هنرجو به هنر آموز؛
سرانه تولید ناخالص داخلی؛

 نوع ساختار آموزش نظام رسمی؛
تركیب محیط های یادگیری؛

 مدت زمان آموزش قبل از اشتغال؛
 دسترسی به تحصیالت تكمیلی؛

 روش نیازسنجی آموزشی؛
 درصد زمان آموزش عملی به كل آموزش؛

 نحوة تأثیرگذاری بازار كار بر آموزش؛
روند كاربست چارچوب صالحیت های حرفه ای ملی؛

شایستگی های غیرفنی.
یاد آور می شود، شاخص های دیگری نیز وجود دارند که 
به دلیل فراوانی و اثر بخشی کم، از آن ها صرف نظر شده 
است. همچنین با توجه به بافت فرهنگی، بافت صنعتی، 
بافت بومی و اقلیمی کشور ها، در مطالعات آماری کمیت 

اختصاص یافته به شاخص ها متفاوت است.

آمار و شاخص های کلی
در یک پژوهش فرا گیر که در مرکز یونیوک وابســته 
به سازمان جهانی یونســکو روی 207 کشور جهان 
انجام شده، شاخص هایی مانند سن ورود فراگیرندگان 
به دوره های مختلف، طول دوره و مواردی مشــابه آن 
مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که تعداد کشورها  
و شاخص ها نســبتًا زیاد است، به منظور درک فرایند 
کار، از بین 207 کشور 10 کشور را انتخاب کرده ایم. 
مالک انتخاب کشور ها، »میزان توسعه«، »تشابه نظام 
آموزشی« و »تطابق فرهنگی به خاطر توسعة صنعتی« 
و تشابه نظام آموزشی بوده است، مثاًل انتخاب کشور 
»فرانسه« به دلیل توسعة صنعتی و تشابه نظام آموزشی 
آن با کشور »ایران« و »زیمباوه« به عنوان یک کشور 
توسعه نیافته انتخاب شــده است. جدول 1 این آمار  
و ساختار کلی آموزشی کشــورهای جهان  را نشان 
می دهد. مثاًل با اســتفاده از این آمار  می توان تعداد 
کشــور هایی )58 کشــور( که در آن ها دورة کاردانی 

وجود دارد را مشخص و با هم مقایسه کرد.
جدول1. ساختار كلی آموزشی كشورهای جهان و آمار آن

ی
تعداد ماه در طول سال آموزش

ماه پایان سال

ی
صیل

ماه شروع سال تح

ی
ش اجبار

ن پایان آموز
س

ی
ش اجبار

ن ورود آموز
س

ی
ش اجبار

طول آموز

A
ی-4

طول دورة كاردان

A
طول دورة متوسطه-3

A
ی-2

طول دورة راهنمای

ی
طول دورة ابتدای

ستان
ش از دب

ت دورة پی
 مد

A
ن ورود به دورة فوق دیپلم- 4

س

A
ن ورود به دورة متوسطه 3

س

A
ی-2

ن ورود به  دورة راهنمای
س

ی
ن ورود به دورة  ابتدای

س

ستان
ش از دب

ن ورود به پی
س

شور
ك

9 12 3 ... ... ... 0 3 3 6 4 0 16 13 7 3 Afghanistan
افغانستان

9 5 8 ... ... ... 0 3 3 6 4 ... 16 13 7 3 Finland
فنالند

9 6 9 ... ... ... 2 3 4 5 3 17 15 11 6 3 France
فرانسه

11 9 10 ... ... ... 1 3 6 4 3 19 16 10 6 3 Germany
آلمان

9 6 9 ... ... 6 2 4 3 5 1 0 14 11 6 5 Islamic Republic of Iran
جمهوری اسالمی ایران

11 3 4 ... ... ... 1 3 3 6 3 18 15 12 6 3 Japan
ژاپن

8 6 10 14 6 9 0 3 3 6 3 0 15 12 6 3 Lebanon
لبنان

10 11 1 ... ... ... 0 4 3 6 2 0 15 12 6 4 Malaysia
مالزی

9 6 9 ... ... ... 0 3 3 5 3 0 14 11 6 3 Turkey
تركیه

11 12 1 ... ... ... 0 4 2 7 3 0 15 13 6 3 Zimbabwe
زیمباوه

مالک انتخاب 
کشور ها، »میزان 
توسعه«، »تشابه 
نظام آموزشی« و 
»تطابق فرهنگی 
به خاطر توسعة 
صنعتی« و تشابه 
نظام آموزشی بوده 
است
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شاخص های تنوع سطوح آموزش 
فنی و حرفه ای

ســازمان یونیوک در آمــار دیگری شــاخص های 
را  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  ســطوح  تنــوع 
فنی و حرفــه ای  آموزش هــای  ورود  براســاس 
 بــه دوره هــای گوناگــون آموزشــی و اســتاندارد 
ISCED 97 و سطوح تعریف شده برای آن را برای 
207 کشــور ارائه و مقایسه کرده است. با استفاده از 
این آمــار در می یابیم که آموزش های فنی و حرفه ای 
در کشــور های متفاوت از چه دوره و از چه سطحی 
شروع می شود. در جدول 2 نمونه هایی از این آمار ها 
 را مشــاهده می کنید. این جدول، سطوح آموزشی 
ابعــاد  از  را   ISCED4،  ISCED3 ،ISCED2
مهارتی، شایســتگی و صالحیت حرفــه ای تعیین 
می کند. این ســطوح در اســناد »دفتر برنامه ریزی 
و  فني وحرفــه اي  درســي  كتاب هــاي  تألیــف  و 
كاردانش ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« 
وزارت آموزش و پــرورش برای رشــته های گوناگون 
تعریف  به طــور دقیق  فنی و حرفه ای  آموزش هــای 
شــده اســت. ولــی به طــور خالصــه می توانیم 
بگوییم کــه ســطح ISCED1  کارگر ســاده، و 
 ســطح  ISCED2 کارگــر نیمه ماهــر و ســطح

 ISCED3 کارگر ماهر یا کمک تکنســین و سطح 
  ISCED5B تکنسین است. در ضمن ISCED4
نوعی از برنامة دانشگاهی فنی وحرفه ای است که در 
حد دوره کارشناســی آکادمیک با درس های بیشتر 
عملــی به اجرا در می آیــد و در نهایت به صالحیت 

حرفه ای می انجامد.
بررســی جدول 2 روی 207 کشور نشان می دهد 
که دورة راهنمایی فنی و حرفه ای فقط برای 48 کشور 
)حدود 25 درصد(در سطح ISCED 1  به اجرا در 
می آید و اغلب این کشــورها، به جز استرالیا و هند، 
در زمرة کشور های فقیر و توسعه نیافته هستند. اما 
دورة متوسطة فنی و حرفه ای در 149 کشور یعنی 75 
درصد کشورها در سطحISCED 2 اجرا می شود. به 
عبارت دیگر، نسبت اجرای دوره های فنی و حرفه ای 
در جهان حدود ســه برابــر دوره هــای راهنمایی 
فنی و حرفه ای اســت. با بررسی ستون 3 در می یابیم 
که 129 کشور، یعنی حدود 50 درصد، دورة کاردانی 
دارنــد. پس می توان نتیجه گرفت که جامعة جهانی 
نیازمند کارگر و تکنســین ماهر، شایســته و واجد 

صالحیت است.

جدول2. شاخص های تنوع سطوح آموزش فنی  و حرفه ای
ت نام در

 وجود ثب
ISCED دورة

 5B
 

س حرفه ای(
)كارشنا

ش  
 انواع سطوح آموز

 فنی و حرفه ای به كار
رفته

ص تنوع سطح
 شاخ

ش فنی و حرفه ای
آموز

 كاردانی فنی و حرفه ای
ISCED

4

 متوسطه
 فنی  و حرفه ای
U

SCED
3

 راهنمایی فنی وحرفه ای

ISCED
2

كشور Country

ف
ردی

 ISCED2+3 * *   استرالیا Australia 11

000 ISCED3+4 *   * افغانستان Afghanistan, Islanic 
Republicof

2

 ISCED3+4 2   * فنالند Finland 66

 ISCED3+4 2   * فرانسه France 67

 ISCED3+4 2   * آلمان Germany 71

 ISCED3+4 2   * ایران Islamic Republi of Iran 88

 ISCED3+4 2   * مالزی Malaysia 113

 ISCED3 1 *  * تركیه Turkey 190

 ISCED2+3 2 *   اوگاندا Uganda 194

 ISCED4 1  * * زیمباوه Zimbabwe 207

* از كشور مربوط آماری ارائه نشده است.

 جدول، سطوح 
 آموزشی 

 ISCED3 ،ISCED2
،ISCED4 را از ابعاد 

مهارتی، شایستگی 
و صالحیت حرفه ای 
تعیین می کند. این 

سطوح در اسناد 
»دفتر برنامه ریزی 

و تألیف كتاب های 
درسی فنی وحرفه ای 
و كاردانش سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی« وزارت 
آموزش و پرورش 
برای رشته های 

گوناگون آموزش های 
فنی و حرفه ای به طور 

دقیق تعریف شده 
است
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شاخص نرخ ثبت نام   
براســاس پژوهش های انجام شــده، نرخ ثبت نام 
دانش آموزان دورة راهنمایی و ابتدایی در آموزش های 
فنی و حرفه ای به كل دانش آموزان دوره بین قاره های 
جهان، قارة اروپا با میانگین 48 درصد و اقیانوســیه 
با 41 درصد بیشــترین نرخ ثبت نام، قاره های آسیا 
و آمریــکای جنوبی بــا 18 درصــد در رتبة دوم و 
آمریکای شمالی با 10 درصد در ردة آخر قرار دارد. 
در دورة آموزش راهنمایی فنی و حرفه ای اقیانوســیه 
با 16 درصد باالترین ثبت نــام را به خود اختصاص 
داده است. در قارة آسیا و آمریكای جنوبی ثبت نام در 
دورة راهنمایی )متوسطة اول( تقریبًا ناچیز است. با 
توجه به این گزارش، آمار مربوط به ثبت نام نمی تواند 

اطالعات قابل استفاده ای را در اختیار ما قراردهد.

شاخص مدت زمان آموزش 
فنی و حرفه ای رسمی در دوره های 

تحصیلی
براســاس پژوهش هــا، مــدت زمــان آمــوزش 
فنی و حرفــه ای رســمی در دوره هــای تحصیلــی 
راهنمایی، متوســطه و كاردانی، براساس كدگذاری 
نظام طبقه بنــدی آموزش بین المللی  ISCED، به 
ترتیب 3، 3 و 2 ســال است. در نظام آموزشی فعلی 
ایران این مدت به ترتیب 3، 2 و 2 سال است. یعنی 
مدت زمان آموزش فنی و حرفه ای دوره متوســطه به 
مدت یك ســال از میانگین جهانی كمتر است. طول 
مدت زمان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عمومی و 
نظری به طور متوسط بین كشورهای متفاوت جهان 
تقریبًا برابر است. در نظام آموزشی فعلی که از سال 
تحصیلی 1369 تــا 1395 به اجرا در می آید. زمان 
آموزش دورة فنی و حرفه ای به صورت 3، 3 و 2 اصالح 

شده است.

شاخص دسترسی سطوح باالتر 
آموزشی

در ایــن شــاخص بــه ایــن ســؤال که آیــا به 
مشــارکت کنندگان در برنامة آموزش فنی و حرفه ای 
اولیه )عمدتًا دورة متوســطه( اجازه داده می شود که 
به سطوح باالتر آموزش عالی دسترسی پیدا کنند و 
اگر می توانند، به چه میزان این دسترسی وجود دارد، 
پاسخ داده می شود. برای نمونه، در کشور فرانسه در 
حدود 63 درصد دانش آموختگان دوره های آموزش 

فنی و حرفه ای بــه نظام آموزش عالــی آکادمیک و 
آموزش فنی وحرفه ای دسترســی دارنــد. در ایران 
تقریبًا امــکان ادامة تحصیل برای اکثر دانش آموزان 
در دوره هــای باالتر آموزش فنی و حرفــه ای فراهم 
شــده اســت،  ولی مالک گزینش و ورود به دوره ها، 
پیوســتگی الزم با برنامه هــا و یادگیری قبلی ندارد 
و مثاًل در دوره های دانشــگاه علمی کاربردی، رشتة 
تحصیلی قبلی بسیاری از ورودی ها كاماًل غیر مرتبط 
است. لذا ادامة تحصیل دانش آموختگان هنرستانی 
در ســطوح باالتر در ایران نیازمنــد تجدید نظر در 

طراحی برنامه های آموزشی است.

شاخص روش و شیوه نیازسنجی 
آموزشی 

نیازسنجی آموزشــی یکی از مهم ترین عوامل برای 
افزایــش کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای اســت. 
در کشور های جهان اســتخراج اطالعات بازار کار و 
بررسی اســتاندارد عملکرد دانش آموزان در محیط 
کار با روش ها و ابزارهای گوناگونی انجام می شــود. 
روش های مورد اســتفاده در کشــورها آســیایی و 
اروپایــی برای انجام نیازســنجی می تواند ابزار هایی 
مانند سرشــماری جمعیتی، پیمایش از كارفرمایان، 
پیمایش نیازهای مهارتی آموزشــی، بررسی منظم 
نیروی كار و مطالعه دانش آموختگان باشــد. انتخاب 
ابزار و روش نیاز ســنجی تا حدود زیــادی به بافت 
اقلیمی، جمعیتی و صنعتی کشــور ها بستگی دارد. 
برای نمونه در کشــور آلمان به دلیل وجود »سیستم 
آموزشــی دوگانه«4،  نیاز ســنجی فقــط از طریق 
سر شــماری انجام می شــود، یا در كشــور اندونزی 
به طور منظم از کارفرمایان نیازســنجی آموزشــی 
صورت می گیرد. در کشور استرالیا بیش از 75 درصد 
برنامه های آموزشــی فنی و حرفه ای بر اساس برنامه 

منظم بررسی نیروی کار، ارائه می شود.
اولین نیاز ســنجی در ایران در ســال 1369 هجری 
شمســی با تحلیل مشــاغل صورت گرفت و برنامة 
در حال اجرای هنرســتان ها براساس نظریة بلوم5 
تدوین شد و به اجرا در آمد.در سال 1391 ضرورت 
تجدید نظــر در برنامه های آموزشــی فنی و حرفه ای 
در دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشــی قرار گرفت و به دفتر برنامه ریزی و تألیف 
آموزش هــای فنی و حرفه ای مأموریت داده شــد تا 
براساس نیازسنجی شــغلی و آموزشی برای توسعه 
و اجــرای آموزش فنی و حرفه ای اقــدام كند. در این 

مدت زمان آموزش 
فنی و حرفه ای 
رسمی در دوره های 
تحصیلی راهنمایی، 
متوسطه و كاردانی، 
براساس كدگذاری 
نظام طبقه بندی 
آموزش بین المللی  
ISCED، به ترتیب 3، 
3 و 2 سال است. در 
نظام آموزشی فعلی 
ایران این مدت به 
ترتیب 3، 2 و 2 سال 
است
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راســتا دفتر توانست با یک کار فشرده و طاقت فرسا 
و با اســتفاده از تجربیات جهانی، اسناد سر شماری 
جمعیتی، اســناد بازار کار، اسناد نهاد های دولتی و 
غیر دولتــی مرتبط، پیمایش از كارفرمایان، پیمایش 
نیازهای مهارتی آموزشی و نیاز های بازار کار برنامة 
دورة جدیــد نظــام 6-3-3 را تدویــن و ارائه كند.
برنامه ها در دو بازة دنیای کار و دنیای آموزش تدوین 
شدند و در نهایت اسناد دنیای کار شامل استاندارد 
شایستگی حرفه، استاندارد  ارزشیابی حرفه  و 
اسناد دنیای آموزش شامل اسناد پشتیبان، مطالعة 
برنامة  برنامة درسی، سند  تطبیقی، راهنمای 
درســی برای هر درس، ماكت بستة یادگیری 
پایة دهم، کتاب درسی، کتاب همراه هنرجو 
و کتاب راهنمای معلم برای هر یک از رشته های 
مصوب تهیه شــدند. تعداد اســناد برای هر رشــته 
مشتمل بر 14 سند و برای تمام رشته ها حدود 560 

سند است که در سایت دفتر بار گذاری شده است. 

شاخص نسبت درصد زمان آموزش 
عملی به زمان کل دوره آموزش 

فنی و حرفه ای
یکــی از مهم ترین شــاخص های آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای در ســطح بین المللی، شاخص درصد 
زمان آموزش عملی در دورة متوسطه فنی و حرفه ای 
اســت. این شاخص برای کشــور های مختلف عضو 
تهیه   )OECD( اقتصادی  ســازمان همکاری های 
شــده اســت. در کشــور فنالند 76 تا 100 درصد 
برنامه های آموزشــی دارای بیش از 75 درصد زمان 
آموزش عملی نسبت به کل زمان آموزش متوسطة 
فنی و حرفه ای اســت. یعنی بیشــتر حجم برنامه ها 
به صورت آموزش عملی اجرا می شود. در کشور های 
مختلف، زمان آموزش عملی نسبت به نوع برنامه ها 
متفاوت اســت و از یک چارچوب و استاندارد خاص 
پیروی نمی کند، ولی این شــاخص در اکثر کشورها 
باالتر از 50 درصد اســت. در کشــور ایران در دورة 
متوســطة فنی و حرفه ای در حال اجرا، نسبت زمان 
آموزش عملی به آموزش متوســطة فنی و حرفه ای را 

می توان از دو دید گاه مورد بررسی قرار داد:
الف( اگر آموزش دورة متوســطه ســه ساله فرض 
شود، نسبت درصد زمان آموزش عملی به زمان کل 
آمــوزش بین 26 تا 43 درصد و میانگین آن در کل 
برنامه ها در سال 91-1390 حدود  33 درصد است.
ب( اگر دورة متوســطة آموزش فنی و حرفه ای را دو 

ساله در نظر بگیریم )سال دوم و سوم هنرستان(، این 
شــاخص بین 39 تا 60 درصد و میانگین 45 درصد 
می شود، در هر دو صورت در برنامة در حال اجرا، این 
شاخص در ایران کمتر از کشورهای دارای سبک در 

آموزش فنی و حرفه ای است.
 در برنامه ریــزی دورة آموزش های فنی و حرفه ای در 
نظام 6-3-3، پیشنهاد سازمان پژوهش برای نسبت 
درصد زمان آموزش عملی به زمان کل دورة آموزش 
فنی و حرفه ای 60 درصد بوده اســت که در صورت 

تصویب شورای عالی اجرایی خواهد شد.

 شاخص نقش دنیای کار در نظام 
آموزش فنی و حرفه ای

یکی دیگر از شــاخص های مهم در ارتقای کیفیت 
بهره برداران  مشــارکت  فنی و حرفه ای،  آموزش های 
در فرایند هــای برنامه ریزی نظام آموزشــی اســت. 
اصلی ترین بهره برداران آموزشی، عالوه بر هنرجویان، 
کارفرمایان، اتحادیه ها و صنوف هستند. کارفرمایان 
می توانند از دو مســیر مشــورت و تصمیم گیری در 
برنامه های آموزش های فنی و حرفه ای مشارکت کنند. 
این مشارکت می تواند در فرایند تهیة برنامة درسی، 
محتوی آموزش عملی، اثبات شایستگی های کسب 
شــده و اعطای صالحیت ها باشد.. در کشور استرالیا 
کارفرمایان در مورد تهیــة محتوای آموزش عملی، 
شایستگی های کسب شده و صالحیت های ارائه شده 
به دانش آموزان تصمیم می گیرند. در کشور دانمارک 
کارفرمایان در تمام فرایندهای برنامة درسی، محتوی 
آموزشی، شایستگی های کسب شده و صالحیت های 
ارائه شــده، هم مشــورت می دهنــد و هم تصمیم 
می گیرند. در کشــور ترکیه کارفرمایان بیشتر نقش 
تصمیم گیــری را در آموزش هــای فنی و حرفه ای بر 
عهده دارند. در اغلب کشورها در مورد شایستگی های 
کسب شــده و صالحیت های اعطا شده )ارزشیابی( 
کارفرمایان نقش تصمیم گیری یا مشورتی را بر عهده 
دارند. در کشــور آمریکا کارفرمایان در مورد تعیین 

شایستگی و صالحیت تصمیم  می گیرند.
در کشور ایران در فرایند برنامه درسی فنی و حرفه ای 
دورة متوســطه، دنیای کار غالبًا نقش مشورتی را بر 
عهده دارد. اغلب کارفرمایان در تعیین شایستگی ها 
و صالحیت های هنرجویان در فرایند تصمیم گیری 
یا مشورت دخالت داده نمی شوند. به منظور برطرف 
کردن این نقــص، در برنامه ریزی دورة آموزش های 
فنی و حرفه ای در نظام 6-3-3 در ایران، از استاندارد 

یکی دیگر از 
شاخص های مهم 

در ارتقای کیفیت 
آموزش های 

فنی و حرفه ای، 
مشارکت بهره برداران 

در فرایند های 
برنامه ریزی نظام 

آموزشی است
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بین المللی ایسکو 2008 استفاده شده است. یکی از 
توصیه های اصلی در این اســتاندارد پر رنگ کردن 
نقش کارفرمایان و دست اندر کاران در صنعت است. 
استفاده از روش »دیکوم« در فرایند برنامه ریزی بسیار 
مؤثر و کمک کننده بوده است. در جلسات دیکوم از 
مشورت و تصمیم گیری شاغلین در دنیای کار به طور 
مستقیم استفاده می شــود. نتایج حاصل از جلسات 
پژوهشی دیکوم نشان می دهد که نقش بهره برداران 
در دنیای کار در فرایند برنامه ریزی بسیار مؤثر است 
و زمینه اشــتغال و جذب خروجی های آموزش های 

فنی و حرفه ای را مهیا می سازد.

 شاخص های تضمین کیفیت در 
آموزش های فنی و حرفه ای

برای دســتیابی بــه آموزش فنی و حرفــه ای کارا، 
تضمین کیفیت یکی از اصلی ترین چالش ها ســت. 
شاخص های دروندادی، فرایندی، بروندادی و پیامدی 
از جمله شــاخص های تعیین کیفیت هستند. نظام 
آموزش فنی و حرفه ای به دلیل مأموریت ها و انتظارات 
شفاف و روشــن که متوجه آن است، این چالش را 
بیشتر احساس می کند. شاخص های تضمین کیفیت 
می توانند برنامة درسی، محتوای مهارت آموزی، مدت 
آموزش، منابع فیزیکی، تعداد کارگاه ها، صالحیت های 
کسب شده، عملکرد آموزشی و عملكرد در بازار كار 
باشــند. بیشتر کشــورها صالحیت های کسب شده 
توســط دانش آموزان را مــالک تضمین کیفیت در 
نظر گرفته اند. در کشــور فنالند عملکرد در بازار کار 
نیز مورد توجه قرار می گیرد. در کشــور ترکیه تمام 
موارد به جز عملكرد در بازار در نظر گرفته می شود. 
اغلب کشورهایی که تضمین کیفیت را در دستور کار 
خود قرار داده اند، از نظر سرانة ناخالص تولید ملی در 

جایگاه مناسبی قرار دارند. 
در آمــوزش فنی و حرفه ای کشــور ایــران روش 
نظام مندی برای تضمین کیفیــت در دورة آموزش 
رسمی متوســطه وجود ندارد. البته در برخی موارد 
در مورد برنامة درســی به صورت غیر نظام مند این 
تضمین کیفیت انجام می پذیرد. بدیهی اســت تا 
زمانی که تأکید بر گذر از دورة تحصیلی وجود 
دارد و ماک کیفیت مدارس و هنرســتان ها 
آمار باالی قبولی هاســت، نمی توان به نتیجة 
مطلوب رســید. با علم به اینکه می دانیم کار 
بسیار دشوار و پیچیده ای است، برای تربیت 
یک نیروی کارامد، تأکید بر ارزشیابی توسط 

نهاد بیرونی و اجرای آن به صورت فرایندی و 
پایانی براساس شاخص های ذکر شده است.

شاخص زمان حضور هنرجویان در 
محل کار نزد کارفرمایان 

زمــان حضــور هنرجو در محیــط کار یکی دیگر 
از شــاخص هایی اســت که مورد توجــه متولیان 
آموزش های فنی و حرفه ای کشــورها قــرار دارد. هر 
چه محیط آموزش به محیط واقعی نزدیک تر باشد، 
اهداف با سهولت بیشــتری محقق می شوند. درصد 
این زمان در کشورهای مختلف متفاوت است و بین 
25 تا 75 درصد تغییر می کند. مثاًل در  آمریکا این 
شاخص کمتر از 25 درصد و در استرالیا و دانمارک 
باالی 75 درصد است. در کشور ایران در رشته های 
فنی و حرفه ای این مقدار کمتر از10درصد است. دورة 
کارآموزی یکی از این مواردی اســت که می تواند در 
این شاخص گنجانده شود. پیوند محتوای آموزشی با 
بازار کار تا حدود زیادی مؤثر است که در برنامه ریزی 
دورة آموزش های فنی و حرفه ای در نظام 6-3-3 در 
ایران دقیقًا به آن توجه شــده است. اجرای عملیات 
میدانی،کارگاهی و آزمایشگاهی در محیط واقعی کار 

بسیار مؤثر است.

شاخص کاربست صاحیت های 
حرفه ای ملی

ایــدة »چارچــوب صالحیــت ملی« بــه منظور 
دستیابی به آموزش های حرفه ای و رویكرد مبتنی بر 
شایستگی است که درسطح بین المللی و ملی مورد 
توجه قرار دارد. نکتة مهم در کاربســت و اســتقرار 
نظام صالحیت حرفه ای ملی در کشــور ها، وجود و 
لزوم تجربه در آموزش مبتنی بر شایســتگی است. 
قارة آســیا، اســترالیا، مالزی، فلیپین و سریالنکا از 
جمله کشورهایی هستند که نظام صالحیت حرفه ای 
ملی را مســتقر نموده اند. در کشور ایران، بر اساس 
مادة 21 قانون برنامة پنجم توســعه، دولت موظف 
است در سال اول برنامه سازوکار کاربست این نظام 
را در آموزش های فنی و حرفــه ای طراحی كند. اگر 
چه هنوز درکشور تجربه ای ســازمان یافته در مورد 
آموزش مبتنی بر شایســتگی وجــود ندارد،  ولی در 
برنامه ریزی دورة آموزش های فنی وحرفه ای در نظام 
6-3-3 در ایران که از سال 1391 آغاز و به شورای 
عالی آموزش و پرورش پیشــنهاد شد، نمودار توسعة 
حرفه ای برای هر رشــته تهیه و ضمیمه شده است. 

بدیهی است تا 
زمانی که تأکید 
بر گذر از دورۀ 
تحصیلی وجود 
دارد و مالک 
کیفیت مدارس و 
هنرستان ها آمار 
باالی قبولی هاست، 
نمی توان به نتیجة 
مطلوب رسید
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براساس این نمودار که با اســتاندارد ملی و جهانی 
انطبــاق دارد، هنر جویان در پایه های دهم و یازدهم 
در ســطح مهارتی کارگر ماهر و در پایة دوازدهم به 
سطح کمک تکنسین در سطح ملی ارتقا می یابند و 
در صورت تمایل می توانند مسیر توسعة حرفه ای را 
طی و در مسیر شــغلی خود رشد کنند و به درجة 
مهندسی حرفه ای یا باالتر برسند. بنابراین خانواده ها 
و جامعــه نباید نگران ادامــة تحصیل فرزندان خود 
باشند. ضمن اینکه در عصر حاضر در ایران، بسیاری 
از دانش آموختگان در رشته ها و دوره های تحصیلی 
متفاوت حضور دارند که به دلیل نداشتن مهارت قادر 
به اشــتغال و تأمین معاش خود نیستند و اجباراً به 
کارهایی مشــغول می شــوند که کاماًل بی ارتباط با 

سابقة تحصیلی آنان است.

شاخص کاربست شایستگی های 
غیرفنی )محوری( در آموزش 

فنی و حرفه ای
اگر شایســتگی های غیرفنی بر شایستگی های فنی 
تقدم نداشته باشــد، حداقل هم تراز با آن است. اگر 
فردی انبوهی از مهارت و دانش را داشــته باشد ولی 
نتواند ارتباط برقرار کند، نمی تواند در جامعه زندگی 
و امــرار معاش کند. در کشــورهای مختلف جهان 
تعاریف گوناگونی از شایســتگی های غیر فنی شده 

است كه می توان آن ها را به پنج دسته تقسیم كرد:
 شایستگی های بسیار ضروری برای محیط کار و 

زندگی اجتماعی در حال تغییر
شایســتگی های ضروری برای استخدام و توسعة 

نمودار1. نمونه ای از مسیر توسعه حرفه ای ملی منطبق با استاندارد های بین المللی

مهندسي الكترونیك 
)21520395(

تكنیسین مهندسي 
الكترونیك )31140404(

تكنسین ابزار دقیق 
)31140593(

تعمیركاران و سازندگان وسایل 
ابزار دقیق )71270392(

تكنسین مهندسي مخابرات 
)35220994(

تكنسین الكترونیك 
)31140493(

الكترونیك كار عمومي )82120191(

مونتاژكاران تجهیزات الكتریكي 
و الكترونیكي )82120592(

تكنسین سمعي بصري و 
پخش )35210894(

تكنسین مخابرات 
)35220393(

سرویس كاران و مكانیك وسایل 

الكتریكي و الكترونیكي )74310392(

 

تكنسین 
)سطح 3( 

كارگر ماهر 
)سطح 1(

كمك تكنیسین 
)سطح 2(

تكنسین الكترونیك ترافیك 
هوایي )31550394(

تكنسین ارشد 
)سطح 4(

مهندسي مخابرات 
)21530195(

مهندس حرفه اي
 )سطح 5(
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شخصی در اجتماع و زندگی
شایستگی هایی که یک شخص برای موفقیت در 

یادگیری، کار، و حل مسائل و مشکالت نیاز دارد.
شایســتگی هایی که یک محیط کاری با ســطح 
عملکردی باال نیــاز دارد و دنیای آموزش باید آن ها 

را آموزش دهد.
شایستگی هایی که برای موفقیت در دامنة وسیعی 
از فعالیت ها در آمــوزش، تربیت فنی، کار و زندگی 

نیاز است.

  
 اغلب کشــورهای پیشــرو این شایســتگی ها را در 
آموزش فنی و حرفه ای خود لحاظ کرده اند. كشور های 
جهان در صدد تهیه فهرســتی گســترده و شلوغ از 
شایســتگی های محوری نیســتند، ولی در مجموع 
می توان آن ها را به شــش گروه اصلی طبق نمودار2 
دسته بندی کرد. در برنامة درسی در حال اجرا به طور 
سازمان نایافته تا حدودی به شایستگی های غیرفنی 
توجه شده اســت. اما برنامه ریزی دورة آموزش های 
فنی و  حرفه ای در نظــام 6-3-3 در ایران با رویکرد 
توجه عملی به شایستگی های غیر فنی تدوین شده 
اســت. در تمام مراحل، عالوه بر ارزشیابی براساس 
شایســتگی های فنی، از شایستگی های غیرفنی نیز 
به صورت فرایندی و پایانی ارزشیابی به عمل می آید.
 عالوه بر شاخص های ذکر شده، شاخص های دیگری 
مانند ســهم هزینه های بنگاه هــای اقتصادی و نرخ 
اشتغال دانش آموختگان نیز وجود دارد که خود بحث 
مفصلی را می طلبد. لذا به بیان شاخص ها در همین 

حد بسنده می کنیم.

شایستگی های 
پایه و اساسی

شایستگی 
كسب و كار

شایستگی 
تفكر

شایستگی 
شخصیتی

شایستگی 
ارتباط با 
دیگران

شایستگی  
ارتباط با 

جامعه
شایستگی 

غیرفنی



61   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

 پی نوشت ها
1. out puts
2. out come
3. worl Bank
4. dual sistem
5. bloom

 منابع
1. مطالعه مقایســه ای نظام آموزشی 
دوره  در  رســمی  فنی وحرفــه ای 
متوسطه در كشورهای مختلف جهان، 

مهدي اسمعیلي
2. سند اســتاندارد شایستگی حرفه 
رشته الكترونیك- سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
3. ســند اســتاندارد ارزشیابی حرفه 
رشته الكترونیك- سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
4. ســند پشتیبان ارزشــیابی حرفه 
رشته الكترونیك- سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
5. ســند راهنمــای برنامه  درســی 
نظــام در  مختلــف   رشــته های 
3-3-6 سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی
برنامه درســی رشته های  6. ســند 
مختلــف در نظــام 6-3- ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
7. www.codefop.everopa.eu
8. www.vis.unesco.org
9. Isced 2011-International 
standard
10. Classification of education 
unesco institu for statistics
11. www.OECD.org
12. Better policies for better 
love
13. org niatcon for Economic 
co- operator and development 
(OECD)

جمع بندی
همواره این ســؤال مطرح است که: چرا باید آموزش 
فنی و حرفه ای متحول شود؟با توجه به شاخص هایی 
که ذکر شــد ،آموزش فنی وحرفه ای به دلیل اینکه 
یکی از ابزارهای توسعة صنعتی و به تبع آن توسعة 
اقتصادی اســت، اهمیت خاصی دارد. آموزش های 
فنی و حرفه ای به پرورش مهارت های دانشی، مهارتی 
و نگرشــی از ابعاد فردی و اجتماعی می پردازند، لذا 
همة توانایی هایی که به وسیلة افراد برای تأمین نیاز 
بازار كار کســب می شوند، در چارچوب آموزش های 
فنی وحرفه ای قرار می گیرند. چنانچه این آموزش ها 
با توجه به نیاز بازار کار و صنعت با رویکرد مبتنی بر 
شایستگی طراحی شوند، در رفع بسیاری از مشکالت 
اقتصــادی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. با توجه 
به گذشتن زمان نســبتًا طوالنی از آخرین تغییرات 
برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای، تغییرات  در 
گســترده و ســریع فناوری وتغییــر و از بین رفتن 
بسیاری از مشاغل ، ایجاد تحولی فراگیر برای اعتالی 

آموزش فنی وحرفه ای ضرورت دارد.
برای رسیدن به این هدف الزم است برنامة آموزش 
فنی وحرفه ای کشــورهایی که از نظر فرهنگی، نظام 
حکومتی، موقعیت سیاســی و جغرافیایی به کشور 
ایران نزدیک هســتند  و در ضمن از رشــد صنعتی 
باالیی برخوردارند، مورد مطالعه قرار گیرد. کشــور 
مالزی به دلیل آســیایی و اســالمی بودن آن ، کشور 
آلمان به دلیل دارا بودن سابقة طوالنی در آموزش های 
فنی و حرفه ای و داشتن اعتبار خاص بین کشورهای 
صنعتی جهان، و کشــور فرانســه به دلیل اروپایی 
بودن، مشابهت دوره های آموزشی آن با کشور ایران، 
چهارمین کشور پیشرفتة دنیا و همچنین بزرگ ترین 
مرکز پژوهشی جهان، می تواند انتخاب مناسبی باشد. 
البته با توجه به رشــتة تحصیلی می توان کشورهای 
دیگری را انتخاب كرد. ایــن فرایند در برنامه ریزی 
نظام آموزشی 6-3-3 برای تمام رشته های منتخب 
به اجرا در آمده است. دلیل انتخاب این کشورها عالوه 
بر موارد ذکر شده ، توجه آنان به شاخص های مطرح 
در سطح بین المللی بوده است. برخی از شاخص های 

مشترک به شرح زیرند:
 ارائة مشاورة تحصیلی مناسب به نسل جوان؛

هدایت آموزش به ســمت مشــاغل مناســب در 
مؤسسات خصوصی و دولتی؛

ایجاد تمهیدات الزم در راســتای ادامة تحصیل و 
تحصیالت تکمیلی؛

تأکید بر فرهنــگ عمومی به موازات پرداختن به 
آموزش های فنی و حرفه ای و نیاز بازار کار؛

دست یابی به توسعة پایدار و تأکید بر مهارت های 
غیر فنی

فراهم سازی نیروی کار مورد نیاز کشور در زمینه های 
صنعتی و فنی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. 
با تربیت نیروی انسانی مناســب، نیازهای صنعت، 
بنگاه هــای اقتصادی، کارگاه هــای صنعتی و مراکز 
تولیدی برآورده می شــود. در این راستا به همکاری 
و مشــارکت مراکز تولید و صنعتی با مراکز آموزش 
رســمی نیاز اســت. لذا ضرورت دارد، مراکز فنی و 
صنعتی و بنگاه های اقتصادی با مراکز آموزش دهندة 
نیــروی کار فنی و حرفه ای ارتبــاط نزدیک و دائمی 
داشته باشند تا نیازهای آنان شناسایی و نیروی کار 

ماهر تربیت شود.
انتخاب نیروی انســانی، با ارائة مشــاورة تحصیلی 
و شغلی، براساس اســتعدادها و توانایی آن ها انجام 
می گیــرد. الزم اســت فرایند یادگیــری و یاددهی 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای در محیط های واقعی 
صنعتی و فنی، محیط های شبیه ســازی شــده،  و 
محیط های آموزشی نظری به اجرا در آید. در ضمن 
به برنامه های کارآمــوزی،کارورزی و کاربینی توجه 
خاص شود. تعیین متولی مشخص برای آموزش های 
فنی وحرفه ای به منظور جلوگیری از آموزش موازی 
در مراکز متعدد به کیفیت بخشــی آموزشی کمک 

شایانی می کند.
بــا توجه به موارد بیان شــده، آنجایــی که علوم و 
فناوری در حال تغییر و پیشرفت هستند و توجه به 
شاخص های فرهنگی، دینی، جغرافیایی، پراکندگی 
جمعیت و توجه به شــرایط اقلیمی و نیازهای بومی 
و منطقــه ای نیز اجتناب ناپذیر اســت، باید تحولی 
اساســی در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای 
رخ دهد تا زمینة تحقق اهداف پیش بینی شــده در 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت کشور محقق شود. 
افزایش بهره وری، پیشرفت شغلی، رضایت درونی و 
گسترش خالقیت و نوآوری از پیامدهای آموزش های 
فنی و حرفه ای و از موارد دیگری اســت که بر ایجاد 

تحول تأکید می کند.
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پاي صحبت دكتر محي الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي
اشاره

آن چــه در پي مي  آید حاصــل گفت وگوي 
مفصلي است كه با حجت االسام و المسلمین 
دكتر محي الدین بهرام محمدیان معاون وزیر و 
ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
و  فني وحرفه اي  آموزش هاي  »جایگاه  دربارة 
كاردانش در اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« 

انجام داده ایم.
ایشان در این گفت وگو، ضمن تأكید بر اهمیت 
این جایــگاه، ضرورت توســعة آموزش هاي 
فني وحرفه اي را، به عنوان یك نیاز اساســي 
امروز كشور مطرح كرده و مي گوید: »باز شدن 
گرة اقتصــاد مقاومتي و عامل بارش و ریزش 
ثروت در كشــور كار است و براي تولید كار، 
باید آموزش هــاي فني وحرفه اي و كاردانش 
توســعه یابد. در اقتصاد مقاومتي باید روي 
واین  ایجاد كنیم  افــزوده  ارزش  مواد خام، 
كار هم تنها توسط نیروهاي انساني ماهر كه 
منشأ تربیت آن ها هنرستان ها و آموزش هاي 
فني وحرفه اي هســتند، انجام مي شود. متن 

گفت وگو را مي خوانیم.

éاولین ســؤال ما پیرامون ضرورت 
توســعة آموزش هاي فني وحرفه اي و 
كاردانش در جامعة امروز ماست. نظر 

شما در این رابطه چیست؟
èمن نمي خواهــم در این خصوص بحث تخصصي 
داشته باشــم، چون خودم یك شهروندم و در جامعه 
زندگي مي كنم و مشكالت را مي بینم و لمس مي كنم 
از این دید بــه موضوع مي پردازم. مــا معمواًل وقتي 
شیر آب خانه مان خراب مي شــود و دنبال آدم  ماهر 
براي تعمیر آن مي گردم، نیست. یا اگر یخچال خراب 
مي شــود، از صبح تا غروب باید منتظر باشي تا كسي 
از نمایندگي بیاید و وقتي سؤال مي كني كه چرا دیر 

گفت وگو

ــــه ای و  ــای فنی وحرف ــ جايگاه آموزش ه

كاردانش در اقتصـاد مقاومتی، اقدام و عمل

نصراهلل دادار
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من از كسانی كه 
دانش آموزان 
فنی وحرفه ای 

را كوچك 
می شمارند، گله 
دارم و اين ها را 

نمی بخشم. اين كار 
نسبت به آيندۀ كشور 

و آيندۀ اين نسل، 
جفاكاری است 

آمدي، مي گوید، از صبح تا حاال ده جا رفته ام!
از طرف دیگر، نرخ بیكاري در كشــور ما دو رقمي 
اســت. وقتي هرم تحصیلي بیكاران را هم بررســي 
مي كنیــم، مي بینیم در بین تحصیل كرده ها بیكاري 
بیشــتر اســت و این یعني بیكاري بــا دانش گره 
نخورده است. پزشك به شغل دیگري مشغول است. 
كارشناس كار خدماتي مي كند و... چند سال قبل در 
آموزش وپرورش اســتخدام داشتیم. تعدادي از افراد 
لیسانس براي اینكه جذب كار شوند مدرك تحصیلي 
باالي خود را كتمــان كرده بودند و با مدرك دیپلم 
وارد شــده بودند! پس باید پرسید: چرا تحصیالت و 
ساماندهي نیروي انساني، به جاي اینكه مشكل ما را 

حل كند، خودش معضل مي شود؟
مــن از كســاني كــه در آموزش وپــرورش كه به 
بها  فني و حرفــه اي  دانش آمــوزان  و  هنرســتان ها 
نمي دهند گله دارم. این ها را نمي بخشم. این نوع نگاه 
نسبت به آیندة كشور و آیندة این نسل اشتباه و جفا 
در حق نوجوانان است. وقتي مي بینیم خروجي هاي 
دانشــگاه بي كارند، دلیل ندارد، بگوییم همه چیز به 

دانشگاه ختم مي شود.
مگر ما در جامعه چقدر نیاز به فلسفه دان،  روان شناس، 
حقــوق دان و... داریم؟ بســیاري از دانش آموختگان 
حقوق بي كارنــد، پروندة وكالت هــم گرفته اند ولي 
سر وســامان نیافته اند. اخیراً رشتة حقوق به دانشگاه 

علمي- كاربردي هم راه یافته است! چرا؟ 
ما براي تنظیم هرم شغلي در كشور و خروج از دام 
بیكاري، نیازمند توســعه  آموزش هاي فني وحرفه اي 

هستیم.
اگر دستان افراد هم مانند مغزشان فعال باشد، عالوه 
بر حل مشكل بیكاري، مشكل ازدواج  هم حل مي شود، 

چون یكي از علل تأخیر در امر ازدواج بیكاري است.
اگر امر ازدواج هم تســهیل شود، ما شاهد كاهش 

بزهكاري هم خواهیم شد.
اگر ســراغ معتادان بروید،  مي بینیــد اغلب آن ها 
یــا بیكارند، یــا ازدواج نكرده اند و یــا ازدواج موفق 

نداشته اند كه آن هم خود ناشي از بیكاري است.
كلید حل این مشــكالت در اشــتغال و كلید حل 
اشــتغال در مهارت  آموزي و تربیت جوانان اســت. 
امــروز، مناســب ترین و حرفه اي تریــن جاها براي 
تربیت جوانان، هنرســتان ها هستند: ما مي خواهیم 
دانش آمــوزان آموزش هاي عمومي و شــهروندي را 
هم فرا بگیرند، كه بستر مناسب آن هنرستان است. 
افرادي كه به هنرستان مي آیند، ناتوان نیستند، آن ها 

استعداد فني  دارند. افراد هوش هاي گوناگون دارند. 
بعضي افراد هوش ذهني شان باالست؛ اما بعضي هم 
هوش هیجاني، بعضي هوش استداللي،  بعضي هوش 

هنري و بعضي هوش مهارتي باالتري دارند.
این ها توانایي هاي مختلف است و باید به همه اش توجه 
كرد. و نمي توان ارزش گذاري كرد و گفت كســي كه 
توانایي ذهني باال دارد بر آدم مبدع و مبتكر ترجیح دارد. 
خداونــد در قرآن مي گوید: »و َخلقناكم الطواراً« یعني 
شما را طور طور و گوناگون آفریدیم. یكي ذوق شعري 
دارد، یكي نقاشــي، یكي خطابه، یكي مجسمه سازي، 

یكي خوب حرف  مي زند و... 
فني وحرفه اي  آموزش  كنوني،  در شرایط   é
در جامعة ما دچار مشكل شده و افراد جذب 

آن نمي شوند. چرا؟
èما در این زمینه مشكل فرهنگي داریم. از قدیم 
به فني وحرفه اي نگاه حقارت آمیز داشته ایم. متأسفانه 
كار كردن براي ما تحقیر شــده اســت. در حالي كه 
در فرهنگ دیني و ســابقه فرهنگي ما، كار مقدس 
بوده اســت. همان پیامبري كه فرموده »مداُدالعلما 
افضل من دماءالشــهداء« مي فرمایــد: »الكادُّ علي 
عیاله كالمجاهد في سبیل  اهلل« یعني كسي كه براي 
خانواده اش كار كند و زحمت بكشد، مانند مجاهد در 
راه خداست. او مداد و قلمش مانند خون شهید است 

و این عرق كار مثل خون شهید است.
همان پیامبر كه شهید را مي بوسد، دست كارگر را 

هم مي بوسد.
 این نگاه فرهنگي ما به كار اســت كه متأسفانه از 
بین رفته است. كار مشروع عزت است. بزرگان ما كار 
مي كردند و هیچ گاه از كار، ابا نداشتند. حتي بنایي، 

چوپاني، باغداري و... هم مي كردند.
متأســفانه در فرهنگ ایراني ضرب المثل ها عوض 
شده اســت. مي گویند: فرزندم دست بزني به خاك 

طال بشه. 
فرزندم، كارنكني ان شاءاهلل بخوري.،
كار دولتي آب باریكه اي است. و...

از زماني كه نظــام بوروكراتیك آمده تعابیر عوض 
شــده و توكل كنار رفته است. در گذشته كاسب ها 
صبح زود كه از خانه بیرون مي آمدند،  مي گفتند خدایا 

به امید تو. بعد كركره را باال مي زدند و مي گفتند: 
خدایا توكل به تو، خودت روزي برسان!

پس باید نسبت به كار و كارآفریني و تولید ثروت 
نگاه ما مثبت تر از این شــود كه هســت. نمي گویم 
نگاه به ثروت اندوزي، چون ممكن اســت ثروت اندوزي 
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ضدارزش باشــد، اما تولید ثروت في نفســه ضدارزش 
نیســت. حضرت امیرالمؤمنین )ع( چاه مي كند، وقف 
مي كرد، درخت مي كاشــت،  باغ ایجــاد مي كرد، وقف 
مي كرد و تولید ثروت مي كرد. تولید ثروت بد نیســت. 
اگر كســي ثروت را دوست ندارد مي تواند تولید كند و 

ببخشد .
جامعه فقیر خوب نیســت. باید فرهنگ را درست 

كنیم.
زماني در كتاب هاي ما این شعر بود كه:

 برو كار مي كن مگو چیست كار 
كه سرمایه جاوداني است كار

یا:
نابرده رنج گنج میسر نمي شود

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
و نیز:

كار نیكو كردن از پركردن است.
نمي دانم بعد از دهة هفتاد چه شد؟ آیا برنامه ریزي 
شــده و با قصد قبلي بود كه واژة كار در كتاب هاي 

درسي كم شد، یا دلیل دیگري داشت!؟
هر چند رشته  فني و حرفه اي و كاردانش ایجاد شده، 
اما تربیت فرهنگ كار كم شــده است. ما باید ذهن 
بچه ها را از دبستان به كار معطوف كنیم و كاردستي 

بسازیم.
اگر مادِر خانه میل و كاموا دست بگیرد كه چیزي 
ببافد، مي گویند ول كن بابا! بیرون آماده اش هست! 
در حالي كه بســیاري از مادران و مادربزرگ هاي ما 
بخشــي از اقتصاد خانه را با بافتن پولیور، جوراب و 
شــال گردن تأمین مي كردنــد. در خانه ها خیاطي 
داشــتیم. حتي بعضي از خانم هاي اشــراف خیاطي 

مي كردند یا به دیگران یاد مي دادند.
تولید انبــوه انســان را از خانواده جــدا مي كند. 
چرخ خیاطــي از جهیزیــة دختران حذف شــده و 

مي گویند كارگاه خیاطي هست.
امروزه صاحبان كارگاه هاي پارچه بافي و خیاطي ما، 
چون دیگر قدرت رقابت با بیــرون را ندارند، دنبال 

اجناس ترك و چیني رفته اند. 
پس بایــد به كار با دیده احتــرام نگاه كرد. وقتي 
كارگر و صنعتگر وارد مســجد یا جاي دیگر مي شود 

باید احترام ببیند.
باید به كسي كه به مردم خدمت مي كند و مهارت  

دارد، آفرین گفت.
یكي از معصومین )ع( وقتي جواني برومند را دید، 

گفتند َبه َبه، كارت چیست؟ 

گفت: بیكارم. فرمود: از چشمم افتادي!
باید طلــب روزي حالل را فرهنگ كنیم و بگوییم 
مانند علم بر هر كسي واجب است. در آموزش وپرورش 
بایــد میان بچه هــا براي رفتن بــه فني وحرفه اي و 

كاردانش، اشتیاق ایجاد كنیم.
در كنــار فرهنگ ســازي، باید آمایش ســرزمین 
هــم بكنیم؛ یعنــي نیازهاي بازاركار را بشناســیم. 
اســتانداردهاي آموزشــي هر كار را هم بشناسیم. 
همچنین تجهیــزات الزم را براي آموزش آن كار در 
هنرستان ها فراهم كنیم. پس اگر این مثلث تكمیل 

شود مي توان هنرستان را رونق داد.
مــا در هر ســه مورد مشــكل داریــم. نمي دانیم 

بنگاه هاي اقتصادي ما چه چیز مي خواهند.
من وقتي بعضي آگهي هاي اســتخدام را مي بینم، 

آتش مي گیرم.
مثاًل وزارت كشاورزي دیپلم ریاضي مي گیرد، چرا؟ 
مگر دیپلم كشاورزي نداري؟ اگر دیپلمه  مي خواهي 
چرا ریاضي؟ وقتي مي پرســي مي گویند این ها بهرة 
هوشي )IQ(شــان باالســت. غافل از اینكه این ها 
مهارت  ندارند و تا یاد بگیرد زمان از دســت مي رود. 
باید ببینم 20 سال بعد به چه رشته هایي نیازمندیم. 
االن اســتانداردهاي 2015 آمده اســت. ما ماشین 
وارد مي كنیم اما تكنولــوژي اش را وارد نمي كنیم و 
این جفاست. پس مهارت هاي فني و حرفه اي باید به 

روز آوري شود تا بتواند این دستگاه را راه بیندازد.
یكــي از گرفتاري هاي ما امســال ایــن بود كه ما 
مي گفتیم »ایسكو« دوســتان مي گفتند »مجموعة 

هشتم«.
مــن صراحتًا گلــه مي كنــم. وزارت كار و تأمین 
اجتماعــي... و مركز آموزش هــاي فني وحرفه اي از 
اســتانداردهاي جهاني امروز عقب است. باید مطالعه 
كنند. چند سال پیش كه من رشتة »مكاترونیك« را 
پیشنهاد دادم، همكاران آموزشي خودمان و دوستان 
از بیرون مخالفت مي كردند كه این رشته لیسانس و 
فوق لیسانسش نیست. دیپلم آن را راه بیندازیم؟ شما 
در را باز كردید و صنعت را وارد كردید، ماشــیني كه 
نه پیكان است نه جیپ شهباز، نه لندروزسابق. ماشین 
پژوست، كاربراتور نیست، انژكتور است. یعني تنها برق 
نیست، برق و الكترونیك است. كامپیوتر و برنامه دارد. 
اگر ضبط را بیرون آوردي تا كد ندهي روشن نمي شود. 
اگر سویچ فالن ماشین را در بیاوري تا كارت نزني 
روشــن نمي شود. در اینجا، یعني رشته مكاترونیك، 
ســه دانش مكانیك،  الكترونیك و برق و كامپیوتر با 

وقتی می بینیم 
خروجی های 
دانشگاه بیكارند، 
دلیل ندارد بگوییم 
همه چیز به دانشگاه 
ختم می شود
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در هنرستان ها باید 
آموزش  هایی بدهیم 

كه اگر صنعت 
جدید وارد بازار 

شد، دانش آموختة 
هنرستان بتواند 

براساس دانش پایه، 
دانش جدید را 

طراحی  كند

هم تركیب مي شوند تا بشود مكاترونیك؛ یعني اگر 
مكانیك ما فقط دانش پیكان داشــته باشــد باید با 

پیكان منقرض شود و برود. 
پس بچه ها باید در رشــته جدید آموزش ببینند. 
بازار كار هر روز عوض مي شود، بنابراین در هنرستان 
باید آموزش هایي بدهیم كه اگر طرف چند سال كار 
كرد و صنعت جدید وارد بازار شد، براساس دانش پایه 

بتواند، دانش جدید را طراحي كند.
ما مي گوییم اگر شما مستقیم سیم پیچي آرمیچر را 
یاد دهید و آرمیچر از بازار كار جمع شد، طرف مانند آدم 
بي سواد مي شود. ما باید آموزش هاي پایه اي بدهیم كه 

قابلیت تغییر، اصالح و بهینه سازي داشته باشد.
پس یكي از مشكالت ما اســتانداردهاي آموزشي 
اســت كه باید آن را باال ببریم. در سازمان پژوهش 
و دفتــر فني و حرفه اي همــكاران ما خیلي زحمت 
كشــیده اند؛ ولي ما نتوانسته ایم جامعه را با خودمان 
هماهنگ كنیم. من وقتــي اینجا آمدم به همكاران 
گفتم صاحبان تمام ِحَرف و صنایع و بنگاه ها را بیاورید 
تا نیازشان را اعالم كنند و این ها را دسته بندي كنید.

ما اینجا نمي خواهیم نقــاش هنري تربیت كنیم. 
مي خواهیــم او با ایــن آموزش، كار كنــد. بعضي 
مي گویند ما براي بعضي رشته ها امكانات نداریم. ما 
كه مسئول جیب مدیر هنرستان غیردولتي نیستیم. 
ما چقدر كاردان كامپیوتر نقشه كشــي، حسابدار و... 

داشته باشیم. آمایش سرزمین براي همین است.
آیا زیســت بوم ها و نیازهاي بومي منطقه اي هست 

یا نه؟ 
روزي به یكي از شهرستان ها رفته بودم. امام جمعه 
به ما انتقاد كرد و گفت كدام محصول شهر ما معروف 

است؟
گفتم عسل و تخمه. گفت: آیا هنرستاني دارید كه 
روي عسل و تخمه كار كند؟ او گفت: تا دلتان بخواهد 
رشتة حسابداري، كامپیوتر و نقشه كشي داریم. مگر 
شهر ما چند نفر حســابدار و نقشه كش مي خواهد؟ 
بقیــه دانش آموختــگان چه كنند؟ گفــت ترك ها 
)تركیــه( از آن طرف مي آیند تخمه هاي آفتابگردان 
را گونــي  گوني مي خرند. بعد روغنش را مي گیرند و 
به ما مي فروشــند. تخمه اش را جدا مي فروشند، گل 
و ریشه اش را هم جدا مي فروشند. در آخر پوست ها 
را هم به صورت تخته ســه ال و فیبر در مي آورند و به 
خودتان مي فروشند. اگر شما صنعت زنبور عسل را 
اینجا آموزش دهید، یك آموزش پایدار براي شــغل 
پایدار اســت. در واقع آن امــام جمعه كه تخصص 

فني نداشت، عقلش بیشــتر از ما كار مي كرد. به هر 
حال من به دوستان گفتم رشته هاي هنرستاني آن 

شهرستان را اصالح كنند.
مــا نیاز بازار كار را نمي دانیم و كورمال كورمال جلو 
مي رویم. ما چشم انداز بیست ســاله داریم. مركز آمار 
براي چیست؟ سندها براي چیست؟ باید نیازسنجي 
كنیم و اســتانداردهاي شغلي را تهیه كنیم. این ها را 
خارجي ها به ما نمي دهند، باید خودمان مطالعه كنیم. 
اگر وارد كانال هاي آموزشــي خارجي شوید، كالبدها 
را نمي بینید، فقط پوســته را مي بینید: چون مطالعه 
كرده اند و این ها را محرمانه مي كنند و ارزان نمي دهند. 
اگر ما نیروي ماهر بین المللي داشته باشیم، به جاي 
صادرات نفت مي توانیم نیروي انساني صادر كنیم. اگر 
كسي مهارت بین المللي نداشته باشد، به عنوان نیروي 
غیر ماهر به كار گرفته مي شود، مانند كساني كه به 
ژاپن رفتند و در آیین جنازه ســوزي و رستوران هاي 

آنجا مشغول كار شدند؛ نه در خودروسازي.
مسئله بعد این است كه ما، متناسب با استانداردهاي 
مهارت، باید نیروي انساني و تجهیزات داشته باشیم، 
هنرآموز و دانشــكدة فني وحرفه اي داشــته باشیم. 
اشــتباهي كه ما داشــتیم این بود كه در دانشكدة 
فني وحرفه اي و علمي-  كاربردي سراغ هیئت علمي 
رفتیم كه نظري هســتند، در صورتي كه باید سراغ 
مهندس و اســتادكار فني وحرفــه اي مي رفتیم ولي 
حقوقش را هم معادل هیئت علمي مي دادیم. ما نیاز 

به مهندسي داریم كه بتواند آموزش مهارت بدهد.
درست اســت ما راننده هستیم ولي نمي توانیم به 
كســي رانندگي آموزش دهیم. آموزش خودش یك 

حرفه است.
اگر دولت مــردان بخواهند اقتصــاد مقاومتي را در 
مرحله اقدام و عمل پیاده كنند و مشــكل بیكاري را 
حل كنند، باید از سرمایه گذاري هاي غیر اولویت دار به 

سمت سرمایه گذاري اولویت دار فني وحرفه اي بیایند.
باید تعیین كنیم كه مثــالً  ما در مازندران صنایع 
چــوب مي خواهیم. صنایــع كاغذ و كشــاورزي و 
دامپروري مي خواهیم و یا اینكه مزیت نســبي این 
استان كشــاورزي و دامپروري است. آنگاه با تجهیز 
امكانات و استانداردســازي هدایــت تحصیلي را در 

استان با رشد متوازن،  دنبال كنیم.
از طرفي باید نیاز جامعه و امكانات كشور را هم در 

نظر بگیریم.
كســاني كــه در ماجراي هدایــت تحصیلي اخیر 
علیه رشــته هاي فني وحرفه اي فضاسازي كردند، به 
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مصلحت و آیندة كشور پشت پا زدند.
براي یك لحظه لذت بردن از یادگیري رســانه اي، 

ایجاد مشكل كردند.
دانش آموزان این رشته ها باید در جامعه و خانواده، 

شأن و احترام داشته باشند.
مگر همة پدرهاي ما دكتر و مهندس هستند. تنوع 
مشاغل و تقسیم وظایف است. اصل این است كه كار 
مفید انجام دهیم، در خدمت خانواده و جامعه باشیم 
و پرچم استقالل كشــور را به اهتزاز در آوریم. پس 

باید نیازها را بشناسیم و آموزش دهیم.

é فكــر نمي كنید یكــي از چیزهایي كه 
موجب كاهش فرهنگ كار و كاهش عاقه به 
رشــته هاي فني وحرفه اي شده ، پایین بودن 
دستمزد كارگران است؟ در این نوع كارها هم 
حقوق پایین است و هم شأن اجتماعي ندارند 
و زیان آور هم هستند. شما نقش نظام دستمزد 

را در این زمینه چگونه ارزیابي مي كنید؟
èبعضــي از این ها كارگر ســاده هســتند مانند 
رفتگران و بعضي كارگــر فني و ماهر. حقوق كارگر 
ســاده در تمام دنیا پایین است. بحث ما كارگر فني 

و ماهر است.
براي مثال شما در آرایشگاه چقدر مي پردازید؟

اختالف دستمزد بین كارگر ساده و ماهر و تكنسین 
در تمام دنیا پذیرفته شده است. این ها باید آموزش 
ببینند و تحت بیمه تأمین اجتماعي قرار بگیرند نه 

بیمه درماني.
در نظام دســتمزد، حقوق قراردادي ها بیشــتر از 
رسمي هاســت. چون هم ریســك كاري دارند و هم 
كارشــان آسیب زاســت. براي این ها بیمة بیكاري 
پیش بیني شده كه باید شــامل همة كارگران فني 

 شود.
دروس این رشته سه بخش است؛ یك بخش دروس 
عمومي و حقوق شهروندي. یك بخش دروس آشنایي 
با شایستگي هاي غیرفني مانند ایمني،  بهداشت كار  و 
... و بخش سوم هم دروس تخصصي و كارگاهي. باید 
جامعه بداند كه حداقل حقوق كارگري تضمین شده 
است و بیمه تأمین اجتماعي، بیكاري و از كارافتادگي 

هم دارد. افزایش سنواتي و مهارتي هم دارد.
به نظر من مهم ترین مشكل فرهنگي،  نگاه منفي ما 

به اصل كار است كه باید اصالح شود. 

é بین اقتصاد مقاومتي و آموزش رشته هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش  چه ارتباطي برقرار 

مي كنید؟
èاقتصاد مقاومتي یعني اقتصاد درون زا، اقتصادي 
كه محتاج غیر نیســت. مگر اینكــه احتیاجاتش را 
با فروش مازاد تولید به دســت بیــاورد نه با فروش 

سرمایه. ما از سرمایه خرج مي كنیم.
نفت مي فروشیم، جنس وارد مي كنیم. در حالي كه 

باید كاال، خدمات و فناوري را بفروشیم.
در اقتصاد مقاومتي روي مواد خام باید ارزش افزوده 
ایجاد كنیم. چگونه؟ با مهارت. اگر نفت خام را آوردي 
و نیروي متخصص نداشــتي كه در پاالیشگاه آن را 
پاالیــش كند و به پتروشــیمي تبدیل كند و به گاز 
اتان،  متان و... تبدیل كند، باید آن را ارزان بفروشي.

سنگ معدن را با تریلي از كشور ما مي برند، تراش 
مي دهند، ســنگ تزییني مي كننــد و به ما گران تر 
مي فروشــند. مواد خام وقتي ارزش افــزوده ایجاد 
مي كند كــه روي آن كار انجام شــود. این كار هم 
توسط نیروي انساني ماهر كه خاستگاه آن هنرستان 

و فني وحرفه اي است، انجام مي شود.
باید تولید باشــد تا بتوانیم صادر كنیم و ارز آوري 
داشته باشیم. ارز را باید از راه فروش خدمت به دست 
آوریم نه از راه فروش مــواد خام. اگر نفت نبود چه  

مي كردیم؟
اگر گاز نبود چه؟ اگر معدن نداشتیم چه مي كردیم؟

االن بعضي كشورهاي آسیاي شرقي مثل مالزي، از 
طریق نیروي كار ماهر ارزآوري مي كنند. اروپایي ها 
هم این كار را مي كنند ولي چون پزشــان باال رفته 
مشاور یا مستشار مي فرستند و پول كالن مي گیرند. 
وزارت كار باید بخش كنسولي براي اعزام نیروي كار 

ماهر داشته باشد.
گــره اقتصاد مقاومتــي و عامل ریــزش و بارش 

ثروت، كار است.
مشــهودترین تولید درآمد ناشــي از كار است، بقیه 
در آمدهــا پایدار نیســت. گاهي حتي از نظر شــرعي 
مشــكوك است؛ مثل بهرة بانكي. اما كار، مشروع ترین 
عامل تولید ثروت اســت كه ثروتش پایدار اســت و از 
ســرمایه هم خرج نمي كند. ما براي تولید كار، نیاز به 
توســعه دادن آموزش  هاي فني وحرفــه اي و كاردانش 

هستیم.
وضع ما مثل بچة پولداري است كه عتیقه جات را 
از پســتو در مي آورد و مي فروشد و لردي مي گردد و 
فراموش مي كند كه این ها به زودي تمام مي شــود 

برای توسعه 
آموزش های 
فنی وحرفه ای و 
كاردانش، دركنار 
فرهنگ سازی، باید 
آمایش سرزمین 
داشته باشیم. یعنی 
نیازهای بازار كار 
و استانداردهای 
آموزش هر كار را 
بشناسیم و تجهیزات 
الزم را برای آموزش 
آن ها در هنرستان ها 
فراهم كنیم
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اگر دولت مردان 
بخواهند اقتصاد 

مقاومتی را در مرحله 
اقدام و عمل پیاده 

كنند و مشكل بیكاری 
را حل كنند، باید از 
سرمایه گذاری های 

غیراولویت دار 
به سمت 

سرمایه گذاری های 
اولویت دار 

فنی وحرفه ای بیایند

و صندوقچه خالي مي شود. نفت صندوقچه ارثیه ما 
نیست، مربوط به نسل بعدي هم هست. نفت مال من 
نیست كه بفروشم. باید آن را طوري سرمایه گذاري 
كنم كه پایدار باشد و نفعش به نسل بعد هم برسد. 

پدر یا مادر خوب آن نیســت كه هر وقت بچه اش 
بستني خواست فوري برایش بخرد. گاهي پدر خوب 
آن است كه بگوید امروز بستني نمي خرم و این را در 
بانك برایت ســپرده مي گذارم. وقتي این پدر از دنیا 
مي رود و بچه متوجه مي شــود كه پدرش یك خانه 

براي او به ارث گذاشته، مي گوید بابا، روحت شاد.
دولت خوب، دولتي اســت كــه در آمدهاي ملي را 
تبدیل به سرمایة افزوده كند كه بماند. من به همین 
دلیل بــا پرداخت یارانه ها مخالــف بودم. همه كف 
مي زنند ولي این یارانه از كجا تأمین مي شود؟ معلوم 
اســت؛ از صادرات نفت! البته مددكاري اجتماعي را 
براي قشر آســیب پذیر قبول دارم و پرداخت یارانه 

براي آن ها را الزم مي دانم.
باید دولت حمایت كند، آموزش دهد، شغل ایجاد 
كند و زیر چتر حمایتي خود بگیرد. اما نه اینكه 70 
میلیون نفر ایراني ماهي 45 هزار تومان دریافت كنند. 
از كجا؟ چرا؟ مگر نفت فقط مال این هاســت. نسل 
بعد چي؟ دولت خوب دولتي است كه سرمایه گذاري 
مي كنــد، ارزش افزوده ایجاد مي كنــد. منابعش را 
متنوع مي كند. دولتي كه آینده نگر نیست، رفاه آني 
را در نظــر مي گیرد، تا حركت هــاي توده گرا و رأي 
گرفتن اتفاق بیفتد بعد اگر هــم مردم زیر بار تورم 

بروند؛ بروند!

é پاره اي از پدر و مادرها از فضاي هنرستان ها 
در زمینة مسائل اخاقي راضي نیستند براي 

این كار چه برنامه اي دارید؟
è هیچ مطالعه و تحقیقي این موضوع را تأیید نكرده 
است. بچه هایي كه امروز در هنرستان ها و دبیرستان ها 

درس مي خوانند تا كالس  نهم با هم بوده اند. 
در دبیرستان هم ممكن است دانش آموزي سیگار 
بكشــد، یا كســي رعایت مســائل اخالقي را نكند. 
هنرســتان هم همین طور. تربیــت و جلوگیري از 
آســیب هاي اجتماعي و ناهنجاري هاي رفتاري در 
همه جا ضرورت دارد. همان طور كه ما نگاه فرهنگي 
پاییــن به این رشــته داریــم، به كار پرورشــي در 
هنرستان هم كمتر اهمیت داده ایم. شاید اختصاص 
مربي پرورشي در هنرســتان به دلیل اینكه بچه ها 
بیشــتر در كارگاه هستند، كمتر باشــد. اما روحیة 

جوانمردي در بچه هاي هنرستان خوب است. روحیه 
مروت و وفاداري كم نیســت. چــون كار مي كنند و 
حاصل كارشــان را مي بینند. مــا گاهي مي خواهیم 

بچه ها را پاستوریزه كنیم.
مــا باید فني وحرفه اي را به عنــوان یك فرصت به 
بچه ها معرفــي كنیم تا هر كس عالقــه دارد برود. 
وقتي نگاه مثبت باشــد، بچه ها هم به شكل مثبت 
به این طرف مي روند. این فضا را ما درست مي كنیم. 
طبیعت افرادي كــه كار مهارتي و یدي مي كنند با 

مرام بودن است. روحیه نترس و شجاع دارند. 
بعضي افتخار مي كنند كــه ما فرزندمان را طوري 
تربیــت كردیم كه با من مي رود و با من مي آید یا با 
سرویس مي رود و با سرویس مي آید. این فرد نهایت 
مي شود یك دیپلمة علیل كه اگر سر چهار راه برود 
گم مي شود و خانه اش را پیدا نمي كند. ما مي خواهیم 
كبوتر جلد تربیت كنیم كــه آن را هر جا ول كني، 
برگردد و النه اش را پیدا كند. بچه اي كه بلد نیســت 
از نانوایــي نان بخرد، اگر در جایي نوبت او را بگیرند 
جرئت نمي كند بگوید نوبت من است. این چه مهارت 
اجتماعي دارد؟ درســت است كه همة نمراتش 20 
است اما با این نمرات چه كار مي تواند بكند؟ مادري 
كه بچه اش با معدل 19 به دانشــگاه رفته، شب در 
این فكر اســت كه در خوابگاه بچه پتو روي خودش 

مي كشد یا نه یا سرما مي خورد؟
هدف تربیت باید این باشد كه تا كالس نهم ما بچه 
را به خود مدیریتي برســانیم، تا وقتي به دبیرستان 
رفت، خودش بتواند تصمیم بگیرد. قدیم وقتي باشگاه 
و سلماني هم مي رفتیم، مي گفتند تنها نرو. آیا االن 
كه پســر 14 ـ 15 ساله استخر مي رود، مادرش هم 

كنار استخر مي ایستد؟
این ها ناشي از آن است كه ما فرهنگ سازي نكردیم. 
خانواده ها فكر مي كنند كه بچه  خوب آن اســت كه 

حرف نزند، درشتي نكنند، از خانه بیرون نرود و...
بعضي ها هم االن جانماز آب مي كشــند. چه طور 
مي شــود بچه هایي كه با اینترنــت و دنیاي مجازي 
ســر وكار دارند، این چیزها را نداننــد. همه بچه ها 
مي داننــد ولي پســران و دختران خوبي هســتند 
كه جلوي شــما به روي خودشــان نمي آورند و حیا 
مي كنند. مــا واقعًا  در جواني نمي دانســتیم تریاك 
چیســت؟ ولي االن شیشه مي كشــند. از دبستاني 

بپرس شیشه چیست؟
مي گوید مواد مخدر است.
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احمدرضا دوراندیش
حسن عبداله زاده

فرایند برنامه ریــــزی 
درسی آموزش هـای 
فنی وحرفـه ای

اشاره
فراینــد برنامه ریزی درســی آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای از دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش 
تشکیل شده است.  فراتحلیل پژوهش هاي صورت گرفته 
در ارتباط با برنامه هاي درسي و آموزشي فني وحرفه اي 
در دو دهة اخیر، تكالیف مربوط به اســناد باالدستي 
درخصوص تحول در نظام آموزشي كشور و مطالعات 
مقایسه اي آموزش هاي فني وحرفه اي در سایر كشورها 
موجب شد تا براي دســتیابي به الگوي برنامه ریزي 
پژوهشي تحت عنوان  درســي فني وحرفه اي طرح 
»فرآیند برنامه ریزي درسي و آموزشي فني وحرفه اي و 
مهارتي« سفارش داده شود. با این توضیح كه  الگوي 
مذكور مبتني بر اسناد باالدستي از جمله سیاست هاي 

كلیدواژه ها: 
فرایند، برنامه ریزی 
درسی، آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای، دنیای کار

كلي 
غي  با ا

م  مقــــا
معظــم رهبـري 

 ) لي لعـــا ظله ا مد (
در  بنیادین  تحول  سند  و 

آموزش وپرورش و برنامة درسي 
جمهوري اسامي ایران تنظیم شود. 

دوم اینكه براي رسیدن به وضع مطلوب 
بهره مند شود.  از پژوهش هاي صورت گرفته 

بین المللي  با اســتانداردهاي  تناقض  و سوم در 
آموزش هاي فني وحرفه اي نباشد. فرایند برنامه ریزی 
درسی توصیه شده در بخش دنیای کار به دو موضوع 
»طراحی و تدوین اســتاندارد شایستگی حرفه« و 
»طراحی و تدوین استاندارد ارزشیابی حرفه« تقسیم 
می شــود. مراحل طراحی شده شــامل ده مرحله از 
مرحلة اول نیازسنجي شغلي تا مرحلة دهم گواهي هاي 
صاحیت حرفه اي اســت و در طراحی و تدوین این 
فراینــد از دو رویکرد سیســتمی و تحلیلی به طور 
هم زمان استفاده شده است. فرایند برنامه ریزی درسی 
طراحی شده، در این تحقیق، در بیش از بیست زمینة 
بزرگ شــغلی به عنوان الگوی مورد نظر در طراحی و 

مقاله
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تدوین برنامه های درسی آموزش های فنی وحرفه ای به 
کار گرفته شده است.

برنامه ریزی درسی و آموزشی در شاخه فني وحرفه اي 
براساس اقتضائات دنیای کار، دنیای آموزش و مبانی 
نظری طراحی برنامه های درسی در این حوزه به صورت 
درهم تنیده خواهد بود. راهنمای برنامة درسی، برنامة 
درسی، منابع و رســانه های یادگیری، اجرا و اصاح 

مطابق مراحل نمودار 1 تهیه و تدوین شده اند.

دنیای  کار
مرحلة اول: نیازسنجی شغلی/ حرفه

 در ایــن مرحلــه از پژوهــش، کــه تعیین کنندة 
کاســتی های دنیای کار در محدودة مشاغل و ِحَرف 
است و با استفاده از اطالعات شغلی و حرفة استخراج 
شــده از اســناد موجود ملی و بین المللی و خبرگان 
دنیــای کار صورت می گیرد، فرایند کار با تشــکیل 
کمیسیون برنامه ریزی درسی به همراه دو نفر در حوزة 
شــغلی مرتبط با بازار کار )خبــرگان دنیای کار( و با 
تعیین ســؤاالت نیازسنجی شروع می شود. مشاغل و 

ِحَرف استفاده شده در برنامة درسی موجود، استخراج 
و در نمون برگ مربوطه شــامل کد، عنوان و شــرح 
مختصر شغلی و حرفه قرار داده می شود. گفتنی است، 
شیوة اســتخراج اطالعات، مطالعة اسنادی و بحث و 
گفت وگوی کارشناسی در کمیسیون برنامه ریزی است. 
منابع مورد استفاده برای استخراج مشاغل، مرکز آمار 
ایران، مشاغل و حرف سازمان آموزش فنی وحرفه ای، 
مشاغل و حرف در بخش خصوصی، مشاغل و حرف در 
سایر کشورها )مالزی، استرالیا یا آلمان و ...( و مشاغل و 
حرف ایسکو 2008 هستند. پس از بررسی و مطابقت 
مشاغل استخراج شده با وضع موجود تغییرات شغلی 
و حرفه و نیاز کشــور، فهرست نهایی مشاغل و حرف 
مطلوب در حوزة  شغلی مورد نظر در سطح کارگر ماهر 
و تکنسین تهیه و براساس طبقه بندی سازمان جهانی 
کار ایســکو 2008 کدگذاری می شود. در انتهای این 
مرحله، مشاغل استخراج شده در هر یک از حرفه های 
طبقه بندي شده در ایســکو طبقه بندی می شود. در 
پایان مرحلة نیازسنجی شغلی تمام فرایند انجام کار 

مستندسازی می شود.

نمودار 1. فرایند برنامه ریزي درسي و آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش

تهیه و تدوین برنامة درسی 
رشتة تحصیلی

تدوین استاندارد ارزشیابی 
پیمانه ها/ دروس

ارزشیابی برنامة درسی

طراحي فعالیت ها و تجارب 
یادگیري

آموزش و اجراي برنامه درسي

تعیین رئوس محتوا و الزامات 
پیمانه ها/ دروس

تهیه و اجرای برنامة جامع 
فعالیت های بخش ها

)دنيای آموزش( 

تعیین اهداف/ شایستگی های 
جزء پیمانه ها/ دروس

تهیة مواد و رسانه های 
یادگیری

طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

تحلیل استاندارد گروه بندی کارها
عملكرد

تدوین استاندارد ارزشیابی 
حرفه

تدوین استاندارد ار
ارزشیابی کارها

نیازسنجی شغلی/ 
حرفه

تدوین استاندارد 
شایستگی حرفه تحلیل تکالیف کاریتحلیل حرفهطراحی مفهومی حرفه

) دنيای كار(

تهیه و تدوین راهنماي برنامه درسي طراحی گروه و رشتة تحصیلی )با 
رشته و گرایش تحصیلی(

 انتخاب حرفه/ وظایف 
و كارها

نیازسنجی آموزشی )حرفه ها، 
مشاغل، شایستگی عمومی و ...(

طراحی مفهومی برنامه های 
درسی )اهداف دوره، چارچوب 

راهنما و...(

اصالح و بهبود



70  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

ید
تول

ی 
فه ا

حر
ت 

حی
صال

عة 
وس

ر ت
ختا

سا

کارشناسی 
حرفه ای )سطح 5(

تکنسین ارشد 
)سطح 4(

تکنسین )سطح 3(

کمک تکنسین
 )سطح 2(

کارگر ماهر )سطح 1(

 CNC اپراتور دستگاه های
72230592

سنگ زنی و ابزار تیزکن 
72240292

 کمک تکنسین ماشین ابزار 
72230192

قالب ساز 72110392
ابزارساز 

72220492

مهندسی مکانیک 21440295
مهندسی تولید صنعتی

21410195 CAD/CAM 

تکنسین ارشد تولید صنعتی
31150194 CAD/CAM 

تکنیسین ارشد ماشین سازی 31150294

تکنسین ماشین ابزار 
31150193

تکنسین برنامه نویس
31150393 CNC 

تکنسین نقشه کش صنعتی
31180293 

کارگر ماهر ماشین های ابزار 72230191

مرحلة دوم: طراحی مفهومی حرفه
در این مرحله، با بررســی رابطه و تعامل حرفه با 
دیگــر حرفه های مرتبط در یــک زمینة حرفه ای و 
شغلی اقدام به تعیین اجزای اصلی یک حرفه، تعیین 
جایــگاه حرفه در صالحیت حرفــه ای ملی، اجزای 
مرتبط با شاغل و شــغل در حرفه و نیازمندی های 
کلی یا خاص مورد توجه در طراحی شــغل و حرفه 
می شود و حاصل آن جدول یا چارتی به نام »توسعة 

حرفه ای« است.

ســازمانی، به تحلیل حرفه اقدام می  شــود. یکی از 
تکنیک هــای مهم تحلیل حرفه کــه می توان گفت 
نسبت به دیگر روش ها از نتایج مطمئن تری برخوردار 

است، روش »دیکوم« است.
دیکوم: اولین گام در فرایند تدوین برنامة درسی 
حرفه ای است که در آن برای تجزیه و تحلیل حرف 
و مشــاغل، به جای مشاهدة مستقیم شغل، از بحث 
گروهی هدایت شــده با کارگران متخصص استفاده 
می شود. این روش برای تحلیل حرفه و شغل روش 

توســعة حرفه ای چارچوبی اســت که صالحیت ها، 
مدارک و گواهی نامه های ســطوح و انــواع متفاوت را 
به صورتی منســجم و همگون، براساس مجموعه ای 
از معیارها و شــاخص های توافق شده، به هم ارتباط و 
پیش بینی آیندة شــغلی و روند پیشرفت در یک گروه 
بزرگ شــغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای رسیدن 
به ســطوح باالی مهارت را نمایش می دهد. از مزایا و 
محاسن توسعة حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• طراحی مسیرهای گوناگون توسعة حرفه ای
• انعطاف پذیری نیروی کار

• افزایش انگیزه
• مدیریت منابع انسانی نیروی کار کشور

• تسهیل و ارتقای مهارت و شایستگی
• ایجاد یک ساختار منسجم شغلی

مرحلة سوم: تحلیل حرفه
در ایــن مرحله با اســتفاده از تکنیک هایی مانند 
مشــاهده، مصاحبه، پرسش نامه، دانش و مستندات 

نظام مند اســت و خروجی این فرایند چارتی است 
شامل وظایف و کارهای یک حرفه یا شغل.
مرحلة چهارم: تحلیل تکالیف  کاری

در این مرحله هریک از کارها به طور دقیق تجزیه و 
تحلیل می شود و افراد متخصص اجزای زیر را برای 

هر کار مشخص می کنند:
• استاندارد عملکرد

• مراحل کار
• کدگذاری

• سطح شایستگی کار
• اجزای شایستگی )دانش، مهارت و نگرش(

• شایستگی های غیرفنی کار
• ایمنی و بهداشت کار

• تجهیزات، ابزار و فناوری
• دانش پایة مورد نیاز

پس از مشــخص شدن هر یک از اجزا، فرمی به نام 
فرم تحلیل کار برای هر یک از کارها کامل می شود.

از مزایا و محاسن 
توسعة حرفه ای 
می توان به موارد زیر 
اشاره کرد.
• طراحی 
مسیرهای گوناگون 
توسعة حرفه ای
• انعطاف پذیری 
نیروی کار
• افزایش انگیزه
• مدیریت منابع 
انسانی نیروی کار 
کشور
• تسهیل و ارتقای 
مهارت و شایستگی
• ایجاد یک 
ساختار منسجم 
شغلی
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استاندارد عملکرد کار:
را اســتفاده از دســتگاه  عیب یــاب الکترونیکی و کتــاب راهنمای 
تعمیرات خودرو مطابق با استاندارد صنعت خودرو سیستم مدیریت 

سیستم های ایمنی خودرو را عیب یابی کند.

3 سطح صالحیت مکانیــک  تکنســین 
خودرو حرفه 31190193 کد حرفه

آزمایش های الکترونیکی خودرو وظیفه 03 کد وظیفه

سطح شایستگی کار:
مهارت عیب یابی سیستم  مدیریت سیستم های ایمنی خودرو کار 0306 کد کار

جزء شایستگی ها
)دانش، مهارت، نگرش، ایمنی و توجهات زیست محیطی( مراحل کار

دانش:
ســاختمان، وظیفه و طرز کار ECU سیســتم  پایداری دینامیکی خــودرو، روش پیاده کردن و نصــب ECU، روش اندازه گیری 

پارامترهای ECU، روش آزمایش جاده ای خودرو، طرزکار دستگاه عیب یاب الکترونیکی

 .1

تعویــض ECU سیســتم پایــداری 
)ESP و DSC ( مهارت:دینامیکی خودرو

1. اتصال دستگاه عیب یاب الکترونیکی به خودرو    2. اندازه گیری پارامترهای ECU   3. تعویض ECU سیستم پایداری
دانش:

ســاختمان، وظیفه و طرزکار ECU سیســتم SRS، روش پیاده و نصب کردن ECU سیستم SRS، روش اندازه گیری پارامترهای 
SRS سیستم ECU

 .2

 SRS سیستم ECU تعویض
مهارت:)سیستم حفاظت تکمیلی(

 SRS سیستم ECU 3. تعویض   ECU 1. اتصال دستگاه عیب یاب الکترونیکی به خودرو   2. اندازه گیری پارامترهای
دانش:

ســاختمان وظیفه، طرزکار ECU سیســتم ایموبالیزر، روش پیاده کردن و نصب ECU ایموبالیــزر، روش اندازه گیری پارامترهای 
ECU ایموبالیزر

.3

 تعویض ECU سیستم ایموبالیزر
مهارت:

1. اتصال دستگاه عیب یاب به خودرو   2. تعویض ECU ایموبالیزر
دانش:

ساختمان، وظیفه و طرزکار سیستم ورود بدون کلید، روش پیاده کردن، نصب واحد گیرندة الکترونیکی ورود بدون کلید، روش تعریف 
ریموت کنترل، ساختمان، وظیفه و طرزکار فرستنده و گیرنده

 .4

تعمیر سیستم  ورود بدون کلید
مهارت:

1. تعویض واحد گیرندة الکترونیکی ورود بدون کلید   2. کددهی ریموت کنترل

 جدول تحلیل حرفه )جدول دیکوم(

ساعت کلی             3600

60% عملی،                 40% نظری

کد: 72230191
کد: 72230192

کد: 3115093

کارگر ماهر ماشین ابزار 
کمک تکنسین ماشین ابزار

تکنسین ماشین ابزار

حرفه در سطح صاحیت 1
حرفه در سطح صاحیت 2
حرفه در سطح صاحیت 3

ابزار تیزکنی برقوکاری قلم کاری ورق کاری قالویزکاری حدیده کاری سوهان کاری و شابرکاری اره کاری
تولید به روش 

تغییر فرم دستی

17 25 L3 0108 17 25 L1 0107 17 25 L1 0106 17 25 L1 0105 13 19 L1 0104 17 25 L1 0103 22 35 L1 0102 17 25 L1 0101 140 209 01

جوشکاری با گاز محافظ روش پرچ کاری روش لحیم کاری روش جوشکاری مقاومتی روش جوشکاری گاز روش الکترود دستی
تولید قطعات به 
روش جوشکاری

17 25 L3 0206 17 25 L1 0205 15 21 L1 0204 17 25 L1 0203 19 28 L1 0202 20 32 L1 0201 104 157 02

تعمیر و نصب و نگهداری 
سیستم های پنوماتیکی

تعمیر و نصب و نگهداری 
سیستم های هیدورلیکی

نصب ماشین های ابزار
طراحی چیدمان نصب 

ماشین های ابزار
تعمیر ماشین های ابزار نگهداری ماشین های ابزار

تعمیر و نصب 
و نگهداری 

ماشین های ابزار

17 25 L3 0306 17 25 L3 0305 17 25 L3 0304 17 25 L3 0303 19 28 L2 0302 25 38 L1 0301 111 165 03

قالویزکاری ماشینی برفوکاری ماشینی
داخل تراشی با مته های 

قابل تنظیم
سوارخ کاری سوراخ های 

مخروطی
خزینه کاری

سوراخ کاری سوراخ های 
استوانه ای

تولید قطعات به 
روش دریل کاری

19 28 3L 0406 19 28 2L 0405 17 25 1L 0404 17 25 1L 0403 17 25 1L 0402 19 28 1L 0401 106 160 04
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اســتاندارد  نهایی  تدوین  پنجــم:  مرحلة 
شایستگی حرفه

در این مرحله، اســتانداردهای حرفه ای توســط 
ذی نفعــان و صاحبان صنایع، خبــرگان بازار کار و 
اتحادیه ها، صنوف و .... به زبان اســتاندارد آموزشی 
ترجمه می شود. در این اســتاندارد وظایف، کارها و 
صالحیت های شاغل برای هر شغل مورد توجه قرار 
می گیرند. در این مرحله، اطالعات به دست آمده در 

فرمی با عنوان ویژگی های شاغل قرار داده می شود.
اجزای اصلی تدوین استاندارد شایستگی حرفه ای 

عبارت اند از:

• سند نیازسنجی شغلی
• سند طراحی حرفه
• سند تحلیل حرفه

• سند تحلیل کار
• توانایی های شاغل

• عالقه ها و گرایش های شاغل 
• سبک های کاری شاغل

• نیازمندی های شاغل
• تجارب شاغل

Job Zoneناحیه شغلی •

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کارـ  مرحله پنجم: تدوین نهایی استاندارد شایستگی  حرفه

نمون برگ 5-1 تکمیل شده ویژگی های شاغل ـ کارگر ماهر عمومی متالورژی

L1 سطح: 72110191 کد: کارگر ماهر عمومی متالورژی نام حرفه در سطح صالحیت:

شرح ویژگی 

توانایی کار در شــرایط سخت ـ توانایی دیداری ـ توانایی فضایی ـ سرعت انگشت ـ مچ ـ 
پیشــنهاد اصالح روش های کاریـ  توانایی کار با قطعات حجیمـ  آمادگی دســت و بازوـ  

تمرکزگزینی
توانایی های شاغل

واقعیت گرا، قراردادی، جستجوگر عالیق و گرایش ها

اطمینان پذیری ـ سرسختی ـ توجه به جزئیات ـ همکاری ـ خودکنترلی سبک های کاری مورد نیاز شاغل

مدرک دوره آموزش فنی وحرفه ای، دانش فنی مرتبط، مهارت های مورد نیاز، تفکر انتقادی 
و پایش

نیازمندی ها و الزامات شاغل 
)مهارت هــای پایه/ دانش/ ســطح 

آموزش موردنیاز/ مدارک الزم(

تجربه کارگروهیـ  تجربه کار در کارگاه های تولیدیـ  تجربه کار با قطعات سنگینـ  کار در 
شرایط سختـ  تجربه کاری در زمینه جابه جایی موادـ  گواهی نامه کارآموزی 120 ساعتهـ 

نیازمندی ها/ الزامات تجربه شاغل
کارآمــوزی/  )گواهی نامه هــا/ 

نیازمندی های قانونی(

ناحیه 2 شغلی )شاغل نیازمند آماده سازی شغلی به طور متوسط می باشد( ناحیه شغلی
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دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة ششم: طراحی مفهومی استاندارد حرفه

نمون  برگ 6-1 طراحی مفهومی استاندارد ارزشیابی حرفه در سطح صالحیت

شرح موضوع ردیف

Appraisal ارزیابی       Assessment سنجش    Evaluation ارزشیابی
 Test آزمودن           Monitoring پایش         Measurement اندازه گیری

منظور از ارزشیابی 1

اعطای گواهی نامة صالحیت               اعطای گواهی نامة شایستگی هدف از ارزشیابی 2

 شغل          حرفه        گروه کاری در حرفه        کار )تکلیف کار( حرفه موضوع ارزشیابی 3

 تأثیر          پیامد         برونداد        فرایند        درونداد نوع ارزشیابی برحسب اجزای نظام یاددهی ـ یادگیری 4

) نگرش        مهارت      دانش( جزءنگر           )کل نگر )شایستگی فنی و غیرفنی رویکرد ارزشیابی 5

سازمان                   برنامه             )فرد )نیروی کار ارزشیابی شونده 6

 مالک مرجع           هنجار مرجع          )فراگیرمحور )ارزش افزوده عملکرد قبلی معیار مقایسه در ارزشیابی 7

 ارزشیاب        گروه        مربی          همتایان         کارفرما         نیروی کار ارزشیابی کننده 8

 پیگیرانه در محل کار           پایانی            تکوینی         آغازین نوع ارزشیابی برحسب زمان 9

 واگرا              همگرا نوع ارزشیابی از منظر پاسخ 10

)غیرمکتوب( غیررسمی                )رسمی )مکتوب نوع ارزشیابی )رسمی/ غیررسمی( 11

)توسط مراکز ملی سنجش( خارجی          )داخلی )توسط ارائه دهنده آموزش مرجعیت ارزشیابی کننده 12

نسبی               فاصله ای               رتبه ای                 اسمی مقیاس های اندازه گیری 13

 کمی              کیفی نوع ارزشیابی )کیفی/ کمی( 14

 غیرمستقیم               مستقیم نوع ارزشیابی )مستقیم/ غیرمستقیم( 15

آزمون عملکردی        پروژه          نمونه کار          پرسش          مصاحبه          کار پوشه
 پژوهش موردی       آزمون کتبی    مشاهده      گزارش       روبریک      آزمون 360 درجه
 ..................       کار گروهی    ایفای نقش         ارائه         فهرست وارسی       محک زنی

ابزارهای سنجش و ارزشیابی 16

4 2 2 دانش

4 4 4 مهارت )شناختی(

4 4 5 مهارت )روان حرکتی(

4 4 5 نگرش

تعداد سطوح شایستگی جزء 
)بر مبنای چهار سطح شایستگی انجام کار(

17

پنج سطحی          چهار سطحی           سه سطحی         )دو سطحی )بلی خیر مقیاس های استفاده برای قضاوت در رسیدن به شایستگی جزء 18

پنج سطحی          چهار سطحی           سه سطحی         )دو سطحی )بلی خیر مقیاس های استفاده برای قضاوت شایستگی 19

تحلیل استاندارد عملکرد کارها                گروه بندی کارها       تعیین رویکرد و نوع ارزشیابی
 تعیین معیار اعطای صالحیت      تعیین معیار ارزشیابی گروه کاری        تعیین استاندارد ارزشیابی کار

 تعیین شرایط سنجش           تعیین ابزار و روش سنجش
اجزای استاندارد ارزشیابی حرفه 20

 سه نوبت                                 دو نوبت                                          یک نوبت حداکثر نوبت های ارزشیابی 21

 30 واحد                                45 واحد                                          60 واحد تعداد واحدها برای اعطای صالحیت 22

مرحلة ششــم : طراحی مفهومی استاندارد 
ارزشیابی حرفه

در طراحی مفهومی اســتاندارد ارزشــیابی حرفه، 
اجزای استاندارد ارزشیابی، رویکرد و نوع ارزشیابی، 
سطح بندی شایستگی های جزء، نوع و معیار اعطای 
صالحیــت حرفه ای و نحوة ارتبــاط اجزا با یکدیگر 
مشخص می شــود. ارزشیابی استانداردهای عملکرد 
حرفه باید شایســتگی انجام کار براساس استاندارد 
عملکرد را بسنجد. این شایستگی ترکیبی از دانش، 
مهــارت و نگرش اســت. از همین رو، هــر نوع از 
ارزشیابی شایســتگی و صالحیت های حرفه ای باید 

دارای ویژگی های زیر باشد.

• همخوان با اهداف و استاندارد عملکرد کاری؛
• مطابقت با سطح صالحیت موردنظر؛

• متناسب با سطح شایستگی؛
• ارزشیابی کردن سطوح باالی شناختی؛

• امکان پذیری؛
• روایی؛
• پایایی؛

• انصاف و تعادل؛
• مبتنی بر شواهد مناسب؛

• در برگیرندة تمام جوانب كار.
در پایــان این مرحله، فرمی با عنوان طراحی مفهومی 
استاندارد ارزشیابی حرفه در سطح صالحیت کامل می شود.
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مرحلة هفتم: گروه بندی  کارها
در این مرحله، کارها با بحث و بررســی های دقیق 
در کمیسیون های برنامه ریزی گروه بندی و هر گروه 
نام گذاری می شــود. نام گذاری گروه هــای کاری از 
مشاغل مندرج در هر واحد حرفه انجام خواهد شد. 
بدیهی اســت که مسیر توسعة حرفه ای و کدگذاری 
باید دقیقًا همراه سطوح مهارت نیز مورد توجه قرار 

گیرد.
در گروه بندی کارها به نکات زیر توجه می شود:

• کارها با توجه به وابستگی ها، اولویت ها و اهمّیت 
گروه بندی می شوند. 

مرحلة هشتم: تحلیل استاندارد عملکرد
در این مرحله، استاندارد عملکرد تکالیف کاری در 
استاندارد شایســتگی حرفه تحلیل می شود. تحلیل 
اســتاندارد عملکرد با توجه به ســطح شایستگی و 

سطح صالحیت کار شامل موارد زیر است.
• تعیین تکالیف کاری مرتبط با هم، برای سنجش 

و ارزشیابی
• شــاخص های اصلی برای اندازه گیری استاندارد 

عملکرد هر تکلیف کاری
• تعیین نمونه هــا، الگوها، پروژه و رویه های انجام 
کار برای هدایت ســنجش و تعیین قلمرو استاندارد 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة هفتم: گروه بندی کارها

نمون برگ 7-1. گروه بندی کارها
صفحه    از    

L1 سطح: 7213 کد: کارگر ماهر فناوری فلزی نام حرفه:

نوبت سوم

نام شغل: برشکار محصوالت فلزی

کد شغل: 721341

کد کارها: 0703    0705

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: نوردکار فلزات

کد شغل: 721342

کد کارها: 0804

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: جوشکار اکسی استلین

کد شغل: 721342

کد کارها: 0101   0102

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: زرد جوشکار

کد شغل: 721344

کد کارها: 0106

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: برشکار فلز با شعله

کد شغل: 721345

کد کارها: 0108   0109

زمان: 60 واحد: 2

نوبت دوم

نام شغل: برشکار مکانیکی

کد شغل: 721336

کد کارها: 0704

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: خمکار لوله

کد شغل: 721337

کد کارها: 0802

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: خمکار پروفیل

کد شغل: 721338

کد کارها: 0805

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: جوشکار تعمیری

کد شغل: 721339

کد کارها: 0201

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: جوشکار اسکلت

کد شغل: 721340

کد کارها: 0202

زمان: 60 واحد: 2

نوبت اول

نام شغل: برشکار فلز با قیچی

کد شغل: 721331

کد کارها: 0701- 0702

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: خمکار ورق

کد شغل: 721332

کد کارها: 0801

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: لحیم کار با مشعل

کد شغل: 721333

کد کارها: 0107

زمان: 60 واحد: 1

نام شغل: جوشکار نقطه جوش

کد شغل: 721334

کد کارها: 0501

زمان: 60 واحد: 2

نام شغل: کانال ساز

کد شغل: 721335

کد کارها: 0803

زمان: 60 واحد: 2

٭ عناوین گروه های کاری و کدهای آن ها براساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم 1 6 استفاده شود.

• گروه هــا با توجه به اهمّیــت، تعداد کارها، زمان 
انجام کار، پیچیدگی و ســختی واحددهی می شوند. 
ممکن است در یک گروه کار تنها یک کار قرار گیرد. 

• تعداد گروه ها حداکثر پانزده عدد است. 
• پس از گروه بندی کارها، آن ها حداکثر در ســه 

مرحلة توالی قرار داده می شوند. 
• توالی بین گروه ها براساس پیش نیازها، ساده به 
مشکل، استقالل در انجام کارها و دیگر عوامل خاص 

وابسته به حرفه تعیین می شود.
در پایــان این مرحله، فرمی باعنــوان گروه بندی 

کارها کامل می شود.

عملکرد
• ابزارها و روش سنجش و ارزشیابی

• تعیین شرایط ارزشیابی
• تجهیزات مورد نیاز ارزشیابی

در پایان این مرحله فرمی با عنوان تحلیل استاندارد 
عملکرد کار کامل می شود.
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مرحلة نهم: تدوین استاندارد ارزشیابی کارها
 در این مرحله اســتاندارد ارزشیابی تکالیف کاری 
تدوین می شود )نمون برگ 9-1(. محاسبه و تعیین 

شایستگی با توجه به معیار قضاوت و ارزشیابی توسط 
نرم افزار انجام می پذیرد.

  8  
 

 مرحله نهم : تدوین استرنداهد اهزشيربی کرههر

محاسبه   راتتپ داييفر  با رزگه به ماتار قضا     ارشدتاب  رزسط  د(1-9)نلزن برش گردد در ايپ مررله اسفاندارد ارشدتاب  رياعتف کاري رد يپ م  
 وذيردد افزار انجا  م  نر 

 حرفهاهزشيربی شریستگی  -جدول مقيرس بندي هتبه اي 

 رديف
مقتا  بندي 
 داييفر  گزا

مقتا  بندي داييفر   -محد دا انف ارا 
 گزا

 مقتا  بندي داييفر  )گر ا کاري( مقتا  بندي داييفر  )کار(

 ختر -بل   1

درصد  57کيب نيردن رداق   عد  داييفر : 
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد انف ارا  در  57کيب رداق   داييفه: 
 داييفر  مزرد نتاش ساک

ندادفپ ماتار  اي مربز  به  نتاشمند آمزش : 
 داييفر  کار

دادفپ ماتار  اي مربز  به داييفر   داييفه: 
 کار

ندادفپ ماتار  اي مربز  به  نتاشمند آمزش : 
 داييفر  کار

 دادفپ ماتار  اي مربز  به داييفر  کار داييفه: 

8 
 1مقتا   اي 

,8 ,3 

درصد  00ب نيردن رداق  کي : 1ساک مقتا  
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد   رداکثر  00کيب رداق   : 8ساک مقتا  
 درصد انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش 27

درصد  27کيب کردن رداق   : 3ساک مقتا  
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد  00کيب نيردن رداق   نتاشمند آمزش : 
 ا  در ساک داييفر  مزرد نتاشانف ار

 27درصد   رداکثر  00کيب رداق   داييفه: 
 درصد انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد  27کيب کردن رداق   داييفر  کام : 
 انف ارا  در ساک داييفر  مزرد نتاش

درصد  00کيب نيردن رداق   نتاشمند آمزش : 
 انف ارا  در سازح داييفر  مزرد نتاش

 27درصد   رداکثر  00کيب رداق   داييفه: 
 درصد انف ارا  در سازح داييفر  مزرد نتاش

درصد  27کيب کردن رداق   داييفر  کام : 
 انف ارا  در سازح داييفر  مزرد نتاش

 

 

نمون برگ 8-1. تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت: تاریخ ارزشیابی: شمارة ملی نام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:
جوشــکاری قطعات فلزی نــازک با روش 
اکسی استلین (OAW) و در وضعیت های 

مختلف برابر نقشه و دستورالعمل

L1 سطح صالحیت کارگر ماهر فناوری فلزی حرفه: کد حرفه

گروه کاری (OGW) فرایندهای اکسی گاز وظیفه: 01 کد وظیفه

مهارت سطح شایستگی (OGW) ایجاد خط جوش کار:
0101 کد کار

کد ملی کار

1. شرایط انجام کار:
کارگاه  استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی )تهویه هوا، کپسول آتش نشانی( ـ دستگاه جوشکاری کامل ـ ورقه های فوالدی ـ سیم جوش ـ انبر برای قطعات ـ برس 

سیمی ـ سوزن پاک کن ـ تجهیزات ایمنی )عینک، پیشبند چرمی، دستکش چرمی( ـ ظرف آب ـ آب صابون ـ 200 دقیقه

2. نمونه/ نقشة کار/ مراحل پروژه/ رویة انجام کار:
ـ تنظیم شعله

ـ ایجاد خط جوش بدون سیم جوش روی صفحه
ـ ایجاد خط جوش با سیم جوش روی صفحه
ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت سطحی

ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت افقی
ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت عمودی
ـ جوشکاری دو قطعه ورق در حالت سقفی

3. شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:
ـ تنظیم شعله )در سه حالت احیا، اکسید و خنثا( با توجه به طول هستة مخروطی و تشخیص صدای شعلة خنثا در 15 سانتی متر فاصله

ـ اثر دود و کف و سوختگی و جرقه روی کار
ـ جوش هموار و با گرده و مهره های منظم )برای بدون سیم جوش(

ـ جوش هموار با گرده و مهره های منظم و ذوب کامل و پیوستگی کناره ای جوش با استفاده از گیج
ـ عدم ریزش جوش در حالت های عمودی، افقی و سقفی

ـ عدم خوردگی کنارة جوش

4. ابزارهای ارزشیابی:
مشاهده، پرسش، چک لیست

5. ابزار و تجهیزات موردنیاز انجام کار:
ـ دستگاه کامل جوشکاری اکسی سوخت

ـ قطعات فوالدی
ـ سیم جوش

6. تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری/ شغل:

جدول مقیاس بندی رتبه ایـ  ارزشیابی شایستگی حرفه

مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری( مقیاس بندی شایستگی )کار( محدودة انتظاراتـ  مقیاس بندی شایستگی جزء
مقیاس بندی 
شایستگی جزء

ردیف

نیازمند آموزش:  نداشــتن معیارهای مربوط به 
شایستگی کار

شایسته: داشتن معیارهای مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش:  نداشــتن معیارهای مربوط به 
شایستگی کار

شایسته: داشتن معیارهای مربوط به شایستگی کار

نبود شایستگی: کسب نکردن حداقل 75 درصد از 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

شایسته: کســب حداقل 75 درصد از انتظارات در 
سطح شایستگی مورد نیاز

بلی ـ خیر 1

نیازمند آموزش: کســب نکردن حداقل 60 درصد 
انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

شایسته:  کســب حداقل 60 درصد و حداکثر 85 
درصد از انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

شایستگی کامل:  کسب کردن حداقل 85 درصد 
از انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

نیازمند آموزش:  کسب نکردن حداقل 60 درصد 
از انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

شایسته:  کســب حداقل 60 درصد و حداکثر 85 
درصد از انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

شایستگی کامل:  کسب کردن حداقل 85 درصد 
از انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

سطح مقیاس 1: کسب نکردن حداقل 60 درصد از 
انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

ســطح مقیاس 2:  کســب حداقل 60 درصد و 
حداکثر 85 درصد از انتظارات در ســطح شایستگی 

مورد نیاز
سطح مقیاس 3:  کسب کردن حداقل 85 درصد از 

انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

مقیاس های
3 ،2 ،1 

2
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مرحلة دهم: تدوین استاندارد ارزشیابی حرفه
در این مرحله، براساس نتایج ارزشیابی معیارهای 
ســنجش و قضاوت گروه های کاری بــرای اعطای 
گواهی نامه های شایستگی و اعطای مدرک صالحیت 
حرفه ای برای حرفه تعیین می شــود. سپس تدوین 

نهایی استاندارد ارزشیابی صورت می پذیرد محاسبه 
و قضاوت در مورد شایســتگی انجــام گروه کاری و 
صالحیت حرفه ای براســاس معیارهای تعیین شده 
توســط برنامه ریزان انجام می شــود. در این مرحله 
گواهی نامه های شایســتگی مورد نیاز برای اعطای 

نمون برگ 9-1. ارزشیابی  کار

نوبت: تاریخ ارزشیابی: شمارة ملی نام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:
لحیم کاری نرم قطعــات فلزی با به کارگیری تجهیزات 

اکسی استلین و مطابق با نقشه

L1 سطح صالحیت کارگر ماهر فناوری فلزی حرفه: کد حرفه

گروه کاری (OGW) فرایندهای اکسی گاز وظیفه: 01 کد وظیفه

مهارت سطح شایستگی لحیم کاری نرم کار:
0106 کد کار

کد ملی کار

نمره استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی( نتایج ممکن
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

مراحل کار ردیف

3
سطح صاف بدون آلودگی، چربی زدایی شده، بدون 
زنگ زدگی شمش ها با آلیاژهای درست، اسید با 

غلظت و محلول مناسب
درست

ابزارهای تمیزکاری 
حالل های شیمیایی

آماده سازی مواد 12 سطح صاف و تمیز، بدون چربی زدایی قابل قبول

1
لحیم بدون پیوستگی، مواد مصرفی در قطعه 
شمش با آلیاژ متفاوت، اسید غلط، فالکس 

نادرست
غیرقابل قبول

3
تجهیزات لحیم کاری کامل

وسایل ایمنی
آماده سازی دستگاه 22 منبع حرارتی کامل، تجهیزات درست درست

1 منبع حرارتی ناکافی، تجهیزات ناقص غیرقابل قبول

3 منبع حرارتی
ابزارهای لحیم کاری

قیدوبند
اسیدها، فالکس 

لحیم کاری 32 پیوستگی خوب، نفوذ خوب، بدون پخش شدگی درست

1 عدم پیوستگی، بدون نفوذ، پخش مواد مصرفی غیرقابل قبول

3 برس سیمی و برقی
سمباده برقی و دستی
حالل های تمیزکننده

تمیزکاری 42 تمیز بودن سطح کار، بدون چربی درست

1 آلودگی های روغنی غیرقابل قبول

3

52

1

3

62

1

توجه به همة موارد قابل قبول
مسئولیت پذیری )N72(، ســطح 2، اطمینان از کیفیت کار 
انجام شــده، ایمنی در محل کپســول، ایمنی در شیلنگ ها، 
ایمنــی در محیط از نظر تمیز بــودن قطعه کار و محیط کار 
از نظــر روغن و غیره، ایمنی در محیط از نظر عوامل آتش زا و 

انفجاری، ایمنی فرایند

شایستگی های 
غیر فنی، ایمنی، 

بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و 

نگرش
توجه به موارد ایمنی غیرقابل قبول

 بلی ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
 خیر

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل .... و .... و 

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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مدرک صالحیت حرفه ای مشخص می شود.
در این مرحله معیار ســنجش و قضاوت گروه های 
کاری جهــت اعطای گواهی نامه های شایســتگی و 
اعطای مدرک صالحیت  حرفه ای برای حرفه تعیین 
می گردد. ســپس تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی 

صورت می پذیرد )نمون برگ های10-1 و 2-10(.
محاســبه و قضاوت در مورد شایستگی انجام گروه 
کاری و صالحیت حرفه ای براساس معیارهای تعیین 

شده توسط نرم افزار انجام می شود.
در طراحــي اســتانداردهاي شایســتگي حرفه و 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة دهم: تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی حرفه

نمون برگ 10-2. مدرک صاحیت حرفه ای

تاریخ  ارزشیابی: شمارة ملی: نام و نام خانوادگی:

22
تعداد 
کارها: 17

تعداد گروه 
کاری/ شغل:

31150193 کد:
تکنسین های مکانیک خودرو نام حرفه در سطح صالحیت:

L1 سطح:

گواهی نامه ها

تاریخ اعطای 
گواهی نامه

شماره 
گواهی نامه

کد کارها
کد گروه

 کاری/ شغل
نام گروه کاری/ شغل ردیف

T 11-4 ,T 11-5 ,T 11-6 ,T 8-10 311945 آسایش کار خودرو 1

T 8-8 ,T 8-9 311946 تعمیرکار شبکه مالتی پالکس 2

T 3-8 ,T 11-2 ,T 11-3 311947 تعمیرکار سیستم های رفاهی خودرو 3

T 9-1 ,T 9-7 ,T 11-1 311932 نصاب و تعمیر کار سیستم صوتی و تصویری 4

T 9-4 311939 مکانیک سیستم های ترمز پیشرفته 5

T 3-3 311941 تعمیرکار سیستم مدیریت تجهیزات جانبی موتور 6

T 3-6 ,T 9-5 ,T 9-6 311943 تعمیرکار سیستم های ایمنی خودرو 7

T 9-2 311944 تعمیرکار و نصاب سیستم قفل مرکزی 8

T 6-6 311934 نصاب و تعمیرکار سیستم دوگانه سوز 9

T 3-9 ,T 6-2 311937 تنظیم کار موتور دیزل 10

T 5-6 ,T 3-2 311935 تکنسین سیستم انتقال قدرت 11

T 3-4 ,T 7-5 311938 تکنسین سیستم تعلیق خودرو 12

T 9-3 ,T 3-5 311940 تعمیرکار سیستم مدیریت خودرو 13

T 5-4 311931 تعمیرکار گیربکس اتوماتیک 14

T 6-4 311942 مکانیک موتور دیزل 15

T 7-3 311932 تعمیرکار سیستم هیدرولیک فرمان 16

T 3-7 ,T 10-6 311936 تعمیرکار ارشد سیستم تهویة مطبوع خودرو 17

امضا و مهر

نام و نام خانوادگی 
ارزشیابی نهایی:

امضا

نام و نام خانوادگی 
تأییدکننده:

امضا

نام و نام خانوادگی
 ارزشیاب:

معیار اعطای مدرک: پس از کسب تمام گواهی نامه های گروه های کاری/ مشاغل زیر مجموعه مدرک اعطا می شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش
دنیای کار ـ مرحلة دهم: تدوین نهایی استاندارد ارزشیابی حرفه

نمون برگ 10-1. گواهی نامة شایستگی حرفه ای ـ )گروه کاری/ شغل(

تاریخ ارزشیابی شماره ملی نام و نام خانوادگی:

کدکار کار ردیف

رها
کا

L3 سطح: 31150193 کد: تکنسین های مکانیک خودرو
نام حرفه در سطح 

0307صاحیت:
عیب یابی سیستم مدیریت 

تهویة مطبوع
1

1006 تعمیر کولر خودرو 2

چهارم نوبت:  311936 کد:
تعمیرکار ارشد سیستم تهویة 

مطبوع خودرو
نام گروه کاری/ 

شغل

3

4

5

امضا

نام و نام خانوادگی
 ارزشیابی نهایی: 

امضا

نام و نام خانوادگی
 تأیید کننده:

امضا

نام و نام خانوادگی 
ارزشیاب:

معیار اعطای گواهی نامه: پس از کسب شایستگی های تمام کارها، گواهی نامه گروه کاری/ شغلی اعطا می گردد.
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استانداردهاي ارزشیابي حرفه بیش از 400 كارشناس 
خبرة شاغل در حرفه اي مورد نظر مشاركت داشتند و 
همچنین از اطالعات بیش از 200 شركت، اتحادیه، 

دستگاه و... استفاده شده است.

دنیای آموزش
مرحلة اول: طراحی مفهومی برنامه های درسی

  طراحــی مفهومی ســندی اســت کــه در آن 
نیازمندی های برنامة  درسی شامل: شاخه ها، صالحیت 
دانش آمــوزان ورودی به شــاخه ها، صالحیت های 
عمومی و تخصصی هنرآموزان، اســتلزامات اجرایی، 
استاندارد فضا، و استاندارد تجهیزات و شیوة اجرای 

برنامة درسی مشخص می شود.
  در این مرحله، با تشــکیل کمیسیون تخصصی 
برنامه ریــزی درســی دفتــر برنامه ریــزی و تألیف 
کتاب های درسی فنی حرفه ای و کاردانش مرکب از 
مدیرکل و معاونان و منتخب کارشناسان برنامه ریزی 
)شورای راهبری( با بررسی دقیق حوزة کار و فناوری 
در اســناد باالدستی )ســند تحول بنیادین، برنامة 
 درســی ملی و...( مأموریت های مشخص شده برای 
حوزة کار و فناوری از اســناد باالدســتی استخراج 

شدند.
اجزای سند طراحی مفهومی شامل این موارد است:
الــف( تعیین شــاخه های تحصیلی بــا توجه به 
گروه های مشخص شــده در حوزة کار و فناوری در 

برنامة درسی ملی
ب( تعییــن صالحیت هنرجویان بــا توجه به فرم 

5-1 دنیای کار
پ( تعیین صالحیت عمومی هنرآموزان 

ت( تعیین استلزامات اجرایی برنامه
ج( تعیین استاندارد فضا

چ( تعیین استاندارد تجهیزات
خ( شیوه های بهبود و اصالح برنامه

مرحلة دوم: نیازسنجی آموزشی  
   نیازسنجی نوعی از پژوهش است، که پاسخ دهندة 
تعداد هنرجویان، گروه ها و رشته های تحصیلی مورد 
نیاز دنیای کار براســاس مشاغل و ِحَرف و با درنظر 

گرفتن سطوح شایستگی است.
  در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درســی در حرفة مورد پژوهش، به همراه خبرگان 
دنیای كار، به ســؤاالت نیازســنجی آموزشی پاسخ 
دادند. در اینجا چند نمونه از ســؤاالت آورده شــده 

است.
• در دنیــای کار چه مشــاغل و حرفی از اهمیت 

بیشتری برای آموزش برخوردارند؟
• تعداد شاغالن در حرف و مشاغل چگونه است؟

• برای دنیای کار چه شایســتگی هایی از اهمیت 
بیشتری برخوردارند؟

• شایستگی های فنی موردنیاز بازار کار در حرف و 
مشاغل کدام اند؟

• شایستگی های عمومی موردنیاز حرف و مشاغل 
کدام اند؟

برای پاسخ به این سؤاالت، وضعیت موجود بازار کار 
از لحاظ تعداد شاغالن در حرفه، مدارک تحصیلی و 
تخصص افراد شاغل در حرفه و وضعیت توزیع نیروی 
کار شــاغل در حرفه از نظر موقعیت جغرافیایی در 
کشور بررسی می شود. سپس برای تعیین آمار تعداد 
دانش آموزان جذب شــده در نظام آموزشی در بازة 
سال های 1395 تا 1398 درکشور، بررسی آمار های 
موجود مرکز آمار ایران و مطالعة روند رشــد نیروی 
کار در ســال های 1375- 1385-1390، مصاحبه 
با صاحبان صنایع تأثیرگذار در اشــتغال حرف مورد 
مطالعه، مصاحبه با انجمن هــای تخصصی حرف و 
مشاغل، مصاحبه با اتحادیه های صنفی و شغلی، انجام 
شــد. در ادامه با بررسی میزان بازنشستگی شاغالن 
در سال های 1398 تا 1405 از آمارهای استحصالی 
سرشماری های مرکز آمار، تعداد نیروی کار موردنیاز 

در سال 1398 تا 1400 به دست می آید.

مرحلة سوم: انتخاب حرفه/ وظایف و تکالیف کاری
  براساس نتایج نیازسنجی آموزشی، از بین حرف و 
مشاغل دنیای کار، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه 

که باید آموزش داده شوند انتخاب می شوند.
در این مرحله، با تشــکیل کمیســیون تخصصی 
برنامه ریزی درسی در حرفة مورد پژوهش، به همراه 
خبرگان دنیای کار، نمودارهای ترسیم شده در مرحلة 
 قبل، بررسی و به سؤاالتی مانند »چه حرفی موردنیاز 
بازار کار اســت و چه مشــاغلی باید آمــوزش داده 
شوند«، پاسخ داده می شود. سپس با بررسی وضعیت 
حرف استخراج شــده از مرحلة قبل، امکان سنجی 
آموزشی حرف و مشاغل، اولویت بندی گزینش حرف 
و مشاغل مورد نیاز آن ها، وظایف و تکالیف کاری هر 
یک از آن ها، مشــترک ها در سبدهای آموزشی قرار 

می گیرند و گروه بندی کارها مشخص می شود.

  نیازسنجی نوعی 
از پژوهش است، 
که پاسخ دهندۀ 
تعداد هنرجویان، 
گروه ها و رشته های 
تحصیلی مورد نیاز 
دنیای کار براساس 
مشاغل و ِحرَف و با 
درنظر گرفتن سطوح 
شایستگی است
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گروه تحصیلی

راهنمایی و هدایت 
تحصیلی تدریجی

دورة دوم متوسطه

L3 تکنسین

هدایت تحصیلی
حوزه و یادگیری کار و فناوری

دورة اول متوسطه

L2 کمک تکنسین

دورة ابتدایی

L1 کارگر ماهر

مرحلة چهارم: طراحی گروه و رشتة تحصیلی
حرف و مشاغل استخراج شده از مرحلة قبل، براساس 
زمینة شغلی گروه بندی و رشتة تحصیلی با توجه به 

تکالیف کاری مشابه در هر گروه تعیین می شوند.
در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درســی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی 
فنی حرفه ای و کاردانش مرکب از مدیر کل و معاونان 
و منتخب کارشناسان برنامه ریزی )شورای راهبری(، 

گروه ها و رشته های تحصیلی را طراحی کردند.
فراینــد تعیین معیارهای گــروه تحصیلی مطابق 

چارت زیر است.

معیارهای تعیین رشته
هنرجویان شاخة فنی و حرفه اي در پایة دهم رشته ای 
را انتخاب می کنند. در شاخة فنی  و حرفه اي، هر گروه 
تحصیلی حرفه ای شــامل چندین رشتة تحصیلی ـ 

حرفه ای است.
در پایة دهم، شاخة فنی و حرفه اي شایستگی های پایه 

و مشترک رشته ها و گروه های تحصیلی ارائه می شود.
آمــوزش و تربیــت فنی وحرفه ای رســمی دورة 
متوســطه، براســاس چارچوب صالحیت حرفه ای 
ملــی، صالحیت هــا به طــور کامل ارائه می شــود. 
شایســتگی های اخالق حرفه ای، ایمنی و بهداشت، 
کارآفرینــی، مدیریت منابع، نوآوری و شایســتگی 
فناورانــه، به صورت تلفیقی در کلیة دروس، عالوه بر 

ارائه به صورت مستقل، آموزش داده خواهند شد.
تعداد واحدهای کسب شده برای اخذ مدرک دیپلم 

معادل 120 واحد خواهد بود.
زمــان مهارت آمــوزی )آموزش عملــی( در یک 
شایســتگی حرفه ای بین 60 تا 80 درصد کل زمان 

آموزش آن شایستگی خواهد بود.
10 تــا 20 درصــد زمان کل آموزش در شــاخة 
فنی وحرفه ای برای آموزش مشــاغل به اســتان ها 
اختصاص داده می شود. این زمان به طور متمرکز در 

سال سوم تخصیص می یابد. 

مرحلة پنجم: تهیه و تدوین راهنمای برنامة درسی
راهنمای برنامة درســی سندی اســت که در آن 
ســازمان دهی دروس، اهــداف کلــی دروس، نحوة 
توزیع زمان تدریس مواد درسی و تربیتی )کالسی/ 
غیرکالســی(، راهبردهای کلی یاددهی یادگیری و 

شیوه های ارزشیابی رشته تدوین شده است.
در این مرحله، با تشــکیل کمیســیون تخصصی 
برنامه ریزی درســی رشــته، اجزای راهنمای برنامة 
درســی در جلســات متعدد، با بحــث و گفت وگو، 

مشخص شد این اجزا شامل موارد زیرند.
1. تعیین اهداف گروه تحصیلی

2. طراحی و سازمان دهی دروس
3. شیوه های ارزش یابی رشته
4. محیط های یادگیری رشته

5. صالحیت های عمومی مربیان رشته 
6. اجزای بستة آموزشی رشته 

7. فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامة درسی 
گروه و رشته

راهنمای برنامة 
درسی سندی 

است که در آن 
سازمان دهی دروس، 
اهداف کلی دروس، 

نحوۀ توزیع زمان 
تدریس مواد درسی 
و تربیتی )کالسی/ 

غیرکالسی(، 
راهبردهای کلی 

یاددهی یادگیری و 
شیوه های ارزشیابی 

رشته تدوین شده 
است

سطوح صالحیت ملی سند تحول بنیادین

نیازسنجی آموزشی

مسیر توسعة حرفه ای برنامة درسی ملی

ساختار نظام آموزشی کشور
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هدایت  این ســند چگونگی  در  مسیر هدایت: 
تحصیلی افراد از پایة نهم به طور کامل مشخص شده 

است.
امکان سنجی آموزشی: یکی دیگر از ویژگی های 
این ســند تهیة فرم امکان ســنجی برای هر یک از 
حرفه های استخراج شــده از دنیای کار است. نتایج 
حاصل از این اطالعات مشخص می کند آیا حرفه های 

انتخاب شده قابلیت آموزش دارند یا خیر.
تعیین اهداف کلی رشته: اهداف کلی هر رشته 
با توجه به چهار عرصه )رابطه با خویشــتن، رابطه با 
خدا، رابطه با خلق خدا، رابطه با خلقت( و پنج عنصر 

تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق تبیین می شود.

مؤلفه های راهنمایی 
برنامة درسی

اهداف و رویکرد دورة تحصیلیاهمیت و ضرورت گروه تحصیلی
مسیرهای هدایت تحصیلی در گروهاهمیت و ضرورت رشتة تحصیلی
ویژگی دانش آموزان ورودی به گروه

شیوه های ارزشیابی

محیط های یادگیری رشته

صالحیت های عمومی مربیان

اجزای بستة آموزشی

اصالح و بهبود برنامه
اهداف کلی دروس

اهداف جزئی دروس

نحوة توزیع زمان تدریس

راهبردهای یاددهی یادگیری

حرفه ها و مشاغل قابل احراز در گروه
شایستگی های حرفه ای عمومی

طراحی و 
سازمان دهی دروس

تعیین اهداف گروه 
تحصیلی

تکنسین نقشه کشیتکنسین ماشین ابزار

ماشین ابزار

گروه مكانیك

دورة اول
 متوسطه
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دورة دوم متوسطة
 شاخة فنی وحرفه اي
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 شاخة فنی و حرفه ای
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عرصه هاعناصر

تعقل و تفکر

اخالقایمان و باور

عملعلم

ارتباط با خدا

ارتباط با خلق

ارتباط با خلقتارتباط با خود

شایستگی های
 عمومی

شایستگی های 
شایستگی های فنی

غیرفنی

مرحلة ششم: تعیین اهداف/ شایستگی های 
جزء پیمانه ها/ دروس 

در این مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، با توجه به 
چارچوب راهنمای برنامة درسی، اهداف، شایستگی های 

فنی و... برای هر درس مشخص می شود.
• کمیســیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته 

موارد زیر را انجام می دهد:

رابطه با خلقت
)1. طبیعت: زمین، آب، فضا، محیط زیست و ...   

2. ماوراء طبیعت: حیات ابدی، جهان آخرت، 
مائکه و ...(

رابطه با خلق خدا )سایر انسان ها(
)خانواده، دوستان، همسایگان، محله، شهر، 

استان و جهان(

رابطه با خدا
)صفات خدا، آیات تکوینی، تشریعی، 

انبیا و اولیای الهی(

رابطه با خویشتن
)روح، روان و جسم(

                        عرصه    

  عناصر

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• آگاهی نســبت به نگرش سیستمی در ساخت قطعات 
تولیدی

• آگاهی نســبت به تأثیر اسراف در مصرف مواد اولیه بر 
اقتصاد ملی )کلوا و اشربوا و التسرفوا(

• الهام گرفتن از طبیعت در ساخت قطعات

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• شناخت حقوق افراد در حیطه انجام وظایف
• آگاهــی از تأثیر ارتباط متقابل افــراد بر ارتقاء کیفیت 

قطعات تولید شده
• تبیین استفاده از مشاوره در تولید قطعات

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• آگاهی از احکام اسالمی در ارتباط با مسائل 
شغلی

• آگاهی از تأثیر فعالیت اقتصادی بدون ربا
• آگاهی از نظم آفرینش در ساخت قطعات

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• آگاهی از توانمندی های خود برای ایجاد فرصت های شغلی جدید
• آگاهی و کسب دانش روش های متنوع ساخت قطعات صنعتی

• شــناخت نقش ابزار و دستگاه های براده برداری در تولید قطعات 
صنعتی

علم
)کسب معرفت، 

شناخت بصیرت و 
آگاهی(

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• بهره برداری بهینه از مواد با کمترین دورریز
• به کارگیری روش های مناســب برای دفع ضایعات در 

محیط کار
• بهره برداری از مواد مصرف شــده و ضایعات در صورت 

امکان

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• رعایت کردن حقوق مالکیت معنوی دیگران
• تعالی دادن همکاران در محیــط کار با آموزش و ارائه 

اطالعات شخصی
• بهره گیری از فناوری های نویــن و تجربیات جدید در 

ارتقاء توانایی های خود و دیگران

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• عمل در جهت کســب روزی حالل و انجام 
صداقت در کار )النجاه فی الصدق(

• تقدم اعمال شرعی و دینی بر انجام کارهای 
روزمره

• شروع کردن کار با نام خدا و توکل بر خالق 
هستی )توکلت علی اهلل(

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• به کارگیری اصول و نکات ایمنی در هنگام استفاده از دستگاه
• به کارگیری نرم افزارهای CAD/CAM برای تولید قطعات

• به کارگیری دستگاه های براده برداری برای تولید قطعات صنعتی
• نگهداری، سرویس و روغن کاری دستگاه های براده برداری

• به کارگیری روش ها و ابزارهای براده برداری متناسب با نوع قطعه

عمل
)کار، تاش، اطاعت، 
عبادت، مجاهدت، 
کارآفرینی، مهارت 

و ...(

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• پایبنــدی بــه حفظ و حراســت از امــوال و ابزارهای 
دراختیار

• تعهد به انجام به موقع سرویس های دوره ای تجهیزات
• التزام به رعایت ســالمت محیط زیست ناشی از اثرات 

عملکردی کار

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• ســعی و اهتمام در حفظ و امانت داری اســناد فنی و 
قراردادی مشتریان

• پرهیز از به کارگیری وســایل و تجهیزات کارگاه برای 
منافع شخصی

• ارزش قائل شــدن و پاسداشــت ارزش های قومی در 
محیط کار

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• التزام به گســترش فرهنگ خدامحوری در 
انجام کارها

• ترویج فرهنگ درست کاری در محیط کار
• پرهیز از توجیه تولیدات با کیفیت پایین با 

دالیل نادرست
• تالش برای اشاعه فعالیت های مالی بدون ربا

• شایستگی پایه
• شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری

• پرهیز از رفتارهای تنش آفرین در محیط کار
• التزام عملــی به انجام کمک های اولیه ضــروری در هنگام بروز 

حوادث در محیط کار
• التــزام به حضور بــه موقع ومؤثر در محــل کار و انضباط کاری 

)اوصیکم بتقوی اهلل و تعلم امرکم(

اخاق
)تزکیه، عاطفه و 
ملکات نفسانی(

• اســتخراج شایســتگی های غیرفنی مربوط به 
هریک از کارها 

• تعیین اهداف مربوط به هریک از دروس باتوجه 
به عرصه و عناصر

• پیامدهای یادگیری
• اهداف توانمندسازی 

• فرصت ها/ فعالیت های 
  یادگیری ساخت یافته
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در این مرحله، جدولی به نام اهداف توانمندســاز 
به دست آمده است که می تواند مبنای مراحل بعدی 

قرار گیرد.

مرحلة هفتم: تعیین رئوس محتوا و الزامات 
پیمانه ها/ دروس

در ایــن مرحله از فراینــد برنامه ریزی، با توجه به 
چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، برای هر 
درس طراحی و ســازمان دهی درس، وسعت محتوا، 
ســازمان دهی محتــوا و الزامات اجرایی مشــخص 

می شود.
در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درســی رشته، سندی با عنوان ســند برنامة درسی 

تدوین می کند که شامل اجزای زیر است:
• طراحی و سازمان دهی درس

• سازمان دهی محتوا
• الزامات اجرایی

• صالحیت هنرآموزان )مدرک تحصیلی، مدارک 
حرفه ای، تجربه کاری(

• استاندارد فضا، استاندارد تجهیزات
• اعتباربخشی برنامة درسی هر یک از دروس

• ارزش یابی

مرحلة هشتم: طراحی فعالیت ها و تجارب یادگیری
در ایــن مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، با توجه 
به چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، نمایی 
مشخص از فعالیت های یادگیری و منابع آن و طریقة 
طی مسیر یادگیری برای هر درس مشخص می شود.

در این مرحله، کمیســیون تخصصی برنامه ریزی 
درسی رشــته، فرصت ها و فعالیت های ساخت یافته 
را طراحــی می کند و در ادامه مــوارد زیر طراحی و 

تعیین می شوند:
• طراحی مسیر یادگیری
• تعیین منابع یادگیری
• تعیین مراکز یادگیری

• تعیین رسانه های یادگیری
• تعیین مواد یادگیری

تعیین رئوس محتوا و الزامات دروس
سازمان دهی محتوا

صالحیت هنرآموزانارزشیابی

در راستای اصالح و بهبود برنامه

درس تولید به 
روش تراشکاری
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مرحلة نهم: تدوین استاندارد ارزشیابی دروس
   در ایــن مرحله از فراینــد برنامه ریزی، با توجه 
به چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، نحوة 
ارزشیابی هریک از شایستگی ها و شرایط ارزشیابی 

هریک از دروس مشخص می شود.
مراحل کار در این مرحله به صورت زیر است.

1. تشکیل کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی 
رشته

2. استاندارد ارزشیابی یادگیری شایستگی 
3. استاندارد احراز شایستگی، پودمان، صالحیت و 

مدرك تحصیلیـ  حرفه ای
4. استاندارد ارزشیابی شایستگی )ارزشیابی نهایی( 

5. الگوهای زمانی و مکانی ارزشیابی نهایی
6. شیوه های جبران كمبود كسب شایستگی ها 

7. شــیوه ها، زمان، اعتبار و اعطــای گواهی نامه، 

صالحیت و مدرك
 8. نقش هنرجویــان و گروه های دانش آموزی در 

خودارزیابی ها
9. شرایط ارزشیابی در مدرسه

ارزشیابی مستمر

ارزشیابی
نهایی

ارزشیابی پودمان

ارزشیابی شایستگی ها

اره کاری
101-L1-47

سوهان کاری و شابرکاری
0102-L1-78

سوراخ کاری
0401-L1-30

حدیده کاری
0103-L1-35

قالویزکاری
0104-L1-32

پیشانی تراشی
0501-L1-47

روتراشی
0502-L1-47

هنرجو

كتاب همراه کتاب دانش آموزپوسترعکسفیلم
ماکت آموزشیهنرجو

بازدید از مراكز جداول استانداردسمینارکارگاهنرم افزار آموزش مجازی
تولیدي صنعتي

هنرآموز

کتاب راهنمای هنرآموزفیلم 
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مرحلة دهم: تهیه و تدوین برنامة درســی 
رشتة تحصیلی 

در ایــن مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، با توجه 
به چارچوب راهنمای برنامة درســی رشــته، اسناد 
راهنمــای چگونگی پیاده ســازی محتوا، فهرســت 
استاندارد تجهیزات برای هر یک از دروس مشخص 
می شــود. کمیســیون تخصصی برنامه ریزی درسی 
رشته نیز، به تهیة برنامة درسی برای هر درس اقدام 

می کند. این برنامه شامل موارد زیر است:
• سازمان دهی محتوا

• اهداف تفصیلی درس 
• طراحی و سازمان دهی درس

• شایستگی های مورد انتظار
• هدایت تحصیلی ـ حرفه ای

• آموزش پودمان ها
• استاندارد فضا

• فهرست استاندارد تجهیزات
• صالحیت هنرآموزان

• الزامات اجرا
• اعتباربخشی

• ارزشیابی/ اصالح/ بهبود
• استانداردهای آموزش، شایستگی کار و ارزشیابی 

کار
• 6-1 اســتاندارد تربیت و یادگیری شایســتگی 

دنیای آموزش
• نمون برگ تحلیل کار 1-4

• نمون برگ 9-1 ارزشیابی کار

سازمان دهی
 محتوا

اهداف تفصیلی 
درس

طراحی و 
سازمان دهی 

درس

هدایت تحصیلی
 حرفه ای

آموزش 
پودمان ها

الزامات 
اجرایی

اسناد
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مرحلة یازدهم: تهیة مواد و رسانه های یادگیری
در این مرحلــه از فرایند برنامه ریــزی، راهنمای 
تألیف کتاب درســی و ماکت کتاب درسی برای هر 
یک از دروس تهیه می شــود و کمیسیون تخصصی 
برنامه ریزی درسی رشــته، به تهیة راهنمای تألیف 

کتاب درسی اقدام می کند.
ویژگی های ماکت کتاب درسی به شرح زیر است:

فعالیــت های  براساس  کتاب  ماکت  طراحی   •
یادگیری ساختیافته؛

• محل استقرار سایر رسانهها، مواد، منابع و مراکز 
یادگیری در ماکت کتاب مشخص است؛ 

• رسانه ها، مواد، منابع و مراکز یادگیری کتاب محور 
هستند؛

• کتاب درسی در ایــن رویکــرد، برای هنرآموزان 
تسهیلکنندة یاددهی و برای هنرجویان خلقکنندة 

تجارب یادگیری چندگانه است؛
• کتاب درسی در ایــن رویکرد کمحجم، چگال و 
حاوی مفاهیم، اصول، رویه های عملیاتی و مهارتها است.

پس از تهیة راهنمای تألیف ماکت کتاب درســی، 
مؤلفان تعیین می شــوند. آنان ماکت کتاب درسی 
را تهیــه می کنند در ادامة این مرحله، پس از تألیف 
ماکــت کتاب درســی، رســانه های یادگیری تهیه 

می شود.
در ادامــة فرایند برنامه ریزي درســي آموزش هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانش مراحل زیر قبل از اجراي 
برنامه، در حین و بعد از اجراي آن انجام خواهند شد.

 تهیه و اجراي برنامة جامع فعالیت هاي بخش ها
 آموزش و اجراي برنامة درسي

 ارزشیابي برنامة درسي
 اصالح و بهبود

اهداف 
توانمند سازی

كتاب درسی

كتاب معلم

نرم افزارها

كتاب های 
كار و تمرین

منابع 
چند رسانه ای

هند  بوك های 
رشته ای

محیط های 
یادگیری 

فرامدرسه ای
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طراحی مفهـومی 
ــوزش در  ــ ــ آمـ
ــای  ــ ـــ ــ شاخه ه
ــه ای  فنی و حرفــــ
ــش ــ ــــ و كاردان

اشاره
کشور جمهوری اســامی ایران ظرفیت ها، منابع 
و مزیت های ویژه و متنوعــی دارد و هم اکنون برای 
رسیدن به اهداف حال و آیندة کشور )توسعة همه جانبه 
و پایــدار( در افق 1404 نیازمند نیروی کار بهره ور در 
تمامی حرف و مشــاغل برای بخش های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی اســت. آموزش با کیفیت، کارا و 
اثربخش در حوزة تربیــت و یادگیری کار و فناوری، 
یکی از گزینه های اصلی برای این مهم اســت که با 
توجه به شرایط فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور، 
کسب شایستگی ها و ایجاد صاحیت های نیروی کار 
برای ورود به حرف و مشاغل سطوح ابتدایی و میانی 
را امکان پذیر خواهــد كرد. برای تحقق این موضوع، 
حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری در بخش آموزش 
به ویژه شاخه های  عمومی، آموزش متوسطة نظری و 

فنی و حرفه ای و کاردانش نقش مهمی را ایفا می كند.
   »ســند طراحی مفهومی آموزش برای شاخه های 
فنی و حرفه ای«، براساس گزاره های تکلیفی در اسناد 
باالدستی و تجارب و توصیه های بین المللی، طراحی و 
تدوین شده است. این سند از طرف سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشــي در زمستان سال 94 جهت 
بررسي و تصویب به شــوراي عالي آموزش وپرورش 

شوراي راهبري آموزش هاي فني وحرفه اي
دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش 

مقاله

    اسناد                                        تحول در                                        آموزش

ــی و                                      حرفه ای                                 و تربيت                                        فن

ــه ها ــ ــــ                                      كليـة                                         رشتـ

ــد                                        طراحی                                      مفهومی                                  سنـ
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ارسال شده است.
   ســند طراحی مفهومی آموزش در شــاخه های 
فنی و حرفه ای و کاردانش شــامل دو بخش اهداف و 
اصول و چارچوب راهنمای برنامة درســی است که با 
اصل قرار دادن سیاســت ها، راهبردها و اصول ملی 
جمهوری اسامی ایران و اقتضائات این آموزش ها در 
دنیای کار طراحی شــده است. یکپارچگی و انسجام 
سند از زاویة ســازگاری اصول، اهداف و چارچوب 
تحت عنــوان »روایی کلی« و در هر یک از عناوین و 
محتوای ذیل آن با شاخص های »روایی درونی اجزا« 
مورد توجه قرار گرفته است. »اعتبار بیرونی« گزاره ها 
در تمامی بخش ها به صورت اســنادی پانوشت شده 
است و در برخی از قسمت ها به دلیل درهم تنیدگی، 
اعتبار آن ها با مراجعه به اســناد باالدستی و تحلیل 
آن ها میسر خواهد بود. طراحان سند سعی کرده اند 
این روایی درونی و اعتبار بیرونی را در قالب مفاهیم، 
اصول و واژگان مجموعة مرجع )قلمروی تعلیم و تربیت( 
که در »ســند برنامة درسی ملی« تصریح شده است، 

نشان دهند.
   چرخة شایستگی و فرایند برنامه ریزی درسی در 
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای با اســتناد به آخرین 
طبقه بندی حوزه های یادگیری و ادبیات به کار رفته در 
برنامة درسی ملی و مدل های طراحی برنامه های درسی 

در سطح بین المللی تهیه شده است.
این مقاله خاصه ای از برخی بخش های سند طراحی 

مفهومی آموزش های فنی و حرفه ای است.

تعاریف و اصطاحات
   آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: به جنبه هایی 
از فراینــد آموزشــی و تربیتی اطالق می شــود كه 
مطالعة فناوری ها و علوم وابســته، کسب نگرش ها، 
مهارت های عملی، فهم و دانــش مرتبط با حرف و 
مشــاغل بخش های گوناگون اقتصــادی و زندگی 
اجتماعی، به همراه آموزش عمومی را در بر می گیرد. 
این آموزش ها به صورت رسمی، غیر رسمی و سازمان 
 نایافته ارائه می گردد. آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
در وزارت آموزش و پرورش که به صورت رسمی ارائه 
می شود، اعم از حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری 

است و سه بخش دارد:
● آموزش و تربیت فنی و حرفه ای به عنوان بخشی 

از آموزش عمومی؛
● آموزش و تربیت فنی و حرفه ای در شــاخه های 

فنی و حرفه  ای و کاردانش؛

● آموزش و تربیت فنی و حرفه ای در شاخة نظری.

دنیای كار: شامل کارمزدی، پیگیری حرفه و شغل 
در زندگی در همة جنبه های زندگی اجتماعی است. 
دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز 
اســت. دنیای کار اعم از زندگی شــغلی، بازار کار، 

محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.

محیط کار: موقعیتی اســت که افــراد در آن کار 
می کنند و گســتره ای وســیع از فضا هــا از خانه تا 

کارخانة بزرگ را شامل می شود. 

بنگاه اقتصادی: محلی كــه در آن فعالیت های 
اقتصــادی مبتنی بر اســتاندارد ملــی طبقه بندی 

فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. 

شایســتگی: به توانایی انجام کار برابر استاندارد 
گفته می شود. 

صاحیت حرفه ای: مجموعه ای از شایستگی های 
حرفه ای اســت که با توجه به ســطح، نوع و وسعت 

آن ها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
باورها،  از  مجموعــه ای  برایند  حرفه ای:  هویت 
گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه اســت. 
بنابراین به دلیــل تغییرات ایــن مجموعه در طول 
زندگی حرفه ای، هویــت حرفه ای قابلیت تكوین در 

مسیر تعالی را دارد.

گــروه تحصیلی- حرفه ای )چند رشــته ای 
تحصیلــی- حرفــه ای(: چنــد رشــتة تحصیلی 
– حرفــه ای كه در كنــار هم قــرار می گیرند تا 
فراگیرنــده را بــرای انتخــاب مبتنی بــر عالئق، 
تصحیح در موقعیت براساس استعداد و حركت در 
مسیر زندگی، با توجه به استانداردهای راهنمایی 
و هدایــت تحصیلی- حرفــه ای، به صورت منطقی 
یاری كنند. چند رشــته ای ها ممكن است با توجه 
به شرایط و امكانات منطقه ای هم خانواده، غیرهم 
خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های 
فرعی حرفه و شایســتگی های طولی برای كسب 
كار باشــند. گروه بندی تحصیلی- حرفه ای باعث 
شــكل دهی هویت حرفه ای و تكوین آن در طول 

زندگی خواهد شد.
رشــتة تحصیلی- حرفــه ای: مجموعه ای از 

كلیدواژه ها: 
طراحی مفهومی، 

آموزش های فنی و حرفه ای 
و کاردانش، شایستگی، 

طراحی برنامة درسی
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صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و 
تربیت بر اساس آن اجرا و ارزشیابی می شود.

حرفه: مجموعه ای از مشاغل هم خانواده در دنیای 
کار اســت که وظایف و تکالیف کاری آن ها تا حدود 

زیادی از نظر مهارت و دانش فنی مشترک است.

اصول کلی آموزش و تربیت در 
آموزش های فنی و حرفه ای

در شــاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش، عالوه بر 
اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش 
یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم )مربی(، اعتبار 
نقش پایه ای خانــواده، جامعیت، توجه به تفاوت ها، 
تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشاركت و تعامل، 
یكپارچگــی و فراگیــری، اصول زیر نیــز در برنامة 
درســی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای مورد توجه 

قرار می گیرند:

 تنوع بخشی: آموزش و تربیت فنی و حرفه ای باید 
همة افراد را تحت پوشش قرار دهد و زیر ساخت های 
الزم برای كمك به اشــتغال، خود اشتغالی و توسعة 
كارآفرینی در حوزه های گوناگون شــغلی و حرفه ای 
را فراهم ســازد. این آموزش ها باید زمینة یادگیری 
مادام العمر افراد جامعه را در حوزة شغل و حرفه مهیا 

كند و آن را به رسمیت بشناسد.

انعطاف پذیری: آمــوزش و تربیت فنی و حرفه ای 
باید از انعطاف و پویایی الزم متناســب با مقتضیات 
حوزه های شــغلی و حرفه ای، شرایط محیطی، بومی، 
آمایش سرزمینی، استعداد و عالیق متقاضیان، فناوری، 
امکانات حل مســائل و تنوع روش های اجرا و نوآوری 
برخوردار باشد و امكان حركت را برای فراگیرندگان از 
شــغل به حرفة مرتبط در شرایط پایدار و از رشته به 
رشته ها و گروه های تحصیلی- حرفه ای دیگر در دنیای 

كار و دنیای آموزش فراهم آورد.

آموزش براساس نیاز بازار كار: آموزش و تربیت 
فنی وحرفه ای باید در سیاســت گذاری، برنامه ریزی، 
گسترش، نظارت و پشتیبانی در تمام سطوح آموزش 
برای برآورده ســاختن نیاز نیروی انســانی بازار كار 

دارای جامعیت و انسجام باشد. 

اخاق حرفه ای: آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 

باید تربیت نیروی انســانی را براســاس ارزش های 
اســالمی و نظام معیار با تأكید بــر اخالق حرفه ای 
انجــام دهد و زمینه را بــرای فرهنگ كار و تالش و 

كسب حالل فراهم آورد.
توســعة پایدار: آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
باید زمینة توسعة پایدار همه جانبة زیست محیطی، 

اقتصادی و اجتماعی را در کشور فراهم كند. 
كاهش فقر و تولید ثروت: آمــوزش و تربیت 
فنی وحرفه ای باید با تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
به توسعه و پیشــرفت اجتماعی و اقتصادی كشور، 
كارایی شاغلین، افزایش شایستگی و ابتكار در كشور 
كمك كند و زمینه ساز كاهش فقر، افزایش بهره وری، 

تولید ثروت و رفاه اجتماعی باشد.

شكل گیری تدریجی هویت حرفه ای: آموزش 
و تربیت فنی و حرفه ای باید زمینة شكل گیری هویت 
حرفه ای را در برنامه های درســی و اجرای آموزش 
به طریقی فراهــم كند تا فرد امكان انتخاب آگاهانة 
مســیر حرفه ای را از طریق قــرار گرفتن در جریان 
آموزش بر اساس گرایش، باور و استعداد های خود با 

توجه به نیازهای كشور داشته باشد.

اهداف شاخه های فنی و حرفه ای و 
کاردانش

شاخة فنی و حرفه ای
● اعتالی ســطح فرهنگ و شایســتگی های پایة 
عمومی، پرورش ملــكات و فضائل اخالقی و بینش 
سیاسی و اجتماعی و تربیت یكپارچة عقلی،  ایمانی، 

عملی و اخالقی دانش آموز1؛ 
● ترویــج و تقویت فرهنگ كار، تولید2، نوآوری3 و 

كارآفرینی در كشور4؛  
● تربیت نیروی انســانی متخصص، ماهر و كارامد 
متناســب با نیازهای بازار كار )فعلــی و آتی( 5 در 
ســطوح ابتدایی و میانی مهارت مبتنی بر چارچوب 

صالحیت حرفه ای ملی و عدالت آموزشی6؛  
● فراهم كردن شرایط هدایت و راهنمایی حرفه ای 
- تحصیلی هنرجویان7 برای سطوح باالتر صالحیت 

حرفه ای

شاخة كاردانش
● اعتالی ســطح فرهنگ و شایســتگی های پایة 
عمومی، پرورش ملــكات و فضائل اخالقی و بینش 
سیاسی و اجتماعی و تربیت یكپارچة عقلی، ایمانی،  

 آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای باید 
همة افراد را تحت 
پوشش قرار دهد و 
زیر ساخت های الزم 
برای كمك به اشتغال، 
خود اشتغالی و 
توسعة كارآفرینی در 
حوزه های گوناگون 
شغلی و حرفه ای را 
فراهم سازد
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عملی و اخالقی دانش آموز؛
● ترویــج و تقویت فرهنــگ كار، تولید، نوآوری و 

كارآفرینی در كشور؛ 
● تربیت نیروی انســانی متخصص، ماهر و كارامد 
متناســب با نیازهــای بازار كار )فعلــی و آتی(8  در 
حرفه های ســطح كارگر ماهر مبتنــی بر چارچوب 

صالحیت حرفه ای ملی و عدالت آموزشی9؛  
● ارتقــای كیفی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای از 

طریق مشاركت بنگاه های اقتصادی و دنیای كار10؛

رویکرد و جهت گیری کلی در برنامة 
درسی

رویکرد برنامة درسی در شاخه های فنی و حرفه ای 
و کاردانــش »فطــرت گرایی توحیدی« اســت که 
تحقق ایــن رویکرد مســتلزم آمــوزش مبتنی بر 
شایستگی است. بر این اســاس، تلقی از مؤلفه ها و 
اجزا در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش به صورت 

جدول1 خواهد بود. 
جدول1. تلقی از مؤلفه ها و اجزا در شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش

تلقی در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانشمؤلفه و اجزای برنامة درسی ملی

اكتساب شایستگی های فنی و غیرفنی دنیای كار و عمومی )حداقل های اجتماعی(1. آرمان های تربیتی11

فرایند  بــه  نســبت  تلقی   .2
یادگیری12 

تحقق سطوح شایستگی ها براساس استانداردهای آموزشی 

فرایند  بــه  نســبت  تلقی   .3
آموزشی13 

فرایند آموزش مبتنی بر شایســتگی و اطمینان از تحقق آن براســاس اســتاندارد عملكرد در هر تكلیف كاری و ایجاد 
شرایط برای تداوم آن 

4. تلقــی نســبت بــه محیط 
یادگیری14

           شایستگی
  شاخه

شایستگی عمومیشایستگی غیرفنی دنیای کارشایستگی فنی

مدرسه ایمشاركتیمشاركتی15فنی وحرفه ای

مدرسه ای مدرسه ای + محیط واقعی كارمحیط واقعی كاركاردانش

5. تلقی نسبت به هنرجو16
هنرجویان با ظرفیت ها و توانایی های گوناگون نقشــی فعال در كســب همة واحدهای شایستگی مبتنی بر استاندارد 

عملكرد و با توجه به موقعیت های خویش دارند.

سازمان دهی محیط یادگیری18 به منظور تحقق صالحیت های حرفه ای در یادگیرندگان6. تلقی نسبت به هنرآموز 17

فرایند  بــه  نســبت  تلقی   .7
ارزشیابی 19

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر استانداردهای آموزشی 
ارزشیابی نهایی براساس استانداردهای صالحیت های حرفه ای دنیای كار
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ویژگی های آموزش در شاخه های 
فنی وحرفه ای و كاردانش

براساس اهداف، آموزش و شاخه های فنی وحرفه ای 
و كاردانش دارای تفاوت  ها و شــباهت هایی است كه 

نمودار1. مفهوم شایستگی

به تفكیك در جدول2 آمده است:

مفهوم شایستگی
در نمودار1 مفهوم شایستگی به زبانی ساده بیان شده است.

مهارت

نگرشدانش

شایستگی

جدول 2. تفاوت ها و شباهت  های آموزش در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
                                         شاخه ها 

مؤلفه ها
شاخة كاردانششاخة فنی و حرفه ای

دنیای كاروزارت آموزش  و پرورش و دنیای كارتأمین نیروی انسانی )هنرآموز و استاد كار(

تهیة برنامة درسی

دنیای كاردنیای كار استاندارد حرفه20 

دنیای كاروزارت آموزش  و پرورش، وزارت علوم و دنیای كاراستاندارد آموزشی

آموزش و پرورش +  دنیای كاروزارت آموزش  و پرورش، وزارت علوم و دنیای كارجدول دروس

دنیای كاروزارت آموزش  و پرورشنیازسنجی آموزشی

سطوح صالحیت حرفه ای 
سطح كارگرماهر و تكنیسین )استاندارد بین المللی 

طبقه بندی مشاغل و حرف(
ســطح كارگرماهر )اســتاندارد بین المللی طبقه بندی 

مشاغل و حرف(

محیط واقعی كارمدرسه + محیط كار+ مراكز مهارت آموزیمحیط آموزشی

ارائة مدرك تحصیلی 
ارائة مدرك دیپلم قبل از ارائة گواهی نامة صالحیت 

حرفه ای 
ارائــة گواهی نامه صالحیت حرفه ای قبل از ارائة مدرك 

دیپلم

برنامة  اجرای  مســئولیت 
آموزشی 

دنیای كار و وزارت آموزش  و پرورشوزارت آموزش  و پرورششایستگی حرفه ای

وزارت آموزش  و پرورشوزارت آموزش  و پرورششایستگی عمومی

دختر و پسردختر و پسرجنسیت پذیرش

هنرستانهنرستانمحل ثبت نام 

قانون اهداف و وظایف آموزش  و پرورش و قانون كارقانون اهداف و وظایف آموزش  و پرورششمول قانون 

دولتوزارت آموزش  و پرورشبستة آموزشی دروس حرفه ای

دولتوزارت آموزش  و پرورشهزینة اجرای آموزش حرفه ای

بنگاه های اقتصادی و دولت وزارت آموزش  و پرورشتأمین تجهیزات و فضای آموزش حرفه ای

تفكر

علم

عمل

شایستگی

اخالق

ایمان
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چرخة شایستگی حرفه ای 
   چرخة شایستگی حرفه ای، نظامی از دانش، مهارت 
و ایمان اســت که با توجه به نوع استاندارد عملکرد 
و نحوة به کارگیری اخالق حرفه ای به پنج ســطح و 
درجه، شــامل آگاهی )ســطح 1(، درک )سطح 2(، 
مهارت )سطح 3(، تسلط )سطح 4( و احسن )سطح 
5( تقسیم بندی می شود. دانش بیشتر متغیری کّمی 
اســت، ولی مهارت و ایمان متغیرهایی بیشتر کیفی 
هستند. در این چرخه محصول شامل کاال و خدمات 
به مفهوم عام است و منظور از مداخله، تأثیرپذیری 
مثبت یا منفــی از علت بیرونی در انجام یک فرایند 
است. فرایند كسب شایستگی های حرفه ای به صورت 

چرخه شامل عناصر و عرصه های تربیتی است.
قلمرو و جهت گیری محتوا

جهت گیری محتوا و قلمرو آن در راســتای تحقق 
اهداف و شایســتگی های دنیای کار در شــاخه های 
فنی وحرفه ای و کاردانش، گروه و رشــتة تحصیلی- 

حرفه ای به شرح زیر است:

○ شایستگی ها:
● شایستگی های غیر فنی؛

● شایستگی های فنی؛
● شایستگی های عمومی.

○ ساختار سه وجهی:
● تجویزی؛

● نیمه تجویزی؛
● غیر تجویزی.

نیازهای مدرســه ای، محلی  بــه  توجه   ●
منطقه ای و ملی:

ارائة فعالیت ها براساس نیازهای مدرسه ای، محلی  
منطقه ای و ملی)تعریف پروژه ها و فعالیت ها توسط 

گروه های آموزشی و هنرآموزان منطقه.

● توجه به جنســیت: ارائة محتوا و فعالیت ها 
به صورت مشترك و متناسب با جنسیت.

● تمركز محوری در تعیین محتوا: اختصاص 
10تا 20 درصد از برنامة آموزشی به آموزش مشاغل 

محلی و نیازهای استان ها.

ارائة محتوا  ●توجه به نیاز های هنر جویــان: 
به صورت پودمان و پروژه با توجه به سطح هنر جویان.

اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی 
و  فنی و حرفه ای  در شــاخه های  یادگیری   -

کاردانش
   در تدوین فعالیت هــای یادگیری در درس های 
شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش براساس برنامة 
درســی ملی ایران و حوزة یادگیــری كار و فناوری، 

نمودار 3. چرخة شایستگي شامل اجزاء آن

دانش

مهارت

ایمان

شایستگي

محصول

 موجود

محصول

مطلوب

ابزار )ماشین(

مداخله

محیط كاري

مداخله

مداخلهمداخله

مداخله

عملگر
تقلیدـ  اجراي مستقلـ  دقتـ 

 عادت

پردازشگر
ـ  ارزشیابي ـ  تركیب  تجزیه و تحلیل 

حافظه )ذخیره دانش(
حقایق ـ مفاهیم ـ الگوریتم ـ  قواعد ـ 

استاندارد )كیفیت(

مهارگر
ـ  فرعي اصلي 

حسگر )دریافت و پایش(
توجه ـ دقت ـ تشخیص

مداخله

محیط كار
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دیــدگاه فناورانه حاكــم خواهد بــود. انتخاب 
راهبردهای یاددهی- یادگیــری در فرایند آموزش 
به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق 

شایستگی ها بر اساس اصول زیر استوار است:

● درک و تفســیر پدیده ها در موقعیت های 
واقعی زندگی

● طراحی فعالیت های یاددهی- یادگیری براساس 
واقعیت هــای دنیــای كار و زندگی با ارائــة پروژه، 

پودمان، نمونة كار؛ 
● طراحــی فعالیت های یاددهــی- یادگیری در 
واقعیت هــای دنیــای كار و زندگی با ارائــة پروژه، 

پودمان، نمونه كار.

● تقویت انگیزة دانش آموزان
● هم آموزی؛

●  ارائة محصوالت و خدمات آموزشــی- فرهنگی 
هنرجویان توسط واحد آموزشی؛

● بازدید از مراكز صنعتی- خدماتی؛

● مشاركت در پروژه های مرتبط با رشته تحصیلی 
و شغلی در جامعه.

● امکان درک روابط علت و معلولی و قوانین کلی
● آموزش شایســتگی تفكر سیســتمی، کنترل 

کیفیت و ریشه یابی مشکل در ساخت محصوالت؛
● روش های بهبود محصوالت، فعالیت های تعمیر، 

عیب یابی و حل مسئله در كارگاه؛
● آموزش مبتنی بر پروژه. 

● مرور و بازنگری شایستگی ها
● انتخاب پروژه ها و پودمان های تکمیل شونده در 

طول سال یا پایه های گوناگون تحصیلی؛
● تلفیق شایستگی های حرفه ای در دیگر حوزه های 
یادگیری و برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی- 

عملی.

● تلفیق نظــر و عمل: به کار گیــری چرخة 
شایستگی در فعالیت های یاددهی - یادگیری. 
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 پی نوشت ها
1. برنامة درسی ملی ایران، هدف کلی 

برنامه های درسی و تربیتی.
2. سیاست های كلی ابالغی در بخش 
كلی  سیاســت های  بند1،  اشــتغال 
جمعیت بند 8 و سیاســت های كلی 

اقتصاد مقاومتی بندهای 5،3 و 20.
3.سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، 

راهكار 18-5.
4.سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

- راهكار 6-5.
5. سیاست های كلی ابالغی در بخش 

اشتغال، بند1.
6. قانون برنامة پنجم توســعة کشور، 

مادة 21.
7.سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، 

راهكار 21-3.
8. سیاست های كلی ابالغی در بخش 
بند1، سیاست های كلی  اشــتغال - 
جمعیت بند 8 و سیاســت های كلی 

اقتصاد مقاومتی بندهای 5،3 و 20.
9. قانون برنامة پنجم توســعة کشور، 

مادة 21.
وزیران،  آیین نامة مصوب هیئت   .10
آموزش در شــاخة کاردانش27763/

ت444ه مورخ 1371/9/28.
11. برنامة درســی ملی، بندهای 7 و 

. 6،3،2،1
12. برنامة درسی ملی، بند 9.

13. برنامــة درســی ملــی، بندهای 
14و13،11.

14. برنامة درسی ملی، بند 4.
15. اســتفاده از ظرفیت های محیط 

كار.
16. برنامة درسی ملی، بند 4.

17. پیشین
18. ســازمان دهی محیط یادگیری، 
شــامل طراحی آمــوزش مبتنی بر 
شایســتگی ها، تهیــة طــرح درس، 
چیدمان محیــط فیزیكی یادگیری، 
چیدمــان محیط روانــی یادگیری و 

اجرای آموزشی.
19. برنامة درسی ملی، بند 10.

شایستگی  استاندارد های  شامل   .20
و ارزشیابی.

21. شایســتگی های غیرفنی عمدتًا 
داده  آمــوزش  تلفیقــی  به صــورت 

می شود. 
22. درس هــا به صورت تلفیقی نظر و 
شایستگی های  به منظور كسب  عمل 

حرفه ای طراحی و تدوین می شوند. 

● روش فعال و خاق
● استفاده از نرم افزار های تعاملی؛ 

● ایجاد فرصت های نــوآوری و خالقیت از طریق 
پروژه، پودمان، نمونة كار؛

●روش اكتشــافی در فعالیت هــای یاددهــی - 
یادگیری.

 تأکید بر مشارکت دانش آموزان: ارائة رویکرد 
یادگیری مشارکتی در تدریس.

 تعامل دانش آموزان با هنرآموزان، هم ساالن 
توســط  اقدام پژوهی  یادگیــری:  محیط های  و 

هنر آموزان.

 استفاده از فناوری های نوین
● استفاده از فضای مجازی، نرم افزارها، فیلم ها؛
● به کارگیری فناوری یادگیری مبتنی بر مغز؛

● استفاده از هوش های چند گانه و انواع سبک های 
یادگیری.

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
و تربیتی در شاخة فنی و مهارتی

ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی و تربیتی در این 
شــاخه ها ناظر بر تحقق شایستگی ها و دستیابی به 
سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی ایران 

به شرح زیر خواهد بود:

تنــوع ابزارها و روش هــا در بهره گیری از 
شایستگی ها در موقعیت 

● ابزارها و روش ســنجش پیشــرفت تحصیلی و 
شایستگی های حرفه ای و عمومی متنوع خواهند بود؛
● مالك كسب شایستگی های حرفه ای استاندارد 
ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملكرد حرفه در 

تكلیف كاری است.

شواهد كافی و متنوع برای قضاوت: ارزشیابی 
به صورت مستمر و عملكردی مبتنی بر عمل خواهد 
بود. مالك گذر از دورة كســب استاندارد شایستگی 
حرفه ای و عمومی، كسب مدرك براساس صالحیت 

خواهد بود.

 ارزشــیابی متنوع و مســتمر با توجه به 
یادگیری هر یك از دانش آموزان: اســتفاده از 

واقعیت های دنیای كار و تجربة ارزشــیابی حرفه به 
ارزشیابی گروه كاری و ارزشیابی.

 خودآگاهی و خود ارزیابی در دســتیابی به 
سطوح شایستگی باالتر: در ارزشیابی شایستگی 
عمومی و حرفــه10 تا 20 درصد قضاوت توســط 
هنرجو انجام خواهد پذیرفت ) تكالیف كاری همراه 

با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی(.

استفاده نكردن از شرایط اضطراب آور 
● شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در 

استاندارد ارزشیابی باشد.
● شرایط ارزشیابی منصفانه باشد. 

مشاركت ســایر دانش آموزان و والدین در 
ســنجش:  اســتفاده از گروه دانش آمــوزان برای 
ســنجش قضاوتی در فرایندهای ســاخت، طراحی، 

تعمیر، نصب، تحلیل و اپراتوری.

 حفظ نقش مدرســه و معلم در ارزشیابی: 
ارزشیابی نهایی گروه كاری توسط تیمی از هنرآموزان 

یا دنیای كار.

 نتیجه محور و فرایند محوری 
● در نظر گرفتن استاندارد عملكرد تكالیف كاری 
به عنــوان نتیجة فرایند یاددهی- یادگیری. برخی از 
نتایج باید در دنیای كار )كارآموزی( ارزشیابی شوند؛
● به كار گیری ارزشــیابی فرایند محور در كســب 

شایستگی ها.

كارگروهی و حل مسئله: اجرای فرایند ارزشیابی 
در بستر كارگروهی و موقعیت های جدید برای حل 

مسئله در زندگی.

 ارزشــیابی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از 
فرایند یاددهی – یادگیری: ارزشــیابی پیشرفت 
تحصیلــی قبل از ارزشــیابی مبتنی بر اســتاندارد 

عملكرد.
 

تكالیف عملكردی در ســنجش: ارزشــیابی 
و ســنجش مبتنی بر واقعیات و شــرایط موجود در 
اســتاندارد ارزشیابی حرفه. ارزشــیابی نهایی در هر 

درس بر اساس استاندارد شایستگی خواهد بود. 

 

 



نیست و برای دانش آموزان فنی وحرفه ای و کاردانش، 
صرف نظر از سال تحصیلی و گروه شغلی و رشته، باید 
برنامه ریزی و اجرا شود. این شایستگی ها اگر چه به 
همه توصیه می شوند، ولی اهمیت آن ها نه تنها کمتر از 
شایستگی های فنی نیست، بلکه آسان کننده و جهت 
دهنده است و در سرنوشــت شغلی و کاری و مسیر 

زندگی افراد نقش تعیین کننده دارد.

ــــای  آموزش شایستگی ه
غیرفنی در دورۀ دوم متوسطه

اشاره
در برنامه های درسی آموزش فنی وحرفه ای دو دسته 
شایستگی وجود دارد: دستة اول شایستگی های فنی 
که به صورت مشــخص برای هر رشتة تحصیلی و هر 
موقعیت آموزشی به تناســب مکان یادگیری)کاس 
و کارگاه( در قالــب پودمان های کان در ســال های 
دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شــود. دستة دوم 
شایســتگی های غیرفنی که متعلق به رشتة خاصی 

محمد كفاشان

مقاله
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شایستگی های غیرفنی در اسناد 
باالدستی

در مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام 
تعلیم و تربیت رســمی عمومی جمهوری اســالمی 
ایران كه مبنای تمام اسناد تحولی آموزش وپرورش 
محسوب می شــود، آمده است : »برای تحقق هدف 
كلی تربیت یعنــی آمادگی فردی و جمعی متربیان 
برای تحقق حیات طیبه در همة ابعاد و مراتب، الزم 
است متربیان نخست مجموعه ای از شایستگی های 
الزم را کســب نماینــد. منظور از شایســتگی های 
الزم، مجموعه ای ترکیبــی از صفات، توانمندی ها و 
مهارت های فردی و جمعــی )نظیر تعقل، معرفت، 
ایمان، اراده و تقوا( ناظر بر تکوین و تعالی هویت در 
تمام شــئون زندگی و تمام مؤلفه های جامعة صالح 
اســت که متربیان در جهــت درک موقعیت خود و 
دیگران و عمل برای بهبود مســتمر آن در راستای 
آماده شدن برای تحقق مراتب حیات طیبه باید آن ها 

را کسب کنند« )ص 153(.
در »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« اشاره ای 
صریح به شایستگی های پایه شده و درتبیین آن آمده 
است: »مجموعه ای تركیبی از صفات و توانمندی های 
فردی و جمعی ناظر بر همة جنبه های هویت)عقالنی 
، عاطفی، ارادی و عملی( و نیز تمام مؤلفه های جامعه 
براســاس نظام معیار اسالمی است كه متربیان برای 
دستیابی به مراتب حیات طیبه برای درك موقعیت 
خود و دیگران و عمل فــردی و جمعی برای بهبود 
مســتمر آن، باید این گونه صفات و توانمندی ها را 

كسب كنند« )ص 8(.
در »بیانیــة ارزش هــای ســند تحــول بنیادین 
کســب  زمینه ســازی  بــه  آموزش وپــرورش« 
شایستگی های پایه با تأکید بر خصوصیات مشترک 
اســالمی، ایرانــی و انقالبی، در راســتای تکوین و 
تعالی پیوســتة هویت دانش آموزان در ابعاد فردی، 
خانوادگــی و اجتماعی و نیز بــر روحیة کارآفرینی، 
کسب شایستگی های عام حرفه ای،  مهارتی و هنری 
زمینه ساز کار مولد تأكید شده است)بند 5 و 24 ص 

13 و 15(.
در»سند برنامة درسی ملی« به پنج شایستگی پایه 
كه عبارت اند از: تعقل، ایمــان، علم، عمل و اخالق 
تأكید و به نمونه هایی از مصادیق آن ها اشــاره شده 

است )ص16-19(.

شایستگی های غیرفنی در آموزش های 
فنی وحرفه ای

شایستگی های غیرفنی در دو بخش از آموزش های 
فنی وحرفــه ای ارائه می شــود. بخــش اول اجرای 
شایستگی های غیرفنی همراه با شایستگی های فنی 
به صورت تأكیدی اســت كه در تمام مراحل آموزش 
به صــورت تلفیقــی جریــان دارد و در هر تكلیف 
كاری تحــت عناوین ایمنی و بهداشــت، توجهات 
زیست محیطی و نگرشي ارائه می شود. بخش دوم به 
محتوای درس های مستقل مربوط به شایستگی های 
غیرفنی اختصاص دارد كه در برگیرندة مهارت های 
انســانی، اخالقــی، عقیدتی، اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و ارزشی است كه به صورت درس جداگانه 
در برنامة درسی تمام رشته ها دیده می شود. ماهیت 
این درس ها مبتنی بر شایستگی است و باید به صورت 
فعالیت های یادگیری ســاخت یافته طراحی و اجرا 
شود. »الزامات محیط كار« در پایة دهم، »كارگاه 
یا »كاربرد فناوری های  نوآوری و كارآفرینی« 
نوین/ مدیریت تولید« در پایة یازدهم، و اخاق 
حرفه ای در پایة دوازدهم، عناوین دروس غیرفنی 

در آموزش های فنی وحرفه ای و كاردانش هستند.

الزامات محیط کار
از  مجموعــه ای  بــه  کار  محیــط  الزامــات 
شایستگی های عام و غیرفنی گفته می شود که هر 
هنرجو برای یافتن موقیعت شغلی مناسب، حضور 
مؤثر و بقاء و توســعۀ جایگاه شغلی، پیشگیری و 
کنترل مخاطرات شغلی، افزایش اعتمادبه نفس و 
عزت نفس و خود کارآمدی در محیط کار، نیاز به 
فراگیــری و به کارگیری آن ها در محیط کار دارد. 
بدیهی اســت الزامات محیــط کار مجموعه ای از 
شایستگی هاست که شــاغالن در محیط کار باید 
در آن به تسلط رسیده باشند و جزء عادات کاری 

آنان شده باشد.
درس الزامات محیط کار از پنج شایســتگی شامل 
مهارت کاریابــی، محیط کار و ارتباطات انســانی، 
فناوری و محیــط کار، محیط کار و قوانین و ایمنی 
و بهداشــت تشکیل شده اســت که هر کدام از این 
شایستگی ها نیز دارای زیر مجموعه هایی هستند که 
به صورت در هم تنیده، تعاملی و حرفه ای با یکدیگر 

ارتباط دارند. 

كلیدواژه ها: 
شایستگی های غیرفنی، 

آموزش های فنی وحرفه ای 
و كاردانش، دورة دوم 

متوسطه
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ســازمان محتوا در این درس از جزء شایستگی ها 
در چرخه درونی برای هر شایســتگی کالن شروع و 
به صورت عمودی به جزء شایستگی در چرخه دوم 
متصل خواهد شد و در نهایت ترکیب جزء شایستگی 
در چرخه اول و دوم برای هر شایستگی محتوای آن 

را شکل می دهد. 
تألیف کتاب درسی و تدریس هم با همین سلسله 
مراتب خواهــد بود. نکته قابل توجــه برای مؤلفان 
این کتاب تعیین نقطۀ شــروع است که می توان با 
وزن بندی محتوا )آســانی و مشــکل بودن( و توالی 
منطقی تکالیف کاری )ارتباط( و یا منطق یادگیری 

آن را تأیید کرد.

 كارآفریني و نوآوري
كارآفرینــي عبارت اســت از: فرآیند خلق چیزي 
با ارزش متفــاوت از طریق اختصاص زمان و تالش 
كافي، همراه با خطر مالي، رواني و اجتماعي با نتیجه 
دریافــت، پاداش مالي و رضایت شــخصي. بنابراین 
نوآوري و كارآفریني مجموعه ای از شایســتگي هاي 
فني و غیرفني است كه دانش آموز در قالب پروژه هاي 
معیني كسب مي كند و در نهایت كارآفرین مستقل 
خواهد شد نوآوري شاخص كلیدي فرایند كارآفریني 
است در حدي كه نمي توان كارآفرینی بدون نوآوري 
متصور شد، بنابراین نوآوري زماني ارزشمند است كه 
از عهده یك كار ضروري برآید با این تعریف موضوع 
درهم تنیدگي به عنوان یك اصل باید مورد توجه قرار 
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اخاق حرفه اي
اخالق حرفه اي، به مســئولیت هاي اخالقي بنگاه 
و ســازمان اشــاره دارد که جامع تر از تعریف سنتي 
اخالق حرفه اي است. در این نگاه، بنگاه به منزلة یک 

شخصیت حقوقي دو گونه مسئولیت دارد:
الف( مسئولیت هاي حقوقي کیفري؛ 

ب( مســئولیت هاي اخالقي که مســئولیت هاي 
اخالقي بنگاه بســیار پییچیده تر از مســئولیت هاي 
اخالقي فردي ـ شــخصي و فردي ـ شغلي است. به 
عبارت دیگر، مسئولیت هاي اخالقي بنگاه شامل همه 
اضالع و ابعاد ســازمان مي شود و اخالقیات شغلي را 
نیــز در برمي گیرد. البته اخالق حرفــه اي افزون بر 

اخالق کار، حقوق کار را نیز در برمي گیرد.
این درس شامل شش شایستگي كلیدي است كه 
عبارتند از مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، صداقت، 
اعتمادســازی، انصاف و تعهد اســت. هریك از این 
شایســتگي هاي كلیدي داراي یك هدف عملكردي 
است كه براساس اســتاندارد عملكرد مورد ارزیابي 
قرار مــي گیرد و نتایج آن مــورد توجه خواهد بود 
ســازمان دهي محتوا در این درس خطي و براساس 
تسلسل منطقي ارتباط بین شایستگي هاي كلیدي و 
الزامات یادگیري خواهد بود بنابراین تألیف و تدریس 
كتاب درسي در قالب فعالیت هاي یادگیري ساخت 
یافته براي جزء شایستگي در هر شایستگي كلیدي  

براساس محتوای هر شایستگی انجام می پذیرد.

آموزش شایستگی های غیرفنی به 
صورت تلفیقی

در جدول 1 فهرست شایستگی های غیرفنی و در 
جدول 2 سطوح آن ها آورده شده است.

گیرد اگر نوآوري را تجاري ســازي ایده تعریف كنیم 
بنابراین كارآفریني فرآیند تجاري ســازي و در ادامه 
نوآوري استتلفیق نوآوري و كارآفریني هدف نهایي و 

آرمان كارگاه نوآوري و كارآفریني است.
این درس شامل شــش شایستگي كلیدي خواهد 
بود كه عبارتند از: حل خالقانه مســائل، تفکر و حل 
مسائل، یادگیری با فناوری، نوآوری و تجاری سازی 
محصول، طراحی کســب و کار و بازاریابی و فروش 
كــه هر یك از اینهــا داراي یك هــدف عملكردي 
است و براســاس اســتاندارد عملكرد مورد ارزیابي 
قــرار مي گیرد و نتایج آن مــورد توجه خواهد بود. 
ســازمان دهي محتوا در این درس خطي و براساس 
تسلسل منطقي ارتباط بین شایستگي هاي كلیدي 
و الزامات یادگیــري خواهد بــود بنابراین تألیف و 
تدریس كتاب درسي در قالب فعالیت هاي یادگیري 
ساخت یافته براي جزء شایستگي در هر شایستگي 
كلیدي انجام مي شود و هر فعالیت یادگیري ساخت 
یافته بخشي از پروژه كاري در هر شایستگي كلیدي 
مي باشد. ارزشیابي براي هر شایستگي به دو صورت 
فرآیندي و برون داري و براساس پروژه پایاني در هر 
شایســتگي )تكلیف كاري( خواهد بود. حد رواداري 
در شایستگي ها مهارت است كه سطح 3 صالحیت 
در هر تكلیف كاري اســت  بدیهي است مهارت در 
سلسله مراتب صالحیت حرفه اي به معني انجام كار 
به صورت انفرادي و سرپرســتي یک گروه كاري مي 
باشد. اســتاندارد عملكرد در هركار براساس سطح 
صالحیت »مهــارت« و یا مرجع ملي ویا بین المللي 

خواهد بود.

كاربرد فناوري های نوین و مدیریت تولید
پیشــرفت فناوري، تغییرات ســریع در دنیاي كار و 
زندگي، وجود چالش هاي نوظهور و گوناگون در اقتصاد 
سبب مي شود كه آموزش فناوري و تولید به عنوان یك 
ضــررورت نه یك انتخاب در نظر گرفته شــود. پس از 
ابالغ سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمایت از كار 
و سرمایه ایراني و نقشه جامع علم و فناوري كشور  نقش 
آموزش وپرورش در ایجاد فرهنگ تولید و تفكر فناورانه 
دوچندان شده است.درس های کاربرد فناوری های نوین و 
مدیریت تولید در كنار درس  نوآوري و كارآفریني اهداف 
حوزۀ تربیت یادگیري كار و فناوري در دوره آموزش دوم 
متوسطه را دنبال مي نماید. شایستگي هاي این درس ها 
عبارتند از: مدیریت پروژه، سواد فناورانه، طراحي و تولید، 

فناوري ارتباطات و اطالعات و مواد نوتركیب و ... .
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جدول 1. فهرست شایستگی های غیرفنی مورد استفاده

شایستگی های جزءشایستگی های کلی

شایستگی های تفکر 
)N1(

استدالل
)N11(

تصمیم گیری
)N12(

حل مسئله
)N13(

تفکر انتقادی
)N14(

تفکر خالق
)N15(

نگرش سیستمی
)N2(

داشتن درک 
درست از سیستم 

سازمانی
)N21(

تنظیم و اصالح 
عملکردهای 

سیستم
)N22(

بهبود 
عملکردهای 

سیستم
)N23(

یادگیری مادم العمر و 
)N3(کسب اطالعات

جمع آوری و 
گردآوری اطالعات

)N31(

سازمان دهی 
اطالعات
)N32(

تفسیر اطالعات
)N33(

کاربرد فناوری 
اطالعات
)N34(

یادگیری
)N35(

توسعة 
شایستگی و 

دانش
)N36(

مستند 
سازی

)N37(

کاربرد فناوری
)N4(

انتخاب و 
به کارگیری 

فناوری های مناسب
)N41(

به کارگیری 
فناوری های 

مناسب
)N42(

نگهداری 
فناوری های 
به کار گرفته 

شده
)N43(

ارتباط مؤثر و کار 
)N5(تیمی

اجتماعی بودن 
) مردمی بودن(

)N51(

مهارت گوش 
کردن

) خوب شنیدن(
)N52(

ایفای نقش 
در تیم

)N53(

شرکت در 
اجتماعات و 

فعالیت ها
)N54(

نمایش قدرت 
رهبری افراد

)N55(

احترام گذاشتن 
بر ارزشهای 

)N56(دیگران

آموزش 
دیگران 
)N57(

مذاکره
)N58(

مدیریت 
)N6(

خودمدیریتی
)N61(

مدیریت کارها و 
پروژه ها
)N62(

مدیریت کیفیت
)N63(

مدیریت زمان
)N64(

مدیریت منابع 
مالی

)N65(

مدیریت مواد 
وتجهیزات

)N66(

مدیریت 
منابع 

انسانی 
)N67(

ویژگی های شخصیتی 
)N7(

تعالی فردی
)N71(

مسئولیت پذیری
)N72(

درستکاری
)N73(

کارآفرینی
)N8(

کارآفرینی
)N81(

محاسبه و ریاضی
)N9(

محاسبه و ریاضی
)N92(
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جدول 2-سطوح برخی از شایستگی های غیر فنی )سطوح 1، 2 و 3( 

حل مسأله)N13(تصمیم گیری)N12(استدالل)N11(تفکر منطقی

سطح 1

شناسایی واقعیت، حقایق 
و اصول- شناسایی مسئله- 

به کارگیری قوانین / اصول در 
فرایند / مراحل کار- استخراج 
اطالعات / داده ها -استفاده از 
علم منطق برای نتیجه گیری

داشتن درک درست از فرایند 
تصمیم گیری 

بازخوانی اصول و روش های پایه- 
تشخیص اهداف و محدودیت ها 
-به کارگیری روش ها و اصول در 

شرایط جدید- جمع آوری اطالعات 

شناسایی مسئله
فهم مشکالت / تناقض ها و شکایات

توجه مناسب به شکایات، مشکالت و 
تناقض ها

سطح 2

تجزیه وتحلیل منطق های 
قوانین / مفاهیم 

بررسی اطالعات و داده ها برای 
سنجش تناسب و دقت کار

تجزیه و تحلیل موقعیت / اطالعات 
در نظرگیری خطرات / استلزامات 

گردآوری نقطه نظرهای متفاوت

بررسی و آزمون اطالعات / داده ها -تجزیه 
و تحلیل دالیل و علت های احتمالی- 

پیشنهاد طرح عملیاتی

سطح 3

خلق و توسعة قوانین و مفاهیم 
جدید

تنظیم قوانین و مفاهیم برای 
کاربردهای جدید

اعتباربخشی اصول / قوانین - 
قضاوت در مورد قوانین منطقی 

و سازگاری قانونی

تولید راه حل های چندگانه-ارزیابی 
راه حل های چندگانه- تنظیم  طرح 
عمل-پیش بینی خروجی ها و نتایج 
احتمالی مبتنی بر تجارب و دانش 

قبلی - قضاوت در مورد انسجام، 
تقدم و تأخر - قضاوت در مورد 

اهداف / نتایج - تعیین پارامترهای 
تصمیم گیری 

تولید/ ارزیابی راه حل ها
ساختن / اجرای طرح های عملیاتی- 
ارزیابی / تنظیم طرح های عملیاتی- 
قضاوت اثربخشی / کارایی  راه حل ها

تفکر انتقادی)N14(تفکر انتقادی

تعریف تفكر انتقادی- نقش تفكر انتقادی در بهبود مداوم عملكرد-مزایای اســتفاده از تفكر سطح 1
انتقادی-تعیین بهترین تجربه های كاری-گام هایی برای متفكر انتقادی شدن

بهره برداری و استفاده از تفكر انتقادی- كاربرد تفكر انتقادی در محیط و شرایط گوناگون كاریسطح 2

ارزشــیابی و قضاوت در مورد مهارت تفكر انتقادی دیگران- ارائة الگوهای جدید در روش های سطح 3
تفكر انتقادی  
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تفكر سیستمی
داشتن درک درست از سیستم 

)N21(سازمانی
تنظیم و اصاح عملکردهای 

)N22(سیستم
)N23(بهبود عملکردهای سیستم

سطح 1

تشخیص سیستم های سازمانی، فناوری، 
اجتماعی - فهم اصول / اصطالحات سیستم
درک سلسله مراتب سازمانی – درک نحوة  
ارتباط بین اجزا - پیگیری فرایندها/ مراحل 

کار- پاسخ به درخواست های سیستم

جمع آوری داده ها
شناسایی مغایرت های سیستم

تنظیم فعالیت های سیستم
نظارت بر عملکرد سیستم

عیب یابی مشکالت و نقصان سیستم

فهم بهبود مداوم سیستم
شناسایی بهبودهای سیستماتیک

ارائة پیشنهاد برای اصالح/ بهبود سیستم
تعیین مؤلفه هایی که باید مورد اصالح و یا 

بهبود قرار گیرند.

سطح 2
تجزیه وتحلیل ساختار / پایایی سیستم

تشخیص نقاط قوت و محدودیت سیستم

تجزیه و تحلیل فعالیت های سیستم 
- تشخیص مسیر حرکت عملکردی  

- شناسایی انحرافات عملکردی

تجزیه وتحلیل اهداف/ موانع سیستم 
آزمون کردن بهبودها/ اصالحات و 

پیشنهادهای داده شده

سطح 3

ارزشیابی ساختار / پایایی سیستم
ارزشیابی فرایند / مراحل کار

قضاوت اثربخشی / کارایی سیستم
تنظیم ساختار / سازمان سیستم

ارزشیابی عملکرد سیستم - ابداع 
طرح برای نظارت / درستی کار 

سیستم - اصالح ) تعدیل ( فرایند/ 
مراحل کار -بررسی فعالیت های 

سیستم - قضاوت در مورد کیفیت 
خدمات/ تولیدات

توسعة طرح های سیستمی / سیستم چندگانه 
/ سیستم جدید- ایجاد چالش برای رسیدن 
به تعادل سیستمی- تنظیم اصالح  سیستم  

- اطمینان از کنترل کیفیت

یادگیری 
توسعة شایستگی و دانش)N36(یادگیری)N35(مادم العمر

سطح 1

درک فرایند یادگیری، بازخوانی قوانین / مفاهیم و اصول پایة 
دریافت مبتنی بر تجارب و دانش قبلی، شناسایی روش ها 
و سبک های یادگیری خود - انتخاب/ به کارگیری ابزارهای 

یادگیری، تفسیر و به کارگیری تجربه و دانش جدید - تفسیر 
نمادها، نمودارها و نمودارهای تصویری

سؤال کردن- تشخیص کمبودها 
جست وجوی  دانش 

برطرف کردن کمبودها- شیوه های توسعة شایستگی-روش های 
پژوهش

سطح 2
تجزیه و تحلیل کاربرد ابزارهای یادگیری، جستجوی 

تکنیک های ابزارهای یادگیری جدید- دستکاری ابزارهای 
یادگیری

مطالعة مستقل- انجام پژوهش- خودارزیابی - موافقت با 
ارزشیابی خارجی- شناسایی دقیق کمبودهای شایستگی- 

به کارگیری پژوهش ها

سطح 3
تنظیم / سازگار کردن راهبرد یادگیری، ترکیب کردن روش ها 

و تکنیک های یادگیری- ایجاد )توسعه (/ ارزیابی روش ها و 
تکنیک های یادگیری جدید، اعتباربخشی فرایند یادگیری

اشتیاق زیاد در یادگیری- پیگیری فعال در کسب فرصت های 
یادگیری- مطالعة نقادانه - ارزشیابی و قضاوت رشد و توسعة 

یادگیری دیگران و خود

تفکر خاق)N15(خاقیت

برقراری ارتباط بین پدیده های قدیم و جدیدـ  تشــخیص الگوها وروابطـ  پاراگراف بندی، خالصه ســازی ایده هاـ  به نمایش گذاشتن سطح 1
فرایند تفکر خالق هنگام حل مسئله ـ استفاده از تکنیک های بارش مغزی ـ استفاده از تکنیک های خلق ایده

تولید راه حل های خالق ـ به کارگیری راه حل های خالق برای موقعیت های جدیدسطح 2

سطح 3
تولیــد راه حل های کم نظیر و بی نظیر- فرمول بندی طرح ها، ایده ها و رویکردهای جدیدـ  ســازمان دهی فرایندها و روش های جدیدـ  

قضاوت و ارزش گذاری خالقیت ـ پیگیری فعال در بیان خالق
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سواد اطالعاتی
جمع آوری 
و گردآوری 

)N31(اطالعات

سازمان دهی 
 )N32(اطالعات

)فارسی –انگلیسی(

تفسیر 
)N33(اطالعات

)فارسی -انگلیسی(

کاربرد فناوری اطالعات )N34( )فارسی – 
انگلیسی(

سطح 1

آوردن  به دست   / انتخاب 
مربوط  اطالعات   / داده ها 
شناســایی   - کار  بــه 
موردنیــاز-  داده هــای 
 / اطالعــات  شناســایی 
نتایج  پیش بینی  داده ها- 

و پیامدها

شناسایی فرایندها
ی     ب طبقه بندی هــا نتخا ا
مناســب اطالعاتی -تفسیر 
اطالعــات -بــه کاربــردن 
برای  فرآیندهــای جدیــد 

اطالعات جدید

درک اطالعات – تشخیص 
اطالعات-ایجــاد  دقــت 
ارتباط دقیق بین اطالعات 
اطالعات  موجود-تفســیر 
خالصه های  کردن  -آماده 
کــردن  آمــاده   - پایــه 
گزارش های پایه - انتخاب 

روش های تبادل اطالعات

درک صحیح استفاده ازرایانه
واردکردن اطالعات پایه  به رایانه

بــه کارگیری نرم افزارهای چندگانه / یکپارچه –قرار دهی 
اطالعات-

بازیابی اطالعات ذخیره شده

سطح 2

تجزیه و تحلیل داده ها
-تلفیق داده های چندگانه

داده هــای  -هم ســنجی 
متناقض

تجزیــه وتحلیل ســازمان 
اطالعات

بیــن  اطالعــات  انتقــال 
فرمت ها 

) قالب های گوناگون(

خالصــه کــردن / تلفیق 
اطالعات

تجزیه و تحلیل اطالعات
طراحی نمودارها / چارت ها

پردازش اطالعات -تفسیر داده ها
یکپارچه کردن پایگاه های چندگانه -به کارگیری شبکه ها

تعدیل / ویرایش اطالعات

سطح 3

جست جو و پژوهش منابع 
اطالعاتی جدید

- تدوین فرایند جمع آوری 
بخشــی  ر عتبا ا - ده ها ا د
اطالعات  داده ها/  تناسب 
-قضــاوت در خصــوص 

پیامدها/ نتایج
ارزیابی، دقت داده ها

ارزیابــی تناســب بیــن 
داده ها

بازآرایــی سیســتم هــای 
اطالعاتی

پیشــنهاد / فرمولــه کردن 
فرآیندهای جدید

طراحــی سیســتم هــای 
-ارزشیابی  جدید  سازمانی 
فرایندهــا   بخشــی  اثــر 
طراحی  تخمین  و  -ارزیابی 
-قضاوت  اطالعات  سیستم 
درمــورد روش های توزیع 

اطالعات

سازمان دهی گزارش های 
فنی

هــای  روش  ترکیــب 
چندارتباطی

تنظیــم پروپــوزال هــا/ 
پیشنهادها

آماده سازی چند رسانه ای 
جهت ارائه

ارزشیابی تحلیل نیازها
ارزشیابی دقت اطالعات

ارزشیابی گزارش ها

سازمان دهی اطالعات و گزارش ها
تبدیل قالــب اطالعات به قالب هــای جدید –تهیة چند 
رسانه ای در ارائة مطالب -تحلیل مسائل عملیاتی - بررسی 
دقت داده ها-طراحی برنامه ها/ شــبکه هــا/ گرافیک ها  
-ارزشیابی نحوة به کارگیری رایانه  -قضاوت درمورد دقت 

اطالعات
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كاربرد فناوری
انتخاب فناوری های 

)N41(مناسب
به کارگیری فناوری های 

)N42(مناسب
نگهداری فناوری های به کارگرفته شده 

)N43(

سطح 1

شناخت فناوری های موجود
شناسایی فناوری های مناسب

فهم نیازمندی های کار 
فهم نتایج فناورانه

درک کاربردهــای فناورانه-پیگیری مراحل 
صحیح اجرای کار-داشــتن درک درست از 
عملکرد/ تعامل فناوری -کارکردن با فناوری 

برای به دست آوردن نتایج مورد انتظار 

برنامه ریزی برای نگهداری مراحل کار
اجرای روش های مشخص نگهداری

شناسایی نشانه ها )نقاط آزمایش( برای نگهداری-
شناســایی و اصــالح در اشــکاالت/ نقصان هــا 

-عیب یابی و رفع عیب نقص ها

سطح 2
تجزیه وتحلیل رابطة بین کار/ فناوری 
ارائة پیشنهادها و راه حل های فناورانة 

ساده

تجزیه وتحلیل نتایج فناوری 
سنجیدن و آزمون رابطة بین کار / فناوری 

ارزشیابی عملکردهای  فناورانه
تجزیه وتحلیل نقص ها

سطح 3

پیشــنهاد کاربری برای فناوری های 
جدید-تلفیق سیســتم ها با فناوری 
به کارگیــری  نتایــج  -پیش بینــی 
فنــاوری  فناوری-همسان ســازی 
چندگانه- پیچیدة  کاربردهای  برای 

طراحی فناوری های جدید-ارزشیابی 
کاربردهای فناورانه

تلفیق سیستم های  فناورانه
تفسیر / ارزشیابی داده های به دست آمده

اجرای ارتقا یا  تغییر فناوری
ایجاد راه حل های فناورانه

توسعه/ تغییرات فناورانه
تولید راه حل های فناورانه

اطمینان از کنترل کیفیت 
قضاوت کاربردهای فناورانه

شایستگی محاسبه و ریاضی)N92(محاسبه 

سطح 1
به کار بردن علم ریاضی -تکنیک ها ، فرمول ها و فرایندها -ثبت نتایج حاصله - خالصه کردن داده ها )اطالعات ریاضی( -ترجمة اطالعات 

ریاضی 

مهارت انجام و حل مسائل ریاضی با استفاده از تکنیک ها، فرمول ها و فرایندها - ترجمة مفاهیم و اطالعات ریاضی سطح 2

سطح 3
سازمان دهی اطالعات ریاضی- مشخص کردن متغیرها و ثابت های ریاضی - خلق دستورالعمل های جدید ریاضی - پیش بینی پاسخ های 

احتمالی در ریاضیات - ارزشیابی اطالعات و کاربردهای علم ریاضی 

مذاکره  )N58(مهارت گوش کردن ) خوب شنیدن( )N52(اجتماعی بودن ) مردمی بودن( )N51(ارتباط مؤثر

سطح 1

پاســخ/  واکنش مناســب به دیگران-کمک 
داوطلبانــه و مشــتاقانه به دیگــران -توجه 
فعال برای مساعدت به دیگران- ایجاد رابطة 

دوستانه با دیگر کارگران و مشتریان

با دقت گوش کردن- آگاهی از ارتباطات غیرکالمی 
) غیرگفتاری(-پاســخ گویی بــه ارتباطات کالمی و 

غیرکالمی )غیرگفتاری(- تأیید اطالعات

فهم فرایند مذاکره- بازیابی قوانین 
و اصول مذاکــراه- میانه روی در 
بحث ها-تعیین تعارض ها- تعیین 

نگرانی ها و شکایات

سطح 2
اصالح رفتار متناسب با اقتضائات محیطی

نمایــش فهم و هم دردی بــا دیگران-اعتقاد 
داشتن و متعهد بودن به توسعة اجتماعی

تفسیر )ترجمة( ارتباطات و مکالمات
مشخص کردن ارتباطات کالمی

ارتباطات کالمی تأثیرگذار

تحلیــل پویایــی گروه-تعییــن 
بین  تمایز  اساســی-  موضوعات 
واقعیت هــا و اســتنتاج ها- ارائة 

مذاکرة مؤثر

سطح 3

کارفعال برای شناسایی و رفع موانع اجتماعی
داشتن شوق مشارکت/ مذاکره-ابراز آگاهی/ 
به  نهادن  ارزش  مسئولیت پذیری اجتماعی- 

رأی و عقاید دیگران 

مقایسة نقطه نظرهای متفاوت- بازگویی ارتباط نیات 
به نتایج مورد نظر-تجزیه وتحلیل ارتباطات کالمی- 
تعیین کیفیت اطالعات دریافتی- ارزش قائل شدن 

برای به  عقاید مختلف 

خالصه کردن مســائل دوطرف- 
تحلیل موضوعات اساســی- حل 
ارزیابــی   – فنــی  موضوعــات 

پیامدهای مذاکره
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نقش در تیم)N53(کارتیمی
شرکت در اجتماعات وفعالیت ها 

)N54(
نمایش قدرت رهبری 

)N55(افراد
احترام قائل شدن برای ارزش 

)N56( های دیگران

سطح 1
نقــش  کامــل  ایفــای 

به عنوان عضو تیم 

شناسایی مثبت به وسیلة تیم
حضوری فعال در فعالیت های تیمی

انجام کارها و وظایف محوله
اطاعت از قوانین تیمی-شــرکت فعال در 
فعالیت های تیمی - داوطلب شــدن برای 
انجام وظایف خاص- کمک به اعضای تیم

فهم استانداردها
رعایت استانداردها

تشــویق دیگــران بــرای پذیرش 
مفاهیم جدید- تعهد به خردورزی 

و تعالی
هدایت به وسیلة ارائة مثال
تفسیر موقعیت های جدید

تشخیص تفاوت ها / اصول ها
فهم جنبه های قانونی تبعیض

ابراز حساســیت به ترس/ نگرانی ها/ 
تنوع کاری - احترام به حقوق دیگران 

ابراز آگاهی از تنوع کاری
ترجیح هدف تیم بر هدف خود

سطح 2
نقــش  کامــل  ایفــای 

به عنوان سازندة تیم

ابراز تعهد ومسئولیت های فردی
تالش برای بهبود مهارت های تیمی

تشویق/ حمایت اعضای تیم

توســعة  برای  دیگــران  تشــویق 
ظرفیت های فردی

اشتیاق/ نگرش های مثبت
تولید ایده های کوچک و بزرگ

تشخیص ارزش تنوع کاری-تشویق/ 
تشــویق  و  فردی-حمایت  حمایت 
فراینــد کاری صحیح و درســت- 
مبــارزة مســئوالنه بــا تبعیض در 

فعالیت یا عملیات ها

سطح 3
نقــش  کامــل  ایفــای 

به عنوان رهبر تیم

مســئولیت پذیر بودن بــرای انجام اهداف 
تیمی-داشــتن درک درست از توانایی ها/  

محدودیت ها - حل مشکالت و مصائب 
مســئولیت پذیری در قبــال چالش هــا و 
سیاســت ها-ایجاد تحرک در ســایر افراد 

تیم- ارزشیابی فعالیت های تیمی

ترغیــب دیگران بــرای برگرداندن 
توســعة  منفی-  رفتارهای  ایده ها/ 
نقاط قوت و کم کــردن ضعف ها- 
یکــی کــردن موقعیت هــا / نقطه 
نظرات متفــاوت - قدرتمند کردن 
افراد/ تیم ها برای به دســت آوردن 
مورد سبک  در  بهترین ها- قضاوت 
های رهبری - تنظیم خط مشــی/ 

سیاست ها

ایجاد چالش برای شناســایی/ رفع 
موانع 

ارزیابی/ اصالح خط مشــی/ مراحل 
کار

قضاوت درمورد تبعیض و رفتارهای 
ناروا

ویژگی شخصیتی/ 
اخالق

)N71( تعالی فردی)N72(مسئولیت پذیری)N73( درست کاری و کسب حالل

سطح 1

شناســایی مســائل اخالق حرفه ای- 
مفهــوم اخالق حرفه ای- شناســایی 
ارزش هــای اجتماعــی و فــردی در 
کار- ابــزار صداقت - نمایش وفاداری 
و حســن نیت- پذیرش مسئولیت در 

ارتباط با رفتارهای فردی

حضــور منظم - به نمایش گذاشــتن و اثبات حضور به موقع 
و وقت شناســی - انجام وظایف وکارهــای محوله - پیروی از 
قوانین/ خط مشی/ مراحل - نمایش و به کارگیری سطح خوبی 
از تمرکز ذهنی  - داوطلب شــدن بــرای فعالیت های جدید 
و خاص - انجــام صحیح کارها با حداقل نظــارت - توجه به 
جزئیات کار - به نمایش گذاشتن اشتیاق/ خوش بینی/ ابتکار- 

مفهوم وجدان کاری

تعیین الزامات کســب حالل- تعیین آثار 
و نتایج درســت کاری- تعیین آثار کسب 

حالل- تعیین نیازهای مشتری

سطح 2

نمایــش تعهــد بــه توســعة فردی 
)شــخصی( اجتماعی- تجزیه وتحلیل 
مجموعــه ای از رفتارها و تصمیم های 
اخالقی در محیط کار- توصیه و تأکید 
بر مجموعــه ای از رفتارهای اخالقی 
و عملکــردی- حل مســائل اخالق 

حرفه ای

کنترل و پایش استانداردهای عملکردی
پیگیری وظایف محوله- ابراز تعهد به سازمان متبوع- به نمایش 
گذاشــتن تالش و پشتکار قابل توجه- اطمینان از کیفیت کار 

انجام شده – وجدان کاری

انجام کارهای شغلی به طور احسن، کامل و 
بر مبنای درست کاری- پایبندی به بهبود 
و ارتقای خود و دیگران - براوردن نیازهای 

مشتری

سطح 3

فعالیت ها/  بــا  مســئوالنه  برخــورد 
تصمیم هــای غیراخالقــی- تنظیم و 
طبقه بندی مجموعــه ای از رفتار های 
اخالقــی در کار- قضاوت درخصوص 
تصمیم گیری و رفتارهای عملکردی- 
و  مراقبت هــا  نمایش گــذاری  بــه 
پایبندی  اجتماعی-  مســئولیت های 

کامل به اخالق حرفه ای

قضاوت و ارزشیابی در مورد مسئولیت پذیری خود و دیگران
قضاوت و ارزشــیابی درســتکاری خود و 
دیگران- حل مســائل مربــوط به رضایت 

نداشتن مشتری 
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آموزش و کمک به فراگیری دیگران)N57(آموزش دیگران

سطح 1
شناسایی عملکردها/ نگرش های ضعیف - ارائة مدل های جدید در نگرش ها/ عملکردها - داشتن مدرکی درست در مواد آموزشی تدریس 
شده - شناسایی نیازهای آموزشی و تربیتی - هدایت وظایف خاص تربیتی و آموزشی - هدایت و سرپرستی سایر افراد برای به کارگیری 

مهارت های مربوطه

آموزش دیگران - فراهم آوردن بازخوردهای تقویتی سازندهسطح 2

سطح 3
توســعة مناسب مراحل آموزش- تشــویق فراگیرندگان برای یادگیری مستقل- قضاوت در مورد متغیرهای آموزشی- تسهیل فرایندهای 

آموزش
تشویق همة افراد برای فراگیری بیشتر

مستند سازی )N37(مستندسازی

گزارش نویسی فعالیت های روزانه، مستندسازی فعالیت و برنامه های روزانه، ایجاد سوابق، تکمیل فرم ها و جدول ها با توجه به دستورالعمل های سطح 1
کاری، پایبندی به مستندسازی در نظام کنترل کیفیت )به صورت دیجیتالی یا غیر از آن(

سطح 2
مستندســازی فرایندها و فعالیت ها در نظام کنترل کیفیت- بازنگری و تجدید نظر در مدارک، ســوابق، فرم ها و گزارش های فعالیت ها، 
دستورالعمل های کاری و شرح تفصیلی فرایندها - اطمینان از  آخرین تغییرات و بازنگری ها -  تهیة صورت جلسات کاری- ترویج رویه های 

مستندسازی )به صورت دیجیتالی یا غیر از آن(- نوشتن گزارش و اسناد ساده

مستندسازی نظام کیفیت با توجه به سطوح نظام نامه و روش های اجرایی- استقرار نظام مستندسازی با توجه به نظام نامة کیفیت شامل سطح 3
بازنگری، تجدید نظر و تأیید مدارک و سوابق )به صورت دیجیتالی یا غیر از آن( - ارزیابی انسجام نوشته و قضاوت در مورد آن ها

مدیریت منابع مدیریت زمان)N64(مدیریت منابع
)N65(مالی

مدیریت مواد و 
)N66(تجهیزات

مدیریت منابع 
)N671(انسانی

سطح 1

شروع به کار به موقع ـ
پیــروی از جــدول زمان بندی-
 انجــام مجموعة وظایف محوله-

مدیریت مؤثر زمان ـ
تنظیم جدول هــای زمانی مورد  

نیاز مسئول بخش

دریافــت و پرداخــت پول هــا 
به صورت کاماًل دقیق ـ 

تطبیق رسیدها با پرداخت های 
روزانه - ثبت دقیق پرداخت ها 

و دریافت ها

اســتفاده از مواد و تجهیزات با 
روش های صحیح و ایمن ـ

منابع  و  ازتجهیــزات  نگهداری 
مورد نیاز برای اجرای کار خاص 

ـ
تــدارکات  آوردن  به دســت 

وتجهیزاتـ 
توزیع تدارکات و تجهیزات

تشــخیص وظایــف و کارهای 
شــغلی- توزیع وظایــف کاری- 
تطبیق استعدادها با موقعیت های 
وظایف  شــغلی-تجزیه وتحلیل 

شغلی - واگذاری مسئولیت ها

سطح 2

وکارهای  وظایــف  اولویت بندی 
روزانه ـ آماده کردن جدول های 
زمان بندی کار - نظارت/ تنظیم 

مراحل انجام کار )وظایف(

درامدها  بین  وتعادل  نگهداری 
و هزینه ها )حساب ها(- تطبیق 
و  تنظیم  وهزینه ها-  حساب ها 
کارهای  هزینه های  پیش بینی 

ساده

ســفارش و نگهداری از فهرست 
تجهیزات )فهرست اموال(ـ 

پایش و نظارت بــر به کارگیری 
صحیح و ایمن مواد و تجهیزات 

ارزیابــی دانــش/ مهارت هــای 
شخصی-تعیین کیفیت وکمیت 
نــوع کار )حجــم کار(- پایش 

عملکرد

سطح 3

ســازمان دهی  و  کــردن  آماده 
زمان بندی  چندگانــة  جــداول 
کار - مدیریت جــدول زمانی و 
خطوط زمان بندی کار - توصیه 
به اجــرا و تنظیــم جدول های 
کار-ارزشــیابی  زمان بنــدی 
چارچوب زمان بنــدی پروژه ها- 
اصالح و تنظیم چارچوب زمانی 

انجام پروژه ها

و  چگونگــی  جــدول  تهیــة 
)پروپوزال(-  بودجه ها  پیشنهاد 
نظارت بر حساب های چندگانه 
- ارائــة توصیه برای تنظـــیم 
بودجه ها-پیش بینی هزینه های 
پــروژه یــا دپارتمان-ارزیابی/ 
سازمانی-  بودجه های  بازنگری 
پیش بینــی منابع و هزینه های 

مالی - حسابرسی حساب ها

شناسایی مواد و تجهیزات مورد 
نیاز برای آینــده ـ ارزیابی نیاز/ 
کیفیت/  اثر بخشی/ ایمنی مواد 
و تجهیزات - هماهنگی در تهیه، 
توزیع و ذخیرة مواد و تجهیزات 
- تخمیــن نیازها و تســهیالت 
الزم برای اجرای پروژه ها - آماده 

کردن درخواست های مناقصه

- پیشنهاد تعدیل اخراج/ تغییر 
شــغل/ جایگزیــن کارکنــان- 
توسعه/کاهش/  پیشــنهاد طرح 
صرفه جویــی  جایگزینــی/ 
کار(  اوقــات  )بهینه ســازی 
-پیش بینــی حجــم کارهــای 
آینده - ارائــة طرح های ارتقای 
اجــرا  ارزشــیابی  کارکنــان- 

) عملکرد( 



مدیریت کار و 
کیفیت

)N61(خودمدیریتی)N62(مدیریت کارها و پروژه ها)N63( مدیریت کیفیت

سطح 1

شناســایی نقاط قوت/ ضعــف فردی- 
شناسایی نیاز برای بهبود فردی- آمادگی 
فــردی بــرای خودکنترلــی- پذیرش 
مسئولیت برای رفتارهای فردی- پذیرش 

نقدهای سازنده

تعریف دامنة کارها و پروژه ها، انواع برنامه ریزی – 
تعیین ذی نفعان، تصمیم گیرندگان، رویه های های 
تعدیل قیمت، تهیة فهرست کارها، تخمین زمان 

مورد نیاز

شــناخت مفهوم فرایندگرایی، شناخت مفهوم 
مشــتری مداری- شــناخت مراحــل اجرایی 
مدیریت کیفیت- کســب دانش و مهارت – 
آگاهی از مزایای یک سیستم مدیریت کیفیت

سطح 2

تدوین صحیح اهــداف واقعی / اهداف 
معین ومشــخص- به نمایش گذاشتن 
ابزار تعهد بــه بهبود فردی-به کارگیری 
مهارت های خــود مدیریتی / مدیریت 
فردی- تجزیه و تحلیل وسازگارســازی 

اهداف با یکدیگر

تهیــة گانت/پرت چارتـ  تعییــن بودجه و منابع 
مورد نیــاز- ارزیابــی الزامات پــروژه- تعیین و 
ارزیابی ریســک- تعیین طرح احتماالت- تعیین 

وابستگی ها – برنامه ریزی کارها

برنامه ریزی بلندمدت - برنامه ریزی تفصیلی و 
کوتاه مدت- اجرای مدیریت کیفیت )جامع( در 

محیط کار- پایش شاخص های کیفیت

سطح 3

تعدیل و اصالح مناسب اهداف
 پیگیری شدید برای دستیابی وحصول 
به اهداف- ارزیابی تکوینی و مداوم خود

 جســت وجوی فعاالنــه برای کســب 
موقعیت های جدید در راستای توسعة 

شخصی

تعیین مســیرهای بحرانی- مدیریــت فرایند 
کنترل تغییر- ارزیابی پــروژه- ارزیابی گزارش 
وضعیــت پــروژه- ارزشــیابی پیشــنهادهای 

اصالحی- مدیریت راهبردی

ارزشیابی از برنامة مدیریت کیفیت در محیط 
کار

ارائــة پیشــنهادهای اصالحــی از مدیریت 
کیفیت )جامع(

کارآفرینی)N81(کارآفرینی

سطح 1
شــناخت ویژگی های کارآفرینی- شناخت مراحل کارآفرینی- شناخت مشاغل مرتبط با رشتة شغلی- شناخت محصوالت تولیدی - ارائة 
راه حل های مناســب- انتخاب بنگاه کسب و کار- ارائة طرح تحلیلی در راستای اهمیت و ضرورت کارآفرینی- برقراری ارتباطات اثربخش 

در جهت ارتقای ویژگی های کارآفرینانه

جست وجوگری شغلی- انتخاب مسیر شغلی کارآفرینانه – خلق ایده های کسب و کار – توانایی سازمان دهی بنگاه های کسب و کارسطح 2

توانایی مدیریت بنگاه های کســب و کار – توانائی آماده سازی و به روزرسانی منابع برای راه اندازی بنگاه کوچک کسب و کار- توانایی تهیة سطح 3
طرح کسب و کار- نیازسنجی از بازار کار

 منابع
بنیادیــن  تحــول  ســند   .1

آموزش وپرورش
2. برنامه درسي ملي

  .1391 مهــدي.  اســمعیلي،   .3
طراحي و تدویــن فرایند برنامه ریزي 
درسي در آموزش هاي فني وحرفه اي. 
تهران. سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي
4. راهنمــاي برنامه درســي حوزة 

تربیت و یادگیري كار و فناوري
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آموزش بر اساس شایستگی
1CBT

مقدمه
شایستگی2 مفهومی است که دست کم از دو جنبه 
قابل بررسی و تبیین است. جنبة اول شایستگی هایی 
است که از بدو تولد انســان، خداوند بزرگ به عنوان 
سرمایة ژنتیکی در اختیارش قرار داده است و حاصل 
آن به صورت هوش، اســتعداد ذاتی قابل ســنجش و 
شخصیت درونی ظاهر می شود و تقریبًا در تمام طول 
عمر ثابت است و به شرط بهره برداری درست می تواند 
آثار بســیار ارزشــمندی از خود به جا بگذارد. در این 
نوشتار از آن تحت عنوان سرمایة درونی نام می بریم و 
آموزش و پرورش وظیفه دارد در مسیر هدایت تحصیلی 
تدریجی از طریق مشــاوره و ابزارهای سنجش آن را 
تعیین و از طریق راهنمایی و انطباق آن با رشته های 

تحصیلی، موجبات شکوفایی آن را فراهم آورد. 
جنبة دوم شایستگی هایی است که نظام آموزشی از 
طریق رشته های تحصیلی طراحی و تدوین می کند 
و فرد با گذراندن آن هــا می تواند در دنیای کار، کار 
شایسته ای را انتخاب و به صورت موفقیت آمیز و رشد 
یابنده زندگی خویش را بگذرانــد. مهم ترین کاری 
که نظام آموزشــی باید انجام دهد، همان طور که در 
باال بدان اشاره شد، انطباق شایستگی های درونی و 
بیرونی است. شکست های تحصیلی، افسردگی ناشی 
از بیکاری، نابه جایی های شغلی، ناتوانی تطبیق فرد با 
شرایط جدید، ارتباط با دیگران و گاهی فقر، به دلیل 
جدی نگرفتن راهنمایی، مشاوره و هدایت تحصیلی 

در دوران مدرسه است.
در این نوشــتار به دنبال این هستیم که آموزش بر 
اساس شایستگی  را تعریف و مفاهیم آن را تعیین كنیم 
و فرایند تعیین شایستگی و استانداردهای شایستگی 
را توضیح دهیم و شرایط الزم برای تحقق شایستگی 
را از دیدگاه راهبردهــای یاددهی-یادگیری، محیط 
یادگیری و سنجش و اثبات شایستگی بررسی كنیم. 

ابراهیم آزاد٭

مقاله
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تعریف شایستگی 
تاکنون تعاریف مختلفی از شایســتگی انجام شده 
اســت که برخی از مهم ترین آن هــا را که در حوزة 
اســتفاده می شوند ذکر  فنی و حرفه ای  آموزش های 

می کنیم. 
1. شایستگی3 عبارت است از توانایی انجام کار برابر 

استاندارد. 
2. شایستگی عبارت اســت از انجام دادن درست 
کار در زمان درســت و طریقة درســت در موقعیت 
پیچیده با اســتفاده از ترکیب درست منابع داخلی 
و خارجــی. در این تعریف، منابــع داخلی به دانش، 
توانایی و نگرش آموخته شــده اشــاره دارد و منابع 
خارجی عبارت اند از: ابزارها، تجهیزات، شرایط اجرا، 

مواد و برخی از استانداردهای اجرا.
از  اول، اســتاندارد عبــارت اســت  در تعریــف 
اســتانداردهای عملکرد4 که توسط دنیای کار برای 
هر شــغل تعیین می شــود و حداقل هایی که معیار 

شایستگی قرار می گیرند. 
در تعریــف دوم، بر کاربرد دانش، توانایی و نگرش 
در موقعیت های پیچیده در شرایط استاندارد تأکید 
است و واژة درست5 به جای استاندارد عملکرد به کار 

رفته است.

اصول و مفاهیم
در آموزش بر اســاس شایستگی، برخی ویژگی ها 
وجــود دارد کــه آن را از دیگر نظام های آموزشــی 

متمایز می کند.
1. تأکید آموزش بر بروندادهاست. به عبارت بهتر، 
تأکید بر پیامدهای یادگیری6 اســت به جای تأکید 

بر محتوا. 
2. تأکید بر شایستگی به جای تأکید بر اهداف. 

3. نظام نمره گذاری معیار مرجع اســت که معیار 
استاندارد عملکرد است. 

4. فراگیر محور7 است. به این معنی که یادگیرنده 
در مرکز آموزش قرار گرفته است. 

5. جریان یاددهی و یادگیری فعال است.
6. آموزش همــراه عمل و تجربه اســت. آموزش 

نظری در خدمت عمل و تجربه قرار می گیرد.
7. ارزشیابی تکوینی8 به منظور اصالح یادگیری در 
مراحل شایستگی مورد توجه است. به عبارت بهتر، 

سنجش برای یادگیری9 است. 
8. عملکرد فراگیر و کسب شایستگی مالک ارتقا به 

سطح بعدی است.
9. بر تحقق پیامدهای یادگیری تمرکز می شود.

10. ارزشیابی بر اساس عملکرد )تحقق شایستگی( 
صورت می گیرد.

11. ارائة آموزش در طول زمان آموزش، بر اساس 
توالی ناشــی از ارزیابی تکوینــی )اصالح یادگیری( 

صورت می گیرد.

درامدی بر مفهوم شایستگی 
در آموزش هــای فنی و حرفــه ای ارتبــاط منطقی 
سازمان یافته و دقیق دنیای کار10 و دنیای آموزش11 
از نظر تغییرات و دگرگونی هــای تأثیرگذار، به ویژه 
آنچه در دنیای کار اتفاق می افتد، بسیار مهم و قابل 

توجه است. 
دنیای کار همواره در معرض تغییرات فناوری12 و 
پیچیدگی های روزافزون محل کار13 است و عالوه بر 
این، تحوالت اقتصادی و برخی مالحظات سیاســی 
در حوزة اشــتغال و بیکاری نیز می تواند آثار تحولی 

داشته باشد. 
دنیای آموزش عناصر ثابتی از لحاظ عنوان دارد که 
در برخورد با تحوالت دنیای کار محتوای آن تغییر و 
سازمان دهی مجدد الزم دارد. این عناصر عبارت اند از: 

دانش14، مهارت15، نگرش16 
دنیــای کار برای مشــاغل به صورت اعــم دارای 
عناصری است که به تناسب تحوالت متغیر و در هر 
دو موقعیت قابل تعریف است. این عناصر عبارت اند 
از: دامنة عمل17، ماهیت کار18 و سطح سازماندهی19

در آموزش های 
فنی و حرفه ای ارتباط 

منطقی سازمان 
یافته و دقیق دنیای 
کار و دنیای آموزش 

از نظر تغییرات 
و دگرگونی های 

تأثیرگذار، به ویژه 
آنچه در دنیای کار 

اتفاق می افتد، بسیار 
مهم و قابل توجه 

است
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در دنیای کار جدید، شایســتگی حرفه ای20 شامل 
شایســتگی های فنی دنیای کار21 و شایستگی های 

غیر فنی22 دنیای کار است. 
شایســتگی های فنی آن دســته از شایستگی ها 
هســتند که برای انجام دادن کارهای مربوط به هر 
شــغل الزم اند. شایســتگی های غیر فنی مجموعه 
شایستگی هایی هستند که می توانند در چهار دستة 

کلی قرار گیرند: 

1. شایســتگی های یادگیری23 ماننــد آموزش به 
دیگران، خود یادگیری و یادگیری در محل کار 

2. شایســتگی مدیریتــی24 مانند اجــرای چند 
شایســتگی در توالی درســت، کاهــش ضایعات، 
پیش بینــی مشــکالت و پرهیــز از آن، مراقبت از 

تجهیزات و ابزارها 
3. شایســتگی های بین فردی25 مانند توانایی کار 
تیمی، ارتبــاط کاری خوب با دیگران و مشــارکت 

مؤثردر بحث های گروهی و جلسات كاری

جدول1. ارتباط دنیای آموزش و دنیای کار از نظر عناصر و عوامل و تحوالت شغلی

عناصر و 
عوامل

توانایی حرفه ای
دانش، مهارت، نگرش

صالحیت حرفه ای
دانش، مهارت، نگرش

شایستگی حرفه ای
دانش، مهارت، نگرش

حوزه های مشترک حرفه ایانعطاف پذیری در درون یک حرفهتعیین شده برای هر شغلدامنة عمل

برنامه ریزی برای هر کارکار متغیرکار ثابتماهیت کار

سازمان دهی موقعیتی توسط شاغلخود سازمان یافتهسازمان داده شده از قبلسطح سازمان دهی

جدول زیر ارتباط دنیای آموزش و دنیای کار را از 
نظر عناصر و عوامل و تحوالت شغلی نشان می دهد. 
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4. شایســتگی های موقعیتی محــل کار26 مانند 
رعایت ایمنی و سالمت محیط کار، کار کردن مؤثر 
در یک بخش خاص، کار کردن در شرایط بحرانی و 

محدودیت های محیطی ، مشتری مداری و ...
نکتة مهم این اســت که شایســتگی های غیر فنی 
همانند شایســتگی های فنی آشــکار نیستند و در 
زمان انجام شایســتگی های فنی ظاهر می شــوند 
و آثــار خویش را به جا می گذارنــد. در آموزش های 
فنی و حرفه ای این دســته از شایستگی ها به مراتب 
مهم تر از شایستگی های فنی هستند تا جایی که در 
بسیاری از موارد، نداشتن شایستگی های غیر فنی یا 
ندیده گرفتن آن در برنامة درســی )محتوا(، اجرای 
آموزش و ارزشــیابی، ضررهــای جبران ناپذیری به 

دنبال داشته است.
شواهد پژوهشی نشان می دهد، 80 درصد موفقیت 
تکنسین ها در کار به این شایستگی ها وابسته بوده است. 

چرخة شایستگی و یادگیری 
چرخة شایســتگی در مراحــل اولیة تکوین تحت 
حرکت چرخة یادگیری اســت که در نظام آموزشی 
و در قالب درس و کارگاه از طریق کتاب درســی به 

وقوع می پیوندد. 

در این چرخه، دانش از طریق فعالیت های یادگیری 
ساخت یافته جذب می شود و در مرحلة بعد از طریق 
کاربرد آن در عمل به شایستگی تبدیل می شود و به 
وسیلة تعمیم دادن یا ارتباط دادن آن به دنیای کار 
و زندگی به شایستگی می انجامد و به صورت توسعه 
یابنده وارد چرخة دوم یادگیری می شود و این چرخه 
برای هر رشتة تحصیلی- حرفه ای به صورت بازشونده 

)توسعی( ادامه می یابد. 
توجه مهم این است که تعمیم یادگیری به زندگی 
و کار نقش شتاب دهنده شایستگی را بازی می کند و 
بدون آن این چرخه با اختالل و گاهی توقف روبه رو 

خواهد شد. 

و  یادگیری  چرخه هــای  جا به جایی 
شایستگی 

طی دوران آمــوزش، با اولین چرخــة یادگیری، 
شایستگی از درون آن شروع به رشد می کند و کم کم 
در صورتی که چرخة مذکور به صورت سالم و دقیق 
کار خود را انجام دهد، شایســتگی بزرگ و بزرگ تر 
می شود تا جایی که روی هم منطبق و از این چرخه 
خارج  شود و به صورت مستقل در دنیای کار و زندگی 

با یادگیری مادام العمر در درون خویش ادامه  یابد. 

چرخة شایستگی 
)یادگیری در درون(

چرخة یادگیری 
)شایستگی در درون(

شایستگی

Competent

Not competent

شایستگی

طرحوارة  جابه جایی شایستگی و یادگیری

چرخة اول

ارتباط دادن  به

شغل 

زندگی

شتاب دهنده 
شایستگی

چرخه یادگیری شایستگی

چرخة دوم

)کاربرد دانش( انجام دادن28

جذب 
دانش27

جذب 
دانش27

شایستگی

یادگیری

یادگیری

نکتة مهم این است 
که شایستگی های 

غیر فنی همانند 
شایستگی های 

فنی آشکار نیستند 
و در زمان انجام 

شایستگی های فنی 
ظاهر می شوند 

و آثار خویش را 
به جا می گذارند. 
در آموزش های 
فنی و حرفه ای 
این دسته از 

شایستگی ها به 
مراتب مهم تر از 

شایستگی های فنی 
هستند
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استاندارد شایستگی
استاندارد شایستگی را دنیای کار تعیین می كند و 
اثبات شایستگی به کمک همین استانداردها توسط 

ارزیابان حرفه ای انجام می گیرد. 
استانداردهای شایستگی مجموعه ای از استانداردهای 

عملکرد هستند که شامل این موارد هستند: 
1. نوع عملکرد شایستگی؛ یعنی چه کاری باید انجام 

شود. این مورد سه حالت ممکن را شامل می شود:
- عملکــرد درون دادی با تأکید بــر فراهم آوردن 

شرایط برای انجام كار
- عملکرد فرایندی با تأکید بر رویه های کاری 

- عملکرد برون دادی با تأکید بر محصول30
برای هر شایســتگی، به اقتضای موقعیت و شرایط 

انجام کار، یکی از این حاالت مدنظر قرار می گیرد.
2. شرایط انجام عملکرد ؛

شامل محل انجام کار، مدت، ابزار، تجهیزات و مواد 

 پی نوشت ها
آموزش هاي   وكارشناس  پژوهشگر  ٭ 

فني وحرفه اي
1 . Competency based 
training
2. Competency or compe-
tence 
3. Competency is Ability to do 
things to standard
4.Performance standard
5. Right
6. Learning outcome 
7. Learning oriented
8. Formative Evaluation 
9. Assessment For Learning 
10. world of work
11. world of Education 
12. Pace of Technology 
13. Complexity of workplace 
14. knowledge 
15. Skill 
16. Attitude 
17. Scope of Action 
18. characters of work 
19. Organizational Level
20. Occupational Compe-
tency 
21. Technical Competency 
22. Non – Technical com-
petency 
23. Learning Competency 
24. Management Compe-
tency 
25. interpersonal competency 
26. Workplace Competency
27.absorb knowledge 
28. The Application of knowl-
edge (doing)
29. Connecting
30. Product based 
31. How well
32. Competent 
33. Not competent 
34. Constructed learning 
activities
35. Vocational Education 
(central Training)
36. Vocational training 
37. Apprenticeship system 
38. knowledge Task 

مورد نیاز و دستورالعمل ها و استانداردهای تطبیقی 
)کاتالوگ ها، نقشه ها(

3. کیفیت عملکرد31، به ایــن معنا که عملکرد را 
با چه کیفیتی می توان پذیرفت و شایســتگی اثبات 
می شود. این کیفیت ها به صورت استانداردهای ملی، 
استانداردهای حوزة حرفه ای، استانداردهای توافقی و 

یا تابع سرعت انجام کار یا تطبیقی هستند. 
قابل ذکر است، شایستگی نمی تواند و نباید به صورت 
طیف )نمره دادن های مرسوم( زیر 10 غیر قابل قبول 
و از 10 باالتــر تــا 20 که تعداد زیــادی نمره وجود 
دارد، قابل قبول تلقی شود، بلکه شایستگی به صورت 
نقطه ای و با ذکر شایسته است32 و شایسته نیست33 

بعد از آزمون عملکرد تعیین و مشخص می شود. 

نظام یاددهی و یادگیری بر اساس 
شایستگی 
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- یاددهــی بــر اســاس شایســتگی، طراحــی 
موقعیت های یادگیری بر اساس فعالیت های یادگیری 
ســاخت یافته34 در برنامة درسی است که هر یک از 
یادگیرندگان بتوانند با استفاده از راهبردهای متنوع 
یاددهــی- یادگیری، در مســیر یادگیری به  تدریج 

شایستگی های از پیش تعیین شده را کسب کنند. 
- یادگیری بر اساس شایستگی، مسیری است شامل 
فعالیت های یادگیری ساخت یافته که در آن مسیر، 
هر یادگیرنده می تواند مجموعه ای از شایستگی های 
از پیش تعیین شده را بر اساس استاندارد شایستگی 

کسب کند. 

محیط های یادگیری آموزش 
شایستگی 

در آموزش بر اســاس شایســتگی، دو نوع محیط 
یادگیری می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد؛ با این 

 منابع
کارگاه   .  )1393( ابراهیــم  آزاد،   .1
آموزشی، آموزش بر اساس شایستگی. 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان 

آموزشی. تهران.
2. Designing Competency 
based Training, National Cen-
tre for Competency based 
Training, 1995, Australia
3. Improving Competency 
based Assessment, Australian 
Competency Research Cen-
tre. 1995.
4. Richard S. Sullivan (1995), 
the competency based Ap-
proach to training, USAID 
5. Structures and functions of 
Competency – based Educa-
tion and Training a compara-
tive perspective. GIZ, 2011
6. 40 question about CBT, ILO
7. Felix Rauner and others, 
Competency Development 
and Assessment in TVET 
(COMET), Theoretical Frame-
work and Empirical Results, 
Springer, New York, 2013. 
8. Rudolf Tippled, Competen-
cy based Training inWent- Ca-
pacity Building international, 
Germany, 2003 

شــرط که محیط یادگیری تا حد امکان شــبیه به 
دنیای واقعی کار باشد. 

1. محیط یادگیری درون مدرسه ای 
- کارگاه – کالس

- آزمایشگاه )دانش آموز محور(
- کارگاه تولیدی

- عملیات میدانی )فعالیت های فضای باز( 
2- محیط یادگیری خارج از مدرسه 

- کارآموزی مرکزی35 )کارگاه مرکزی( 
- کارآموزی در محل کار36

- محل کار واقعی )استاد شاگردی37( 

سنجش شایستگی ها براساس 
استاندارد یا پیامد یادگیری

فراینــد جمع آوری شــواهد و مــدارک به منظور 
قضــاوت در مــورد صالحیــت یک فرد بر اســاس 
استانداردهای دنیای کار یا پیامد یادگیری است که 

در برنامة درسی منعکس شده است.

انواع ســنجش در آموزش براساس 
شایستگی

1- مشاهدة عملکرد 
در این نوع سنجش، تمرکز ارزیاب بر فرایند انجام 
کار اســت که اثبات شایســتگی عملکرد بر اساس 

فرایند و رویة کاری هم نامیده می شود.
2. آزمون مهارت

در این نوع ســنجش، تمرکز ارزیاب بر نمونة کار، 
نمونة مهارت یا انجام یک پروژه اســت. بدیهی است 
در پروژه ها نمونة مهارت ها به صورت تکراری و فراوان 

ممکن است ارزیابی شود.
3. شبیه سازها 

در ایــن نوع ســنجش ها، تمرکز ارزیــاب متوجه 
محصول نهایی یا مشاهدة فرایند انجام کار است. در 
برخی از موارد شبیه سازی مستلزم انجام محاسبات 

و راه اندازی نرم افزارهای خاص است.
4. آزمون کتبی عملکردی 

در ایــن نوع ســنجش تمرکــز ارزیاب بــر نتایج 
محاسبات و عملیات انجام شده است. بیشتر این نوع 
ســنجش در تکالیف کاری دانشی38 که سطح باالی 
مهارت های شــناختی اســت انجام می شود. گاهی 
آزمون های کتبــی عملکردی به صورت کمکی برای 
اثبات شایستگی عملکرد با تأکید بر محصول انجام 

می شوند. 



حــــــوزۀ تربیت 
و یادگیـــری كار و 
ـــــــــاوری ــــــ فن

كلیدواژه ها: 
حوزة تربیت و یادگیری 
کار و فناوری، آموزش 
مبتنی بر پودمان و پروژه، 
آموزش فنی وحرفه ای، 
توسعة پایدار

ایران در افق 1404«، ضرورت دارد افراد کشــور در 
هر بخــش از زندگی اجتماعی و حرفه ای خود به طور 
مســتمر دانش، مهارت و نگرش خود را توسعه دهند 
تــا در جامعة دانش محور، زندگــی و کار هدفمندی 
داشته باشند. آموزش و مهارت آموزی سبب پیشرفت 
فردی، افزایش بهره وری و تسهیل مشارکت در زندگی 
اجتماعی و اقتصادی و در نهایت سبب افزایش درامد 
و کاهش فقر می شود. محصول این آموزش ها، دانش و 
مهارت، موتورهای رشد اقتصادی و توسعة اجتماعی 
است و سرمایه گذاری در این آموزش، سرمایه گذاری 

برای آینده تلقی می شود.
»حوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری« و »آموزش 
فنی و حرفــه ای کارا و اثربخش« اصلی ترین گزینه و 
عامل برای تحقق این دو رویکرد است که با توجه به 
شرایط فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور، کسب 
شایســتگی ها و ایجاد صاحیت های نیروی کار برای 
ورود به حرف و مشــاغل سطوح ابتدایی و میانی، در 
دوره های آموزشی متوســطه و کاردانی امکان پذیر 
خواهد بــود. بخش اعظم شایســتگی های محوری 
)غیرفنی( دنیای کار نیز در دورة آموزش عمومی شکل 

خواهد گرفت.

مقاله

اشاره 
با توجه به رشد سریع تغییرات فناوری، اجتماعی 
و اقتصــادی، پیچیدگی های دنیــای کار به همراه 
ظهور چالش ها و مفاهیمی از قبیل توســعة پایدار، 
آموزش مادام العمر، آموزش برای همه، کار شایسته، 
جهانی سازی و رسیدن به شاخص ها و استاندارد های 
توسعه، به ویژه »سند چشــم انداز جمهوری اسامی 

بهنام نیك نژاد
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مقدمه
کشور جمهوری اسالمی ایران ظرفیت ها، منابع و 
مزیت هــای ویژه و متنوعــی دارد، و هم اکنون برای 
رســیدن به اهداف حال و آیندة کشــور )توســعة 
همه جانبه و پایدار( در افــق 1404 نیازمند نیروی 
کار بهره ور در تمامی حرف و مشاغل برای بخش های 

مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. 
امــا در حال حاضــر توزیع نیروی انســانی، هرم 
تحصیلی و هرم شغلی تناسب و کیفیت الزم را ندارد 
و اگر راهبرد مناسبی اندیشه نشود، این فاصله و عدم 
تناسب بیشتر خواهد شد. جایگاه برخی از کشور های 
منطقه  نسبت به شاخص های توسعة انسانی باالتر از 
ایران است. از جمله دالیل اساسی بروز این مشکالت 
می توان به »توجه نداشــتن به ارزش کار و تولید«، 
»توجه نداشــتن به آموزش هــای فنی وحرفه ای« و 
»نبود ارتباط بین ذی نفعان آموزش فنی وحرفه ای« 
اشاره كرد. با توجه به آمار های موجود، حجم عظیمی 
از فرصت های شــغلی و حرفه ای کشــور در سطوح 
اولیه و میانی مهارتی )بیش از 80 درصد( قرار دارند 
که برای مقابله بــا چالش های  نوظهور دنیای کار و 
رسیدن به اهداف توسعه، در این سطوح دو رویکرد 

را باید مورد توجه قرار داد )نمودار 1(.
1. توسعة سرمایة انسانی با توجه به نیاز های حرف 
و مشــاغل موجود و آینده همراه با تغییرات فناوری 

و پیچیدگی ها؛ 
2. ایجاد مشاغل و حرف بهره ور )افزایش مشاغل با 

مهارت ها و شایستگی های باال(؛

مرتبط با فنــاوری و علوم وابســته، به ویژه فناوری 
اطالعات و ارتباطات، به منظور آمادگی ورود به حرفه 
و شــغل در بخش ها ی گوناگون اقتصاد ی و زندگی 

اجتماعی است. 

ضرورت و کارکرد حوزه
با توجه به آموزه های اسالمی، كار و اشتغال از ارزش 
تربیتی برخوردار است و انســان از طریق كار، نفس 
ســركش را رام می كند، شــخصیت وجودی خویش 
را صیقل می دهــد، هویت خویش را تثبیت می كند، 
زمینة  ارتقای وجودی خویش را مهیا می سازد، و امکان 
کسب روزی حالل و پاسخ گویی به نیاز های جامعه را 
فراهم می آورد. آموزش فناوری و کار و مهارت آموزی، 
باعث پیشــرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت 
در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش 

درامد و توسعه یافتگی خواهد شد. 

قلمروی حوزه: 
قلمروی این حوزه شــامل چهار دسته شایستگی 

است:
 1.  شایستگی های محوری غیرفنی دنیای كار؛ 

2. شایســتگی های پایة فنی مورد نیاز نیروی كار 
حرف و مشاغل گوناگون؛

 3. شایســتگی های مربوط به فناوری اطالعات و 
ارتباطات؛

 4. شایســتگی های مربوط به یادگیری مادام العمر 
فنی وحرفه ای.

نمودار 1

اقتصادی
انسانی

مالی

فیزیكی

اجتماعی

اجتماعی

افزایش سرمایهتوسعة پایدار
توسعة آموزش و 

تربیت فنی وحرفه ای

سیاسی

فرهنگی

بیانیة حوزة تربیت و یادگیری کار و 
فناوری در برنامة درسی ملی

حوزة  کار و فناوری شامل کسب مهارت ها ی عملی 
برای زندگی كارامد و بهر ه ور و کسب شا یستگی ها ی 

سازماندهی  در  كلی  جهت گیری های 
محتوا و آموزش حوزه

شایستگی های این حوزه در دورة  آموزش عمومی 
به صــورت عینــی، تجربی و عمدتــًا در هم تنیده با 

آموزش فناوری و 
کار و مهارت آموزی، 

باعث پیشرفت 
فردی، افزایش 

بهره وری، مشارکت 
در زندگی اجتماعی 
و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درامد 

و توسعه یافتگی 
خواهد شد
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دیگر حوزه های تربیت و یادگیری و از طریق كسب 
تجربه در محیط های یادگیری واقعی و متنوع کسب 
خواهد شــد و زمینة   هدایت دانش آموزان را با توجه 
به عالقه ها و توانایی ها یشان در مسیرهای تحصیلی، 

حرفه ای و شغلی فراهم می كند.  
در تدوین فعالیت های یادگیری این حوزه در تمامی 
دوره های تحصیلی دیدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. 
در پایه های اول تا ســوم دورة ابتدا یی، مهارت های 
مربــوط به كار به صورت تلفیقی با ســایر حوزه های 
یادگیری ارائه می شــود. در پایه های چهارم تا ششم 
دورة ابتدایی و دورة اول متوسطه، مهارت های مربوط 
به كار در قالب پروژه  و براســاس نیازها، استعدادها، 
عالقه هــا و موقعیت های محلــی تعریف و به صورت 
عملی اجرا خواهد شد. فناوری اطالعات و ارتباطات 
عالوه بر تلفیق با سایر حوزه های یادگیری می تواند 

به صورت مستقل ارائه شود.
سازمان دهی محتوا در دورة  دوم متوسطه، به صورت 

زیر خواهد بود:
گروه اّول: در این گروه دانش آموزان قادر خواهند 
بود پــس از پایان دورة  متوســطه جذب دنیای کار 
شــوند. حرفه های انتخابی با توجه به زمان آموزش 
و دیگر عوامل در ســطوح یک یا دو مهارتی1 تعریف 
می شــوند. مراکز یادگیری در اجرای این آموزش ها 
می توانند خارج از مدرسه و با مشارکت بخش دولتی 
و غیردولتی تشکیل شوند. نیازهای منطقه ای باید در 

طراحی و تدوین برنامة درسی لحاظ  شوند.
گروه دوم: در این گروه دانش آموزان قادر خواهند 
بود پــس از پایان دورة کاردانی  جــذب دنیای کار 
شــوند. حرفه های انتخابی با توجه به زمان آموزش 
و دیگر عوامل، در ســطوح دو یا سه مهارتی  تعریف 
می شوند. در این گروه بین شایستگی های گروه های 
اصلی حرفــه و شایســتگی های حرفه های انتخاب 
شده تعادل برقرار است. مراکز یادگیری در این نوع 
آموزش ها متنوع اند. برنامه ریزی درســی این گروه و 
اجرای آن با مشارکت آموزش و پرورش و وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری انجام می شود.
گروه سوم: در این گروه برنامة درسی دانش آموزان 
دورة متوســطه نظری باید به  گونه ای طراحی شود 
كه هر دانش آموز در پایان دورة  دوم متوســطه، در 
یكی از فعالیت های فنی وحرفه ای ســاده متناسب با 
نیازها و عالقه های خود مهارت كافی عملی را كسب 
كرده باشد و این امر در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
به عنوان یک معیار لحاظ شود. گروه بزرگ حرفه های 
انتخابی با توجه بــه زمان آموزش و دیگر عوامل در 

سطوح سه یا چهار مهارتی قرار دارند.
جدول 1 شایســتگی های کالن، کلی و جزئی در 
قلمــروی حوزة تربیت و یادگیــری کار و فناوری و 
جدول هــای 2، 3، 4 و5 شایســتگی ها و هدف های 
حــوزة تربیت و یادگیری کار و فناوری را به تفکیک 

دوره های تحصیلی نشان می دهند. 

مهارت های مربوط 
به كار در قالب پروژه  
و براساس نیازها، 
استعدادها، عالقه ها 
و موقعیت های 
محلی تعریف و 
به صورت عملی اجرا 
خواهد شد. فناوری 
اطالعات و ارتباطات 
عالوه بر تلفیق با 
سایر حوزه های 
یادگیری می تواند 
به صورت مستقل ارائه 
شود
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گی
ست

شای
ب 

کس
 

یی
تدا

ل اب
ة او

دور
ح 

سط
در 

ل 
سای

و و
ت 

یزا
جه

ت
 و 

زی
ردا

ده پ
، ای

ت
القی

 خ
گی

ــت
یس

شا
ب 

ســ
 ک

انه
اور

 فن
کر

تف
ده

نوا
خا

ل 
شاغ

ت م
اخ

شن
ی 

انای
 تو

ب
کس

 
ام 

نج
ل ا

قبی
از 

ی )
زیک

 فی
ای

ی ه
انای

 تو
ب

ســ
 ک

)...
ز و

 ری
ق،

دقی
ت 

رکا
ح

ی ها
اور

 فن
واع

ت ان
اخ

شن
ی 

انای
 تو

ب
کس

 
 و 

نی
ایم

د  
وار

ی م
یر

رگ
ه کا

ی ب
تگ

یس
شا

ب 
کس

 
رها

 کا
جام

ر ان
ت د

داش
به

م 
 عل

یق
تلف

ق 
طری

از 
ی 

یر
دگ

 یا
ب

جار
ب ت

کس
 

ل 
عم

و 
کار

ش 
ارز

 و 
گ

هن
 فر

ب
کس

 
 و 

واد
، م

ــا
ره

بزا
با ا

ار 
ی ک

تگ
ســ

شای
ب 

ســ
 ک

ن 
گو

ونا
ی گ

س ها
جن

وة 
نح

 و 
ت(

عــ
طبی

ت )
خلق

به 
جه 

 تو
ب

ســ
 ک

ن ها
ر آ

 کا
د و

کر
مل

ع

گی
ست

شای
رد 

ندا
ستا

ر ا
ی ب

بتن
د م

کر
روی

 
ری

گی
یاد

گر 
 دی

ای
ه ه

وز
 ح

 در
قی

لفی
د ت

کر
روی

 
ان

دم
 پو

ه یا
روژ

ر پ
ی ب

بتن
د م

کر
روی

 
توا

مح
ی 

جه
ه و

 س
تار

اخ
 س

 بر
نی

مبت
رد 

ویك
 ر

وز
ش آم

 دان
یاز

ر ن
ی ب

بتن
د م

كر
روی

 
ت 

ور
ه ص

ل ب
صو

مح
 و 

ند
رای

ی ف
صیف

 تو
بی

شیا
ارز

 
ت 

ور
ه ص

ی ب
تگ

یس
شا

رد 
ندا

ـتا
سـ

ر ا
ی ب

بتن
ی م

مل
ع

مر
ست

م
ه، 

روژ
ه، پ

شــ
رپو

 کا
 از

ده
تفا

ســ
با ا

ی 
یاب

شــ
ارز

 
سی

وار
ت 

رس
 فه

ه و
هد

شا
، م

ول
حص

م

ل 
صو

مح
ت 

اخ
و س

ی 
راح

)ط
ژه 

رو
پ

یه 
 پا

ای
ی ه

تگ
یس

شا
از 

ده 
تفا

 اس
با

ی 
ــا

ه ه
وز

ح
ی 

ی ها
تگ

ســ
شای

و 
گر(

 دی
ری

گی
یاد

در 
د 

 بای
ان

وز
ش آم

دان
ه، 

دور
ن 

یــ
ل ا

طو
در 

ق 
خال

 و ا
مل

، ع
ـم

علـ
ن، 

ما
، ای

کر
 تف

ـة
ینـ

زم
رد 

موا
طة 

واس
 به 

ی(
تگ

ســ
شای

ب 
کس

ی 
برا

(
ند:

شو
ده 

 دا
ش

وز
 آم

زیر
ت 

وال
حص

ز م
ی ا

نه ا
دام

ی 
زیاب

 ار
ی و

رس
 بر

.1
که 

 این
رد

مو
در 

ت 
حب

 ص
ل،

مثا
ی 

برا
ا )

ــن
آش

که 
 را 

چه
ا آن

، آی
ند

کن
می 

ار 
ه ک

نــ
گو

 چ
ن ها

آ
د(

هن
ی د

م م
جا

د ان
دارن

ی پن
م

عة 
ســ

 تو
ای

 بر
کز

مر
 مت

لی
عم

ی 
ــا

ره
 کا

.2
ها 

ند
رای

، ف
ت ها

هار
، م

ک ها
کنی

ز ت
ی ا

نه ا
دام

ها 
ش 

 دان
و

ی:
گیر

 یاد
ای

زه ه
حو

گر 
ی دی

ی ها
ستگ

شای
  

 
 

    
   :

ری
ناو

ن ف
دما

 پو
   

 
 

    
    

ار: 
ن ک

دما
 پو

   
     

 
     

ی:  
اور

و فن
کار 

ژة 
پرو

1 
طح

س

2 
طح

س

3 
طح

س
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یی
تدا

م اب
دو

رة 
دو

 ـ 
ری

ناو
و ف

ار 
ی ک

یر
دگ

 یا
ت و

ربی
ة ت

وز
 ح

ای
ف ه

هد
 و 

ی ها
تگ

یس
شا

 .3
ول

جد

ی ها
تگ

یس
شا

بر 
د 

کی
تأ

ی ها
تگ

یس
 شا

وح
سط

الن
و ک

ی 
صل

ف ا
هدا

ا
ل 

عم
ن، 

ما
، ای

کر
 تف

م،
 عل

صر
عنا

س 
سا

برا
(

ق(
خال

و ا
بی

شیا
ارز

 و 
ری

گی
یاد

 ـ 
هی

دد
ی یا

دها
بر

راه
 و 

ه ها
روژ

ق پ
یــ

تلف
رد 

ویک
ر

ن ها
دما

پو
ت

سع
و

وع
وض

و م
وا 

حت
م

 و 
کار

گ 
هن

فر
ی 

تگ
ســ

شای
 

ش
تال

و 
ـه 

ایـ
ی پ

ی ها
تگ

ســ
شای

 
ی 

رفن
غی

ت
طا

تبا
و ار

ت 
العا

 اط
ری

ناو
 ف

ری
ناو

و ف
د 

ولی
گ ت

هن
 فر


ت 
القی

 خ
ی،

داز
ه پر

ید
ی ا

تگ
یس

شا
ب 

کس
 

ری
وآو

و ن
می

ست
سی

 و 
انه

اور
 فن

کر
 تف

گی
ست

شای
 

 و 
ت

یزا
جه

ی ت
ل ها

مد
ت 

اخ
 س

ی و
راح

 ط


یی
تدا

م اب
دو

رة 
دو

ح 
سط

در 
ل 

سای
و

ود
 خ

قة
نط

ل م
شاغ

ت م
اخ

شن
 

در 
ی 

صیت
ـخ

شـ
ی 

ــا
ی ه

ژگ
 وی

ب
ســ

 ک
نی

فری
ارآ

ک
ی 

نیا
ی د

رفن
 غی

ای
ی ه

تگ
ســ

شای
ب 

کس
  کار

در 
ی 

فه ا
حر

غ 
بلو

ی 
تگ

ســ
شای

ب 
ســ

 ک
ای

رفه 
 ح

عه
وس

و ت
ب 

خا
انت

دة 
ــا

 س
ی و

وم
عم

ی 
تگ

ســ
شای

ب 
ســ

 ک
در 

از 
 نی

رد
مو

ی 
ــا

ره
بزا

با ا
ار 

و ک
ی 

فه ا
حر

ش
مای

و آ
ت 

سی
جن

 با 
ب

اس
متن

ی 
دگ

زن
ت 

طا
تبا

و ار
ت 

العا
 اط

ی 
اور

 فن
ش

وز
 آم


رد  
موا

ی 
یر

رگ
ه کا

ی ب
تک

ســ
شای

ب 
کس

 
رها

 کا
جام

ر ان
ت د

داش
 به

ی و
من

ای
کار

ش 
ارز

 و 
گ

هن
 فر

ب
کس

 
ت

یفی
ل ک

تر
 کن

گی
ست

شای
ب 

کس
 

گی
ست

شای
رد 

ندا
ستا

ر ا
ی ب

بتن
د م

کر
روی

 
ل 

ستق
و م

ی 
فیق

د تل
کر

روی
 

ان
دم

 پو
ه و

روژ
ر پ

ی ب
بتن

د م
کر

روی
 

توا
مح

ی 
جه

ه و
 س

تار
اخ

 س
 بر

نی
مبت

رد 
ویك

 ر
وز

ش آم
 دان

ه و
مع

جا
از 

 نی
 بر

نی
مبت

رد 
ویك

 ر
ل 

صو
مح

 و 
ـد

ینـ
فرا

ی 
فــ

صی
 تو

بی
ـیا

شـ
ارز

 
ی 

تگ
یس

 شا
رد

ندا
ستا

بر ا
ی 

بتن
ی م

مل
ت ع

ور
ه ص

ب
مر

ست
ت م

ور
ه ص

ب
ه، 

روژ
، پ

شه
رپو

 کا
 از

ده
تفا

ســ
با ا

ی 
یاب

زش
 ار


سی
وار

ت 
رس

 فه
ه و

هد
شا

، م
ول

حص
م

ت 
اخ

ســ
 و 

حی
طرا

ه )
روژ

پ
ش 

 دان
ه از

فاد
ست

با ا
ل 

صو
مح

ی(
یر

دگ
ر یا

دیگ
ی 

ه ها
وز

ح
ی 

ت ها
الی

)فع
ار 

 ک
ان

مــ
ود

پ
ه(

حرف
 و 

غل
 ش

دة
سا

ی 
اور

)فن
ری

ناو
ف

ن 
ــا

دم
پو

ی(
دگ

 زن
کل

از 
 نی

رد
مو

نة 
زمی

در 
د 

 بای
ان

وز
ش آم

 دان
وره

ن د
ل ای

طو
در 

ی 
برا

(  
الق

خــ
و ا

ل 
عم

م، 
 عل

ن،
ــا

ایم
ر، 

فک
ت

ش 
وز

 آم
زیر

رد 
موا

طة 
واس

 به 
ی(

تگ
یس

شا
ب 

کس
وند

 ش
ده

دا
ت 

وال
حص

ز م
ی ا

فــ
طی

ی 
زیاب

 ار
ی و

ســ
رر

1. ب
ا، 

ن ه
ر آ

 کا
ـی

گـ
گون

 چ
رد

مو
در 

کر 
 تف

نا،
شــ

آ
ی 

ه ها
دگا

 دی
، و

ــا
ن ه

ز آ
ه ا

فاد
ــت

 اس
گی

گون
چ

ند
کن

می 
ار 

ا ک
ن ه

ا آ
ه ب

ی ک
راد

اف
عة 

ســ
 تو

ای
 بر

کز
مر

 مت
ـی

ملـ
ی ع

ــا
ره

 کا
.2

 و 
دها

راین
، ف

ت ها
هار

، م
ک ها

کنی
ز ت

ی ا
نه ا

دام
ش ها

دان
ده 

تفا
 اس

ت با
وال

حص
ت م

اخ
ســ

 و 
حی

طرا
 .3

ی 
یک

کان
ی م

جزا
ل ا

شام
اد 

مو
از 

ی 
عه ا

مو
مج

از 
 و 

یر،
پذ

کل 
شــ

اد 
ـو

 مـ
ذا،

غــ
ی، 

کــ
تری

الک
و 

ت
جا

سو
 من

د و
موا

ی 
ذیر

ف پ
طا

انع
ل 

ـام
شـ

ت 
طا

تبا
 ار

ت و
ــا

الع
 اط

ری
ـاو

فنـ
 .4

انه
 رای

ر با
 کا

ه و
ارائ

ی، 
داز

ه پر
واژ

ی:
گیر

یاد
ی 

ه ها
حوز

گر 
 دی

ای
ی ه

تگ
یس

شا
  

    
   

ی: 
اور

 فن
ان

دم
 پو

   
 

 
   

   
   

ار:
ن ک

دما
 پو

   
    

   
ی :

اور
 فن

ر و
 کا

وژة
پر

1 
طح

س

2 
طح

س

3 
طح

س
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طه
وس

 مت
ول

ة ا
دور

 - 
ی 

اور
 فن

ر و
 کا

ری
گی

یاد
 و 

ت
ربی

ة ت
وز

 ح
ای

ف ه
هد

 و 
ها 

گی 
ست

شای
 .4

ل 
دو

ج

ی ها
تگ

یس
شا

بر 
د 

کی
تأ

ح 
طو

س
ی ها

تگ
یس

شا

الن
و ک

ی 
صل

ف ا
هدا

ا
ل 

عم
ن، 

ما
، ای

کر
 تف

م،
 عل

صر
عنا

س 
سا

برا
(

ق(
خال

و ا

ی-
ده

یاد
ی 

ــا
ده

بر
راه

بی
شیا

ارز
 و 

ری
گی

یاد
ن ها

دما
 پو

ا و
ه ه

روژ
ق پ

لفی
د ت

کر
روی

ت
سع

و
وع

وض
و م

وا 
حت

م

ش
تال

 و 
کار

گ 
هن

 فر
گی

ست
شای

 
ی 

تگ
یس

شا
 و 

ای
رفه 

 ح
عة

ســ
 تو
 نی
ف

ت
طا

تبا
و ار

ت 
العا

 اط
ری

ناو
 ف

ری
ناو

و ف
د 

ولی
گ ت

هن
 فر


ید
تول

 و 
حی

طرا
 

ری
ناو

ا ف
ر ب

 کا


کر 
 تف

ی،
آور

ـو
 نـ

گی
ــت

یس
شا

ب 
ســ

 ک
می

ست
سی

 و 
انه

اور
فن

ی 
صل

ی ا
ه ها

وز
 ح

در
ت 

اخ
ــن

 ش
ب

کس
 

لی
شغ

ای
رفه 

 ح
الق

 اخ
گی

ست
شای

ب 
کس

 
الل

 ح
ب

کس
 و 

کار
گ 

هن
 فر

ب 
کس

 
ی ها

اور
 فن

واع
ا  ان

ار ب
ی ک

تگ
یس

 شا
ب

کس
 

در 
ی 

فه ا
حر

یه 
ی پا

ی ها
تگ

یس
شا

ب 
کس

 
لی

شغ
ی 

صل
ی ا

ه ها
رو

گ
ی 

اور
 فن

ــا
ر ب

 کا
گی

ــت
یس

شا
ب 

ســ
 ک

ت 
رع

ســ
 با 

پ
 تای

ت و
طا

تبا
 ار

ت و
العا

اط
رد

ندا
ستا

ا
رد  

موا
ی 

یر
رگ

ه کا
ی ب

تگ
ســ

شای
ب 

کس
 

رها
 کا

جام
ر ان

ت د
داش

 به
ی و

من
ای

ی 
نیا

ی د
رفن

غی
ی 

ی ها
تگ

یس
شا

ب 
کس

  کار
در 

ی 
فه ا

حر
غ 

بلو
ی 

تگ
ســ

شای
ب 

کس
 

ای
رفه 

 ح
عه

وس
و ت

ب 
خا

انت
ی 

ما
هن

ی را
یر

رگ
ه کا

ی ب
تگ

یس
شا

ب 
کس

 
می

مو
ت ع

یزا
جه

و ت
ل 

سای
ز و

ده ا
تفا

اس
 و 

ده 
سا

ی 
وان

ه خ
قش

ی ن
تگ

یس
شا

ب 
کس

 
ت

یفی
ل ک

تر
کن

نی
فری

ارآ
ی ک

تگ
یس

شا
ب 

کس
 

ت
یفی

ل ک
تر

 کن
گی

ست
شای

ب 
کس

 

بر 
ی 

بتن
 م

رد
کــ

روی
 

گی
ست

شای
رد 

ندا
ستا

ا
و 

ی 
فیق

 تل
رد

کــ
روی

 
ل 

ستق
م

ژه 
رو

ر پ
ی ب

بتن
د م

کر
روی

ان
دم

 پو
یا

بر 
ی 

بتن
 م

رد
كــ

روی
 

ی 
جه

ه و
ســ

ار 
خت

ــا
س

وی
حت

م
از 

ر نی
ی ب

بتن
د م

كر
روی

 
وز

ش آم
 دان

ه و
مع

جا
د 

نــ
رای

ی ف
یاب

شــ
ارز

 
ت 

ور
ه ص

ل ب
ـو

صـ
مح

و 
ـر 

 بـ
ـی

تنـ
مب

ی 
لــ

عم
ی 

تگ
یس

شا
رد 

ندا
ـتا

سـ
ا

مر
ست

ت م
ور

ه ص
ب

ده 
تفا

اس
با 

ی 
یاب

زش
 ار


ه، 
روژ

پــ
ه، 

شــ
رپو

کا
از 

و 
ده 

ـاه
شـ

 م
ل،

صو
مح

سی
وار

ت 
رس

فه

 و 
کار

ی 
ــا

ن ه
دما

 پو
 از

ده
تفا

ســ
 )ا

وژه
ـر

پـ
ی(

اور
 فن

ای
ن ه

دما
پو

ل 
شغ

ی 
صل

زة ا
حو

ی 
ت ها

الی
)فع

ار 
ن ک

دما
پو

ه(
حرف

و 
ده 

تفا
ســ

د ا
ور

ی م
اور

)فن
ی 

اور
 فن

ان
مــ

ود
پ

ی(
دگ

 زن
کل

ی 
برا

در 
د 

 بای
ان

وز
ش آم

 دان
وره

ن د
یــ

ل ا
طو

در 
ق  

خال
 و ا

مل
، ع

لم
، ع

ان
ایم

ر، 
فک

ة ت
نــ

زمی
رد 

موا
طه 

واس
 به 

ی(
تگ

یس
شا

ب 
کس

ی 
برا

(
ند:

شو
ده 

 دا
ش

وز
 آم

زیر
ول

حص
ت م

اخ
 س

ی و
راح

 ط
.1

عة 
ســ

 تو
ای

 بر
کز

مر
 مت

لی
عم

ی 
رها

 کا
.2

ها 
ند

رای
ا، ف

ت ه
هار

، م
ک ها

کنی
ز ت

ی ا
نه ا

دام
ی 

شغل
ی 

صل
ی ا

ه ها
وز

 ح
 در

ش ها
 دان

و
له 

حو
ت م

وال
حص

ت م
اخ

ســ
 و 

حی
طرا

 .3
د 

بای
ف 

الی
تک

ف. 
لــ

خت
ی م

ــا
ه ه

مین
ر ز

د
از 

 و 
ند

اش
ل ب

تر
کن

ی 
م ها

ــت
یس

 س
مل

شا
ود.

 ش
ده

تفا
 اس

زی
مای

 مت
اد 

مو
ت 

سخ
ی 

اها
غذ

یا 
اد 

مو
ل 

ـام
شـ

اد 
مو

ن 
ای

ند.
ست

م ه
 نر

و 
ل 

ـام
شـ

ت 
طا

تبا
 ار

ت و
العا

 اط
ری

ناو
4. ف

ت، 
العا

 اط
وی

وج
ت 

جس
ه، 

ارائ
ی، 

داز
ه پر

واژ
ت.

 اس
انه

 رای
م با

سی
 تر

ت و
العا

 اط
ت

منی
ا

ن 
ید

ســ
ی ر

 برا
ری

گی
یاد

ب 
جار

ع ت
نو

5. ت
ای

رفه 
 ح

وغ
ه بل

ب

ی:
یر

دگ
ی یا

ه ها
وز

 ح
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اهمیت یادگیــری کار و فناوری در 
دورة عمومی

فراگیــری کار و فناوری به کودکان کمک می کند 
تــا فرهنگ کار و تالش و تولید و فناوری را از همان 
ابتدا در درون خود نهادینه کنند و همیشــه علم را 
با عمل همراه ســازند. توجه به ایمنی و بهداشــت، 
ارزش گــذاری به کار و تولید، کار بــا ابزارها و مواد، 
خالقیت و نــوآوری، یادگیری مادام العمر و توجه به 
نیاز کشور از جمله مواردی هستند که اگر کودکان 
از دوران ابتدایی در به کارگیری آن ها شایسته شوند، 
نه تنهــا نیازهای اقتصادی خــود را برطرف خواهند 
كرد، بلكه کمک بســیار زیادی به توسعة فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی کشــور خواهد شــد. در اغلب 
کشــورها آموزش تولیــد، کار با ابزارهــا و فناوری 
ارتباطات و اطالعات به عنوان یک قســمت اصلی از 
برنامة درســی دورة آموزش ابتدایی در نظر گرفته 
می شود. امروزه ســواد فناورانه و سواد اطالعاتی به 
همراه توانایی در انجام کارهای اولیة شغلی، همچون 
سوادآموزی و حساب کردن، از جمله ضروریاتی است 
که با زندگی روزمره در ارتباط است. تغییرات سریع 
فناوری و دنیای کار ســبب شده اند که آموزش کار 
و فناوری به عنوان آموزش عمومی  و بســتری برای 
تحقق اهداف آموزش متوسطه و آموزش عالی در این 
حوزه تلقی شــوند. برای نمونه، کشور ما سال هاست 
که از نبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت رنج می برد و 
در جامعة ما علم و عمل از یکدیگر جدا هستند. یکی 
از ریشــه های اصلی این معضل، نبود فرهنگ تلفیق 
علم و عمل است که ریشه در آموزش عمومی  دارد.

شیوة آموزش در درس کار و فناوری
در درس کار و فنــاوری شــیوة آموزش، یادگیری 
مبتنی بر پروژه اســت. یادگیری مبتنــی بر پروژه 
یک مدل و روش آموزشــی است که دانش آموزان را 
برای حل مســائل و برآورده ساختن نیازهای تهیة 
محصوالت آماده می كنــد. پروژه ها که فرصت های 
یادگیــری قوی تــری را برای دانش آمــوزان فراهم 
می آورند، در موضوعات بسیار متنوع ارائه می شوند. 
پروژه هــا دانش آموزان را در نقش هــای متفاوت از 
قبیل حل کنندة مســئله، تصمیم گیرنده، کاوشگر، 
مستندساز، تولیدکننده، ارزیاب، ارائه دهنده و دیگر 
نقش ها قرار می دهند. پروژه تالشی موقت است که 
برای تولید یک محصول منحصربه فرد انجام می شود. 
موقتی بودن آن به این دلیل اســت که پروژه شروع 

و پایانــی دارد. یادگیری مبتنی بر پروژه خود دارای 
اهداف مشــخص و مهم آموزشــی است و تنها یک 
الحاقیه به برنامة درسی نیست. این نوع از یادگیری 
ســبب می شــود دانش آموزان به زندگــی و دنیای 
کار واقعی نزدیک تر شــوند و یادگیری را در بســتر 

واقعیت های زندگی تجربه كنند. 
یادگیری مبتنی بــر پــروژه دارای مزایایی برای 
دانش آموزان و دبیران اســت. به عنوان نمونه، برای 

دانش آموزان می توان مزایای زیر را برشمرد:
 افزایش توجه، اعتمادبه نفــس و بهبود نگرش به 

یادگیری؛
 نتایج یادگیری معــادل یا بهتر از دیگر مدل های 
آموزشی به دلیل درگیری دانش آموزان و مسئولیت 
بیشــتر آن ها در یادگیری خود نسبت به روش های 

سنتی آموزش؛
 ایجــاد فرصت هایی بــرای توســعة مهارت های 
پیچیده تر از قبیل تفکر ســطح باال، حل مســئله، 

همکاری، ارتباط و نیازسنجی؛
 تجربه به کارگیری چرخة تولید ایده و محصول؛

 انجام فعالیت براساس نیاز؛
 دستیابی به طیف وسیعی از فرصت های یادگیری 
در کالس با درگیر شدن در محیطی با یادگیرندگان 

متنوع؛
 در گیر شــدن با فعالیت های دنیــای واقعی که 
اهمیت زیادی در بیرون از مدرسه و زندگی دارند و 

توجه به سبک یادگیری آن ها؛
و برای دبیران می توان گفت:

 افزایش و ارتقای صالحیت های حرفه ای؛ 
 افزایش و ارتقای تعامل با دانش آموزان و همکاران؛

 رضایــت از وجود مدلی از آمــوزش برای توجه و 
پاسخ گویی به نیازهای یادگیری فراگیرندگان متعدد؛
از طرف دیگر، این روش چالش هایی را به این شرح 

برای دبیر به وجود می آورد:
 تشخیص موقعیت ها و شرایط مناسب برای معرفی 

خوب پروژه ها؛
 ایفای نقش به عنوان تســهیل كنندة یادگیری به 

جای تدریس و انتقال صرف موضوعات یادگیری؛
 سازمان دهی فعالیت های گروه های کالسی؛

 به کارگیری فناوری به طور مناسب؛
 ترکیب مناسب علم و عمل؛

 بین رشته ای بودن موضوعات در یک پروژه؛
 ارزشیابی واقعی از اهداف و شایستگی ها؛

 آماده سازی مواد و تجهیزات برای اجرای پروژه ها؛

کار با ابزارها و 
مواد، خالقیت و 
نوآوری، یادگیری 
مادام العمر و توجه 
به نیاز کشور از جمله 
مواردی هستند 
که اگر کودکان از 
دوران ابتدایی در 
به کارگیری آن ها 
شایسته شوند، 
نه تنها نیازهای 
اقتصادی خود را 
برطرف خواهند كرد، 
بلكه کمک بسیار 
زیادی به توسعة 
فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی کشور 
خواهد شد
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 آماده سازی فضای کارگاه و آزمایشگاه؛
 کنترل و رعایت موارد و نکات ایمنی و بهداشت.

پروژة کار و فناوری
پروژة کار و فنــاوری در دورة اول متوســطه انواع 
گوناگونــی دارد کــه می تــوان به پــروژة طراحی و 
ســاخت، پروژة پرورش و نگهداری، و پروژة تعمیر و 
نگهداری اشاره کرد. در فرایند انجام هر پروژه چندین 
پودمــان کار و فناوری آموزش داده می شــوند. برای 
نمونه، هنگام انجام پروژة طراحی و ســاخت یا پروژة 
پرورش و نگهداری، دانش آموزان با نیازسنجی، تعیین 
مســئله، تعیین محدودیت ها، طراحی و حل مسئله، 
برنامه ریزی، ایده پردازی، ارائه راه حل های متفاوت، كار 
با فناوری ها و مواد گوناگون، ساخت محصول، كنترل 
كیفیت و مستندسازی آشنا می شوند. این فرایند، بر 
چرخة تولید علم، تولید فناوری و تولید محصول )ایده 
تا محصــول( تأكید دارد. در نمودارهای 2 و 3 فرایند 
انجام پروژة طراحی و ســاخت در دوره های ابتدایی و 

متوسطة اول نشان داده شده است.

قبل از پرداختن به سرفصل های ارائه شده در دورة 
عمومی  در درس کار و فناوری ضروری است که ابتدا 
اصطالح پودمان را که کاربرد زیادی در درس کار و 

فناوری دارد، شرح دهیم.

پودمان کار و فناوری
هر شــغل از چندین پودمان تشــكیل شده است. 
در پودمان هــای درس كار و فناوری، دانش آموزان، 
با مشــاغل و  فرهنگ كار آشنا می شوند و ابزارهای 
واقعی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطات، ســاخت، 
دســت ورزی، اصول اولیة كار و ایمنی و بهداشــت 
در انجــام كار را تجربه می كنند. در نمودارها اهداف 
پودمان های كار و فناوری نشــان داده شده است. در 
واقع پودمان قسمتی کوچک، مشخص و معنی دار از 
یک شــغل واقعی است که در خود دانش، مهارت و 
نگرش مورد نیاز برای انجام کار واقعی )شایســتگی 

انجام کار( را داراست.

نمودار 2. مراحل انجام یك پروژة طراحی و ساخت 

نمودار 3. مراحل انجام یك پروژة طراحی و ساخت

محتوای کتاب های درسی کار و فناوری
   در جدول های 6، 7 و 8 سرفصل های کتاب های 
کار و فناوری پایه های ششم، هفتم، هشتم و نهم که 
شــامل پودمان ها و پروژه های زیادی هستند، آورده 

شده است.

در پودمان های 
درس كار و فناوری، 

دانش آموزان، با 
مشاغل و  فرهنگ 
كار آشنا می شوند 

و ابزارهای واقعی، 
فناوری اطالعات و 
ارتباطات، ساخت، 
دست ورزی، اصول 

اولیة كار و ایمنی و 
بهداشت در انجام 

كار را تجربه می كنند

نمودار 4. اهداف یك پودمان

شناخت 
مشاغل

توانایی انجام 
كار

مدیریت 
منابع

فناوری

فرهنگ كار و 
تالش

كار جمعی

كار با ابزارها 
و مواد

ایمنی و 
بهداشت

عالیق و 
سبك های 

كاری
اهداف 

پودمان كار 
و فناوری

تعیین نیاز و 
مسئله

طراحی

اصالح

ساخت

برنامه ریزی 
كارها

انتخاب 
راه حل

تولید 
محصول اولیه

ارائه و بررسی 
راه حل ها

آزمایش و 
بهبود

بررسی 
اطالعات

ارائه و ثبت 
محصول

بررسی نیاز و 
تعریف نیازتعریف مسئله
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جدول6. عناوین بخش، فصل و درس هاي کتاب کار و فناوری پایة ششم

درسفصلبخش

فناوری 
اطالعات و 

ارتباطات

شروع کار با رایانه، نقاشی با رایانه، دسته بندی اطالعات در رایانه، حافظة رایانه، کار عملی 1کار با رایانه

نوشتن متن در رایانه
نوشــتن متن در رایانه، ویرایش و تنظیم متن، کپی و انتقال متــن، درج تصویر در متن، کار 

عملی 2 

شــبکة ملی مدارس ایران 
)رشد(

 شبکة ملی مدارس ایران )رشد(، جست وجوی اطالعات، کار عملی 3 

ارائــة نمایشــِی مطالــب 
)اختیاری(

 ارائة نمایشِی مطالب، جلوه های نمایشی، کار عملی ٤

معرفی 
پروژه های 
طراحی و 
ساخت و 

پودمان های 
کار

پروژه های طراحی و ساخت
حداقل یک پروژه از پروژه های خودروی ِکشــی، دقت ســنج، خودروی برقی، دســتگاه 
مشــابه نگار، گردونة تصاویر، آینه های کروی، یک وســیلة سرگرمی علمی به نام چی به چی 

مربوطه، ساک دستی

پودمان های کار
حداقل یک پودمان از پودمان های کار با چوب، موتور الکتریکی ســاده، کار با فلز، دستگاه 
آزمایشــگرمدار )نوری  صوتی(، ماکت یک سازه، رســامی و ماکت سازی، خیاطی، گلدوزی، 

بافندگی، سبزی کاری، حجم سازی، گل کاری 
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جدول7. عناوین پودمان های کتاب های کار و فناوری دورة اول متوسطه )پایه های 7، 8 و9(

کار و فناوری پایه نهمکار و فناوری پایه هشتمکار و فناوری پایه هفتم

پودمان الگوریتمپودمان کار با فلزپودمان نوآوری و فناوری

پودمــان کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات

پودمان ترسیم با رایانهپودمان الکترونیک

پودمــان جســت وجو و 
جمع آوری اطالعات

پودمان سازوکارهای حرکتیپودمان شهروند الکترونیکی 1

پودمان بازی هایپودمان صنایع دستی )بافت(پودمان مستندسازی
رایانه ای

پودمان برقپودمان شهروند الکترونیکی 2پودمان کسب و کار

پودمان پرورش وپودمان نقشه کشی
نگهداری از حیوانات

پودمان تأسیسات مکانیکی

پودمان عمرانپودمان امور اداری و مالیپودمان کار با چوب

پودمان اشــتراک گذاری 
اطالعات

پودمان معماری و سازه 
)ماکت سازی(

پودمان خودرو

پودمان پرورش و
نگهداری گیاهان

پودمان پایش رشد و تکامل 
کودک

پودمان صنایع دستی پودمان پوشاک
)برجسته کاری روی فلز 

مس(

انتخــاب رشــتة پودمان خوراک پودمــان 
تحصیلی- حرفه ای
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جدول8. عنوان های پروژه های کتاب های کار و فناوری دورة اول متوسطه )پایه های 7، 8 و9(

پایة نهم پایة هشتم پایة هفتم

جرثقیل اسباب بازی قاب عکس فلزی ساک دستی کاغذی

حلزون اسباب بازی چکش رحل قرآن

روبات مسیریاب غش گیر کتاب جعبة لوازم چوبی

طراحی و ساخت چتر قاب کامپوزیتی چهار پایه

خودروی الکتریکی کنترلی قایق فلزی با موتور حرارتی گلجای

ترازوی آشپزخانه خودروی فلزی قاب عکس چوبی

طراحی و ساخت بازی های رایانه ای جعبة لوازم موزیکال النة پرندگان چوبی

سیم کشی مدار کلید یک پل خودروی الکتریکی جامدادی

سیم کشی مدار کلید دو پل دستگاه برش حرارتی جعبة ابزار

سیم کشی مدار کلید تبدیل دینگ دانگ جعبة کمک های اولیه

تعویض شیرآالت بهداشتی رادیو جای دستمال کاغذی

سرویس کولر آبی روبات نوریاب اسباب بازی چوبی

دیوار چینی چراغ قوه گل و گلدان

گچ کاری روبات ماز رو بالشی

رنگ آمیزی دیوار کلید حساس به صدا روکش ماشین دوخت

نگهداری و سرویس خودرو بافت ساک پیژامه

پایش رشد و تکامل کودک بافت جای تلفن همراه دامن

محاسبه نمایة تودة بدن پرورش بلدرچین پوشش پارچه ای قرآن کریم

پالک مسی پرورش ماهی ساک پارچه ای

دیوارکوب مسی ماکت مسجد سفره و غذای محلی

انتخاب رشتة تحصیلی ماکت ساختمان سفره آرایی

و... و... و...

در تصویر 1 نمونه هایی از محصوالت پروژه های طراحی و ساخت کار و فناوری نشان داده شده است.

تصویر 1. نمونه هایی از محصوالت پروژه های طراحی و ساخت کار و فناوری

ب. طراحی و ساخت قابل عكس فلزیالف. طراحی و ساخت رحل قرآن
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یادگیری مبتنی بر پودمان و پروژه در 
درس کار و فناوری 

درس کار و فناوری در دورة اول متوسطه از چندین 
پودمان در قالب پروژه های متفاوت تشــکیل شــده 
اســت. فرایند یاددهی و یادگیری می تواند مبتنی بر 
پودمان یا پروژه باشــد. اگر دبیر رویکرد پودمان را در 
نظر بگیرد در آن صورت در فرایند یاددهی و یادگیری 
فعالیت هر پودمان مستقل از دیگر پودمان ها خواهد 
بود و لزومــًا ارتباطی بین فعالیت های مجموعه ای از 
پودمان ها وجود نخواهد داشت. برای نمونه، در پودمان 
نقشه کشی ممکن است از گروه دانش آموزی خواسته 
شود، نقشة یک جعبه را ترسیم كنند. در حالی که در 

پودمان چوب، ســاخت یک گلدان چوبی ساده مورد 
انتظار باشــد. در رویکرد پــروژه ای فعالیت های چند 
پودمان حــول انجام یک پروژه با هم مرتبط خواهند 
شد. برای نمونه در مثال باال، دبیر از گروه دانش آموزی 
می خواهد که در پودمان نقشه کشــی ترســیم یک 
گلدان، در پودمان چوب، ســاخت یــک گلدان و در 
پودمان پرورش گیاه، پرورش گیاهی متناســب با آن 
گلدان انجام پذیرد، عالوه بر این، فرایند انجام پروژه از 

نیازسنجی تا ارائه نیز صورت بگیرد.
در نمودارهــای 5، 6 و 7 ارتباط پودمان ها و برخی 
پروژه هــای در درس کار و فنــاوری پایه های هفتم، 

هشتم و نهم نشان داده شده است. 

نمودار 5. ارتباط پودمان ها و برخی از پروژه های درس كار و فناوری پایة هفتم

ت. طراحی و ساخت جرثقیل اسباب بازیپ. طراحی و ساخت صنایع دستی

برخی از پروژه های پیشنهادی كار و فناوری

1. جعبة لوازم

2. گل و گلدان

3. سفره و غذای محلی

4. رحل قرآن

پودمان های كار و فناوری

1. نوآوری و فناوری

2. كاربرد فاوا

3. جست وجو و جمع آوری اطاعات

4. مستندسازی

5. كسب و كار

6. نقشه كشی

7. كار با چوب

8. اشتراك گذاری

9. پرورش و نگهداری گیاهان

10. پوشاك

11. خوراك
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نمودار 6. ارتباط پودمان ها و برخی از پروژه های درس كار و فناوری پایة هشتم

نمودار 7. ارتباط پودمان ها و برخی از پروژه های درس كار و فناوری پایة نهم

پروژه  های كار و فناوریپودمان های كار و فناوری

كار با فلز

الكترونیك

شهروند الكترونیكی 1

صنایع دستی بافت

شهروند الكترونیكی 2

پرورش و نگهداری حیوانات

امور اداری و مالی

معماری و سازه

پروژة طراحی و ساخت 
قاب عكس فلزی یا جعبه آهنگین

پروژة طراحی و ساخت كیف

پروژة پرورش و نگهداری از حیوانات

پروژة طراحی و ساخت
 ماكت ساختمان

پروژه  های كار و فناوریپودمان های كار و فناوری

الگوریتم

ترسیم با رایانه

ساز وكارهای حركتی

بازی های رایانه ای

برق

تأسیسات مكانیكی

عمران

خودرو

پایش رشد و تكامل كودك

صنایع دستی مس

هدایت تحصیلی

پروژة نیمه تجویزی 1

پروژة نیمه تجویزی 2

پروژة نیمه تجویزی 3

پروژة انتخاب رشتة تحصیلی

پروژة طراحی و ساخت تجویزی

مرتبط با همة 
پودمان های 

دورة اول متوسطه
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     بخش اول:

دالیل و مستندات نمرة خودارزیابی محدودة نمره عنوان ردیف

0ـ 10 پودمان الگوریتم شایستگی های فنی 
و پایه در 

1

0ـ 20 پودمان ترسیم با رایانه 2

0ـ 20 پودمان سازوكارهای حركتی 3

0ـ 10 مدیریت منابع* 4

0ـ 5 كار گروهی 5

0ـ 5 نوآوری و خالقیت 6

0ـ 5 فناوری اطالعات و ارتباطات 7

0ـ 10 كیفیت محصول 8

0ـ 15 موفقیت در بازارچه 9

x=... جمع نمره از 100
x     ـــ = ...
5     

محاسبة نمره برحسب 20

     بخش دوم:

 قبول
رعایت ایمنی و بهداشت در حین كار

 غیرقابل قبول

دبیر درس کار و فناوری در ابتدای سال تحصیلی 
یا در میانة آن می تواند یــک یا چند پروژه با توجه 
به عالقه های دانش آموزان و امکانات مدرسه انتخاب 
كند و در حیــن آموزش پودمان ها،  قســمت های 
متفاوت محصول پروژه توســط دانش آموزان ساخته 
شود. در ساخت هر پروژه ممكن است دانش آموزان 
روش های گوناگونی را بــه كار گیرند. دبیر می تواند 
پروژه هایی غیر از آنچه در کتاب درسی کار و فناوری 
بیان شده است را در نظر بگیرد. آنچه اهمیت زیادی 
دارد، اهداف و شایستگی های پودمان ها و پروژه است 
)نه لزومًا محتوا و فعالیت های از پیش تعیین شده در 
کتاب درسی(. محصوالت این پروژه ها را می توان در 
بازارچه هایی که در سطح کالس، مدرسه، منطقه و 

شهر تشکیل می شوند، ارائه كرد.

در  پروژه ای  رویکرد  با  ارزشــیابی 
درس کار و فناوری

در ارزشــیابی مبتنــی بر پروژه، عــالوه بر اهداف 
پودمان های تشــکیل دهندة پــروژه، اهداف خاص 
اجرای روش پروژه ای از قبیــل نوآوری و خالقیت، 
مدیریت منابع، کیفیــت محصول ترکیبی و اجرای 
مراحل طراحی و ساخت نیز از اهمیت الزم برخوردار 
است. در نتیجة اهداف کلی آموزش در روش پروژه ای 
از اهداف آموزش پودمان ها بیشتر است. در تصویر 2 
فرم ارزشــیابی پروژة طراحی و ساخت یک سازوکار 
حرکتی که در انجام آن سه پودمان الگوریتم، ترسیم 
بــا رایانه، و ســازوکارهای حرکتی پایــه نهم مورد 

استفاده قرار گرفته اند، نشان داده شده است.

تصویر2. نمونه ارزشیابی از پروژه طراحی و ساخت شامل چند پودمان آموزشی در دس کار و فناوری

رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و حفاظتی هنگام کار 
به همراه رعایت کامل انجام فرایند پروژه )مراحل 9 
گانه( شرط الزم برای کسب نمرة قبولی در هر پروژه 
است. بخشی  از نمرة هر پروژه به نمرة خود ارزیابی 

توسط دانش آموز و گروه اختصاص داده می شود.

 پی نوشت
1. ســطوح مهارتــی در ایــن حوزه 
براساس اســتانداردهای آموزش های 

فنی وحرفه ای است.

 منابع
1. برنامة درسی حوزة یادگیری کار و 

فناوری در دوره اول متوسطه 
2. برنامه درسی ملی ایران

3. سیاســت های کلی تحول بنیادین 
در آموزش و پرورش

4. سیاست های کلی اشتغال کشور

 در ساخت هر 
پروژه ممكن است 

دانش آموزان 
روش های گوناگونی 
را به كار گیرند. دبیر 
می تواند پروژه هایی 

غیر از آنچه در کتاب 
درسی کار و فناوری 

بیان شده است را در 
نظر بگیرد



ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
مبتنی بر شایستگی در آموزش های فنی و حرفه ای

اشاره
ارزشــیابی در فرایند توسعة سرمایة انسانی نقش 
مهمی به عهده دارد؛ صرف نظر از اینكه در هنرستان 
انجام شــود، یا خارج از برنامه های آموزشی رسمی 
انجام گیرد، یا در حین شغل و یا برای ارزیابی تجارب 
حاصل در طول زندگی به كاربرده شــود. ارزشیابی از 
جمله اجزاي مهم یادگیری مادام العمر است؛ هم برای 
افرادي كه به روشی برای ارزشیابی و اهدای گواهینامة 
معتبر در مراحل گوناگون زندگــی احتیاج دارند، و 
هم برای مؤسســات مهارت آموزی كه در پی ارتقاي 
برنامه های تحرک پذیری ارزشــیابی خود هستند تا 
بتوانند سیاست های آموزش فنی وحرفه ای درازمدت 

خود را تحقق بخشند. 
ارزشیابی باید مستقیمًا با استانداردهای شایستگی 
حرفه مرتبط باشــد و براساس آن ها تدوین شود )نه 
آنكه از اســتانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این 
امر برای ارزشیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری 

اســت. از نظر فردی، ارزشــیابی می تواند به صدور 
گواهینامه بینجامد، به افــراد كمك می كند تا وارد 
حرفه و شغل خاصی شــوند و در آن پیشرفت كنند 
و در شــرایط یادگیری دائمی روشــی را برای ثبت 
افراد در شرایط مختلف  توانایی ها و شایستگی های 
و زمان های متفاوت به دست دهد.از نظر كارفرمایان، 
ارزشــیابی می تواند در استخدام، ارتقا و برنامه ریزی 
بــرای آموزش های داخلی به كار برده شــود. از نظر 
مؤسسات مهارت آموزی، ارزشیابی و سنجش روشی 
برای تعیین كیفیت مهارت ها و دانش های آموخته شده 
در برابر شایستگی های واقعی مورد نیاز در یك حرفه 
اســت. با اعطای گواهینامه به افراد، هنرستان های 
را  خود  آموزشی  برنامه های  می توانند  فنی وحرفه ای 
به افراد و كارفرمایان ارائه دهند. در مسیر حرکت از 
دنیای کار به دنیای آموزش می توان سه نوع استاندارد 

را مورد توجه قرار داد)نمودار1(.

مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزشیابي، پیشرفت 
تحصیلي، شایستگي، 
تكالیف عملكردي، 
سنجش، نمره دهي

128  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

شوراي راهبردي آموزش هاي فني وحرفه اي
دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش
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نمودار 1. توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش

نظام صاحیت های حرفه ای ملی براســاس سطوح 
اســت.  شــده  پایه گذاری  حرفه ای  صاحیت های 
تحرک پذیــری افقی و عمــودی از ویژگی های این 
نظام اســت. برای ورود به ارزشــیابی در یک سطح 
از صاحیت، باید مدرک ســطح صاحیت قبلی به 
همراه زمان تجربی مورد نیاز کســب شده باشد. به 
منظور ارزش گذاری روي تجربة کسب شده، سنجش 
آغازین مبتنی بر اســتاندارد عملکرد گذشته )اما با 
سطح شایستگی باالتر( صورت می گیرد و برای ورود 
به سطح باالتر، ارزشیابی تشخیصی صورت می گیرد. 
هنگام تحرک افقی در یک حرفه و یا حرفه هاي دیگر، 
شایستگی های مشترک که احراز شده اند، مورد قبول 

واقع می شوند.

تعاریف
é شایســتگی: توانایی انجام كار بر اســاس 
اســتاندارد را گویند. شایستگی ســطوحی دارد كه 
یکی از آن ها »شایســتگی  حرفه ای« به صورت چهار 

مرحله ای است موارد زیر را شامل مي شود:
1. آگاهی: برخورداری از دانستنی های پایه، آگاهی 
و توانایی کار تنها تحت سرپرستی، فهم سطح پایه، 
تعیین كردن، فهرست كردن، تشخیص دادن، سؤال 
كردن، توانایی کســب اطالعات و نیازمند سرپرست 

بودن.

2. دانش: داشــتن دانش فنی انجام کار، توانایی 
انجام کار بدون سرپرستی و به طور مستقل، توصیف 
كردن، مشارکت دادن، توضیح دادن، کار با استفاده 
از خطوط راهنما و دانســتن در مورد زمان ارجاع به 

راهنما.

3.مهــارت: ماهر و قــادر به آمــوزش و هدایت 
دیگران، برنامه ریزی و تحلیل ، پاســخ گویی در برابر 
کارهای خود، ســر و کار داشتن با سطح وسیعی از 
کارها و فعالیت ها، کشــف راه هاي افزایش مشارکت 
خود و دیگران،فراهم كردن خطوط راهنما و هدایت، 
ارائه شایستگی به دیگران، تعیین چشم انداز بیرونی.

4.تسلط: خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، 
ایجاد كردن، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و 

راهنمایی دیگران، اقتباس چشم انداز بلندمدت.

تكلیف كاری1: تكلیف كاری كوچك ترین واحد 
یك كار با پیامد و خروجی مشخص و مفید است با 

ویژگي هایي به این شرح:
é پیامــد یك تكلیــف كاری می توانــد به صورت 

محصول، خدمت یا تصمیم در نظر گرفته شود.
 é تكلیف كاری، قســمتی از كار اســت كه قابل 

واگذار كردن خواهد بود. 
é تكلیف كاری دارای نقطه شروع و انتهاست.

é تكلیف كاری قابل اندازه گیری و مشاهده است.
é تكلیف كاری را می توان مستقل از كارهای دیگر 

انجام داد.
é هــر تكلیــف كاری دارای دو یا چند مرحلة كار 

است.
é تعداد تكالیف كاری در هر شغل یا حرفه معمواًل 

در محدودة 75 تا 125 قرار می گیرد.
از تكلیــف كاری با نام »كار«نیز در برخی از موارد 
یاد می شــود. كســب توانایی در انجام كار بر اساس 

استاندارد موجب شایستگی مي شود.

مرحلةكار2: فعالیت هــای الزم برای انجام یك 
تكلیــف كاری را »مرحلــة كار« می گویند. مراحل 
انجام كار یك رویة مشــروح انجام كار است. معمواًل 
هر تكلیف كاری از ســه یا چند مرحلة كار تشكیل 

شده است. 
حرفه: خانه دار

وظیفه: نگهداری حیاط
كار: چمن زدن

مرحلة كار: روش كردن چمن زن 

استاندارد عملکرد3: شایستگی های حرفه ای 
دنیای کار بر اســتاندارد عملکرد استوار هستند. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار 

استاندارد آموزشاستاندارد ارزشیابیاستاندارد شایستگی  
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در یک حرفه یا شــغل را استاندارد عملکرد آن کار 
می نامند. معمواًل در استاندارد عملکرد شرایط انجام 
کار، عملکرد و معیار ارزیابی  آورده می شــود )رجوع 
شــود به نمون برگ های ارزشیابی در انتهای مقاله(. 
در ادامه نمونه هایی از استاندارد عملکرد آورده شده 

است:

نمونة 1. استاندارد عملکرد براي انجام کار »بررسی 
پمپ ها و سیاالت« در حرفة مکاترونیک:

بررســی پمپ ها و ســیاالت طبق فهرست وارسي 
)چك لیست( به طوری كه پمپ ها طبق مشخصات 
كاركرده و لزجي و ســطح روغن طبق مشــخصات 

سازنده باشد.

نمونة 2. اســتاندارد عملکرد براي انجام کار»رسم 
مدارها و نقشــه های الکتریکی بــا رایانه« در حرفة 

برقکار ماهر:
رســم نقشــه های مدارهــای فرمان بــا نرم افزار 
نقشه کشی و در فرمت برداری به نحوی که مطابق با 
نقشه دستی موجود باشد و عالئم به کار رفته در آن 

با استاندارد »IEC«4 مطابق باشد.

نمونة 3. استاندارد عملکرد براي انجام کار »اجرای 
عملیــات اولیة تراشــكاری« در حرفة ماشــین کار 

عمومی:
اجرای عملیات اولیة تراشــكاری )روتراشــی، پله 
تراشی و پیشانی تراشی( با استفاده از ماشین تراش 
و ابزارهای تراش به صورتی كه قطعة كار با دقت ابعادی 
با تلرانس mm 0/1 ± و پرداخت سطح Ra 1/6 حاصل 

شود. 

توانایي  و عمل(:  تفكر  مهارت5 )شامل 
عضــالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارت 
دیگــر، هماهنگی بیــن اعمال روانــیـ  حرکتی را 
»مهــارت« گویند. البتــه از ســطوح باالیي حوزة 
شــناختی نیز به عنوان مهارت یاد می شــود. در هر 
تکلیف کاری حداقل ســه و حداکثر شــش مرحلة 
کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت 
اســت. به نحوی که انجام هر مهارت مستلزم کاربرد 
دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت 
را مد نظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( 

می تواند از چندین مهارت تشکیل شده باشد.

مهارت  شــاخص های  و  ویژگی هــا 
عبارت اند از:

é سرعت
é دقت

é تکرار پذیری
é تنوع شرایط و کاربرد

é تنوع وسایل و تجهیزات
é کنترل حرکت
é کنترل مکان
é کنترل نیرو

é یادگیری تدریجی و مرحله ای
é مبتنی بر تجارب گسترده

é پایداری
é سازگار با یادگیری مغز محور

é کنترل متغیرها
é عنصر اصلی شایستگی

دانش6  )شامل علم(: به توانایی های ذهنیـ  
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی 

و قدرت تجزیه تحلیل »دانش« مي گویند.

نگرش7 )شامل اخاق و باور(: »نگرش« 
به توانایی هایی گفته می شــود که به جنبه احساسی 
و عاطفــی، ارزش، عالئق و نگرش مربوط می شــود. 
توانایی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع 
توانایی اســت. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و 

عملی است.

اصول حاکم بر ارزشــیابی پیشرفت 
آموزش  در  تربیتــی  و  تحصیلــی 

فنی وحرفه ای 
ارزشــیابی بایــد واجــد حداقل »روایــی« )یعنی 
اندازه گیری باید اســتاندارد عملکرد حرفه ای انتخاب 
شــده را اندازه گیری كنــد( و »پایایی« )یعنی بتواند 
این اســتانداردها را به صورت یكنواخت و ناوابســته 
بــه یک مکان و یا دســتگاه خاص ارزشــیابی كند( 
باشــد. اگر ابزار ارزشیابی در ســطح منطقه درست 
می شود ـ براساس اســتانداردهای محلی و یا ملی و 
یا بانك ســؤاالت امتحانـ  و نتایــج نیز دارای اعتبار 
وسیع باشند، ضروری اســت کارشناسان مراکز ملی 
ســنجش و هنرآموزان منطقه، آموزش های كافی در 
زمینة مدیریت و طراحی ارزشیابی را دیده باشند. اگر 
ابزارهای ارزشیابی استاندارد شده و به صورت متمركز 
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تدوین شوند، الزم اســت این كار توسط متخصصان 
ارزشــیابی و به كمك افرادی كه استانداردهای حرفه 
را تدوین كرده اند، صورت پذیرد. خطا در مقدار روایی 
و اعتبار آزمون های ملی دارای اثرات منفی بســیاری 
خواهد بود.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در 
شــاخة فنی وحرفه ای ناظر بر تحقق شایستگی ها و 
دستیابی به سطوح شایستگی ها و صالحیت حرفه ای 

ملی ایران به شرح زیر است:

1. تنوع ابزارها و روش ها در بهره گیری 
از شایستگی ها در موقعیت: 

é ابزارها و روش هاي سنجش پیشرفت تحصیلی و 
شایستگی های حرفه ای و عمومی متنوع خواهند بود.

é مالك كسب شایستگی های حرفه ای، استاندارد 
ارزشــیابی حرفه مبتنی بر استاندارد عملكرد حرفه و 

تكلیف كاری است.

2. شواهد كافی و متنوع برای قضاوت: 
ارزشیابی به صورت مســتمر و عملكردی مبتنی بر 
عمل خواهد بود. مالك گذر از دورة كسب استاندارد 
شایستگی حرفه ای و عمومی، كسب مدرك براساس 

صالحیت خواهد بود.

3. ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه 
به یادگیــری هر یك از هنرجویان: از 
واقعیت های دنیای كار و تجربة ارزشــیابی حرفه و 

ارزشیابی گروه كاری استفاده خواهد شد.

4. خودآگاهــی و خودارزیابــی در 
دستیابی به سطوح شایستگی باالتر: 
در ارزشــیابی شایستگی عمومی و حرفه  10 تا 20 
درصد قضاوت توسط هنرجو انجام خواهد پذیرفت. 
تكالیف كاری همراه با ســطح بندی شایستگی های 

حرفه ای و عمومی خواهند بود.
5. عدم استفاده از شرایط اضطراب آور: 
é شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در 

استاندارد ارزشیابی است.
é منصفانه است.

و  دانش آموزان  ســایر  مشاركت   .6
والدین در ســنجش)ارزیابی همتا8 
(: ازگــروه دانش آموزان برای ســنجش قضاوتی در 
 
فرایندهای ساخت، طراحی، تعمیر، نصب، تحلیل و

اپراتوری استفاده خواهد شد.

7. حفــظ نقش مدرســه و معلم در 
ارزشیابی: ارزشــیابی نهایی گروه كاری توسط 

تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 8. نتیجه محور و فرایند محوری: 
é اســتاندارد عملكرد تكالیف كاری به عنوان نتیجة 
فرایند یاددهی ـ یادگیری تلقی می شــود. برخی از 
نتایج باید در دنیای كار )كارآموزی( ارزشیابی شوند.
 é در سنجش شایستگی ها، ارزشیابی فرایند محور 

به كار گرفته مي شود.

9. كارگروهــی و حل مســئله: فرایند 
ارزشیابی در بستر كارگروهی و موقعیت های جدید 

حل مسئله در زندگی اجرا مي شود.

به عنــوان بخــش  ارزشــیابی   .10
جدایی ناپذیــر از فرایند یاددهی  ـ  
یادگیری: ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی قبل از 
ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملكرد اتفاق خواهد 

افتاد.

11. تكالیف عملكردی در ســنجش: 
ارزشــیابی و ســنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط 

موجود در استاندارد ارزشیابی حرفه خواهدبود.

12. كسب تمامي شایستگی براي اخذ 
صاحیت: زمانی که یك هنرجو شایستة دریافت 
مــدرک صالحیت حرفه ای می شــود که در تمامی 
پودمان ها گواهینامه شایســتگی دریافت کرده باشد 
و در پودمان، زمانی گواهینامه شایســتگی دریافت 
می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با 

توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

روش های سنجش و ارزشیابی با توجه 
به زمان در آموزش های فنی وحرفه ای:

سنجش آغازین: بــرای ارزیابی ورودی و تعیین 
صالحیت حرفه ای انجام می شود.

سنجش تکوینی : برای اصالح یادگیری صورت 
می گیرد.

سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش و معمواًل 
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در محیط آموزش انجام می گیرد. 
ســنجش تراکمی: در انتهــای تکالیف کاری و 
پودمان ها و سطوح صالحیت حرفه ای انجام می گیرد.
سنجش تکمیلی: بــرای کارآموزی و کارورزی و 

عملیات میدانی انجام می شود.
در نظــام صالحیت های حرفه ای بــا توجه به نوع 
حرفه و سطح صالحیت حرفه ای و نوع نظام یادگیری 
)مادام العمر و ...( از روش های متفاوت زمانی استفاده 
می شود. البته ســنجش تراکمی برای اندازه گیری 
سطح شایستگی و تســلط در هر کار و حرفه مورد 

توجه ویژه ای قرار می گیرد.

ابزارهای سنجش شایستگی:
صحیح-غلط،  شامل  کتبی(:  )شفاهی،  آزمون 
جور کردنی، چندگزینه ای، تشــریحی، کوتاه پاسخ و 
....این آزمون ها برای حوزة شناختی متناسب با سطح 

شایستگی مورد انتظار انتخاب می شوند.
سنجش عملکردی: شــامل کتبــی عملکردی، 

سنجش شناســایی، شبیه سازی شــده، نمونة کار، 
پروژه های طوالنی مدت، سنجش 360 درجه ای و ...

سنجش مشاهده ای: شامل ســنجش بــر اساس 
فهرست وارسی، مقیاس های درجه بندی، واقع نگاری و ...

تفکیک  پرســش نامه،  شامل  عاطفی:  سنجش 
معنایی، سنجش نگرش با مقیاس لیکرت و مصاحبه.
مشاهده  کارفرما،  با  مصاحبه  تکمیلی:  سنجش 
در حین کار، ســنجش پیرو و ... از این نوع سنجش 
برای اطمینان از شایستگی مورد نظر در محیط کار 

واقعی)در کارآموزی و کارورزی( استفاده مي شود.
سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه، 
آزمون360 درجه ای و ... از این نوع سنجش ها برای 

سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.
از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای 
ارزشــیابِی اهداِف دانشی آشنا هستید، در جدول 1 
برخی از ابزارهای ارزشــیابی مؤلفه های شایستگی 
در اهداف مهارتی)شــامل تفکر و عمــل( و اهداف 

نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.

جدول 1. برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه های شایستگی
ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفكر(

مهارت های شناختی

بعد دانش و مهارت 
 آفریدنارزشیابی کردنتحلیل کردنبه کار بستنشناختی

 +×الف( دانش واقعی

×ب( دانش مفهومی
 +

▲
▲▲

+ج( دانش روندی

●د( دانش فراشناختی

ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل(

عادی شدنهماهنگی حرکتدقتاجرای مستقلتقلید

●●●●●

ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

تبلورسازمان بندیارزش گذاریواکنشدریافت

●●● ◊● ◊●
ابزارهای آزمون و سنجش: + آزمون صحیح-غلط × آزمون جور کردنی  آزمون تشریحی   آزمون کوتاه ـ پاسخچند 
گزینه ای مشاهده سنجش عملکردی  کارپوشه ■روبریک● فهرست وارسی ▲نقشة مفهومی◊ مصاحبه ♦پرسش 
شفاهی  نمونة کار  پروژه   آزمون360 درجه  گزارش  پژوهش موردی  محک زنی ارائه ایفای نقش 

کارگروهی خودسنجی 
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محتوای مورد ارزشیابی 
ارزشیابی در حرفه باید شایستگی انجام کار براساس 
استاندارد عملکرد را ســنجش كند. این شایستگی 
ترکیبی از دانش،مهارت و نگرش اســت. با توجه به 
اســتانداردهای حرفه ای و شــرایط ارائة آموزش ها، 
شایستگی های مورد ارزیابی به صورت های گوناگون 
خواهند بود. ارزشیابی ممكن است عالوه بر ارزشیابی 
مهارت ها و شایســتگی هایی كه مســتقیمًا با حرفة 
فرد در ارتباط هســتند، مهارت هــای دیگری را نیز 
اندازه گیری كند كه به آن ها »مهارت های محوری« 
می گویند. این مهارت ها عبارت اند از: سواد و حساب، 
مهارت های زندگی شــامل مهارت های اجتماعی و 
شهروندی، مهارت های عام كاریابی مانند ارتباطات 
و تصمیم سازی، و براســاس حرفة فرد، مهارت های 
مدیریت و كار آفرینی. لذا ارزشیابی به صورت کل نگر 
است. به طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در 

تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهند گرفت.
رویکردها و روش های ســنجش و ارزیابی محتوای 
یک فرایند و سیستم آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
را می توان براساس شاخص های مختلف دسته بندی 

كرد:

روش های مدیریتی ارزشیابی
دو روش مدیریتی ارزشیابی وجود دارد: آزمون های 

استاندارد شده و بانك های اطالعاتی. 

الف: آزمون های استاندارد شده 
این رویكرد شامل تدوین ارزشیابی های شایستگی 
حرفه ای اســتاندارد شده و سازمان دادن آزمون در 
موقعیت های متمركز اســت كه یا مستقیمًا توسط 
مراکز ملی سنجش انجام می شود و یا اینكه مراکز 
مذكور اعتباربخشی آن را به عهده می گیرند. روش 
آزمون هاي استاندارد شــده معمواًل در كشورهای 
در حال توســعه انجام می شــودكه با مؤسســاتی 
نظیــر »UK» ,»City Guilds« همكاری كرده اند. 
این مؤسســات به كشورهای در حال توسعه كمك 
كرده اند تا برنامه های ارزشــیابی مناسبي براي این 
برنامه هــا تدوین و یا اقتباس كنند. در ســال های 
اخیر برخی شــركت های فناوری نظیر میكروسافت 
و سیســكو نیز ابزار ارزشــیابی اســتاندارد شده و 
برنامه های مهارت آموزی به كار برده شده در سطح 
جهــان را تولید كرده اند. این مؤسســات می توانند 

گواهینامه های مربوطه را صادر كنند. 

ب: بانك های اطاعاتی
در این روش براســاس استانداردهای حرفه، بانك 
اطالعاتی شامل سؤاالت ارزشیابی شایستگی حرفه 
براساس اســتاندارد عملکرد تشكیل می شود. بانك 
اطالعاتــی مزبور دراختیار تمام افراد ذی نفع )مانند 
مؤسســات آموزش و كارفرمایان( قــرار می گیرد تا 
بتوانند براســاس این بانك اطالعات، ارزشیابی های 
خود را تدوین كنند. انجام این كار مســتلزم وجود 
کارشناســانی در مركــز ملی ســنجش اســت كه 
استانداردهایی را تدوین كرده است. این کارشناسان 
به ارائه دهندگان آموزشــی، آمــوزش می دهند كه 
چگونــه از این اطالعــات در ارزشــیابی های خود 
اســتفاده كنند. انجام این كار در كشورهای در حال 
توسعه بسیار مشكل است،  مخصوصًا اگر الزم باشد، 
آزمون ها روایی و پایایی داشــته باشــند. این روش 
نسبت به آزمون های استاندارد به اقدامات امنیتی و 
كاركنان تخصصی كمتری احتیاج دارد. سؤاالت این 
بانك را می توان مســتقیمًا به تمام فعالیت ها در هر 
حرفه مرتبط كرد. تدوین و اجرای چنین آزمون هایي 
محتاج كارهای اداری عریض و طویل نیست. به عالوه 
این آزمون ها انعطاف بیشتری دارند، زیرا در صورت 
تغییر اســتانداردهای یك حرفــه می توان اطالعات 
مربوط در بانــك را تغییر داد. در صورت اجرای این 
روش باید افراد به صورت متمركز ثبت نام شــوند و 
گواهینامه های آن ها صادر شــود تا تغییر محل افراد 
به ســهولت صورت گیرد و یادگیری مادام العمر نیز 

میسر شود.

مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی در نظــام جدید 
آموزشــی دورة دوم متوســطه مبتنی بر شایستگی 
است. هدف نهایی ارزشــیابی مبتنی بر شایستگی، 
یادگیری و كسب توانایی انجام كار در شغل و حرفه 
اســت. هر درس از چند پودمان و هر پودمان از یك 
یا چند واحد یادگیری )تكالیف كاری(  تشكیل شده 
است كه هنرجویان در فرایند یادگیری باید در انجام 
آن ها  شایستگی الزم را كسب كنند. حداكثر نمرة هر 
پودمان و واحد یادگیری  4 نمره اســت و نمره دهی 
آن  شامل دو بخش ارزشیابی فرایندی یا مستمر)1 
نمره( و نتیجه ای یا پایانی )3 نمره( است. هنرجویان 
برای كسب شایستگی در واحد یادگیری باید حداقل  
نمرة 2 را از ارزشــیابی پایانی كسب كنند تا در آن 
واحد یادگیری شایســتگی الزم را به دســت آورند. 
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حداقل یك بار امكان جبران برای كسب شایستگی 
واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود دارد. نمرة 
هر درس از میانگین نمرات پودمان )كه هر پودمان 
میانگین نمرات یك یا چند واحد یادگیری اســت( 

تشكیل می شود.  
در ارزشیابی مستمر هنرآموزان می توانند بر اساس 
ارزشــیابی مراحل انجام كار در كتاب درســی و با 
توجه به فراینــد یاددهی-یادگیری نمره دهی كنند. 
ارزشــیابی پایانی بر اســاس نمون برگ بیان شده 
در كتاب درســی انجام می شــود. در سنجش واحد 
یادگیری، شایستگی فنی، غیر فنی، ایمنی، بهداشت 
و توجهات زیست محیطی توأمان مورد سنجش قرار 

می گیرند. 
در انجام تكلیف كاری یا واحدهای یادگیری، برخی 
از مراحل بســیار مهم و حیاتی هســتند )از جمله 
رعایت ایمنی و بهداشت و شایستگی های غیر فنی(،  
لذا برای قبولی باید در آن مرحله نمرة 2 را اخذ كنند. 
در غیــر این  صورت، نمرة پایانــی واحد یادگیری 1 
خواهد بود و هنرجو در آن واحد یادگیری شایستگی 
را كســب نمی كنند. نمرة هر واحد یادگیری نیز از 
میانگین نمــرات مراحل كار، شایســتگی های غیر 
فنی و ایمنی و بهداشــت حاصل می آید. هنرآموزان 
می توانند تا 20 درصد نمره از ارزشیابی را به »خود 

ارزیابی« توسط دانش آموزان اختصاص دهند. 

نمونه برگ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نمره استاندارد )شاخص ها/ داوري/ 
نمره دهي(

نتایج ممكن شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات،  زمان، مكان و...(

مراحل كار ردیف

3

12

1

3

22

1

3

32

1

3

42

1

3

52

1

3

62

1

2 شایستگي  هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، 

1توجهات زیست محیطي و نگرش

ê بلي ارزشیابي  كار )شایستگي انجام كار(

ê خیر

معیار شایستگي انجام كار:
كسب حداقل نمرة 2 از مراحل ... و ... و...

كسب حداقل نمرة 2 از بخش شایستگي هاي غیر فني، ایمني، بهداشت، توجهات زیست  محیطي و نگرش
كسب حداقل میانگین 2 از مراحل كار
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ضمیمه
نمونه برگ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت:تاریخ ارزشیابي : شماره ملی نام و نام خانوادگي

استاندارد عملكرد كار:سطح صالحیتحرفه :كد حرفه

گروه کاری وظیفه:  كد وظیفه 

 کد کار
 سطح شایستگی  کار:

كد ملی کار

 

1. شرایط انجام كار :

2 . نمونه /  نقشة كار/مراحل پروژه / رویه انجام کار:

3. شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

4. ابزارهای ارزشیابي:

5. ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

6. تکالیف کاری مرتبط در گروه کاری/شغل:

 پی نوشت ها
1. Task
2. Step
3. Performance Standard
4.Internatinal Electrotechnical 
commission

)كمیسیون بین المللي الكترونیك(
5. Skills
6. knowledge
7. Attitude

8. ارزیابی هــای همتا که بیشــتر در 
حــوزة آمــوزش هنر تحــت عنوان 
»ژوژمان« انجام می شــود، از این نوع 
اســت. به طور کلی در آن دســته از 
ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی 
است، برای حفظ روایی ارزشیابي به 

صورت ارزیابی همتا انجام می شود.

 منابع
1. سند تحول بنیادین.

2. برنامه درسی ملی ایران.
3. سند طراحی مفهومی آموزش های 
کتب  تألیف  دفتــر  فنی وحرفــه ای، 

درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 
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ویژگی های بستة آموزشی 
در شاخة فنی وحرفه ای و كاردانش
قرار گرفته اســت تا جریان یاددهــي و یادگیري از 
دیدگاه راهبردهاي آموزشي یكسان شود و هنرآموزان 
با انتخاب روش هاي تدریس متناسب با شرایط قرار 
گیرند و محیط و فنون آموزشي كه برا ي هر هنرآموز 
انحصاري است اهداف توانمندساز را در یك محیط 
تعاملي محقق نمایند. عاوه بر آن كتاب همراه هنرجو 
وجود دارد كه جداول، استانداردها، رویه هاي عملیاتي 
و برخي نقشه ها در آن قرار گرفته است تا هنرجویان 
در دنیاي كار براي عملكرد استاندارد از آن استفاده 
كنند. كتاب راهنماي هنرآموز براي هر كتاب درسي 
تألیف شده است كه هدایت گر جریان آموزش یاز طریق 
نقشه راه است، دیگر نرم افزارها در فضاي یاددهي و 

یادگیري به تناسب مورد استفاده قرار مي گیرد.
قبــل از توضیح ویژگي هاي بســتة آموزشــي و 
رویكردهاي اصلي در این حوزه، الزم است با توجه به 
تغییر از منبع آموزشي به بستة آموزشي به برخي از 

سؤاالت پاسخ داده شود.

é آیا حجم کتاب های درسی فنی و حرفه ای 
در برنامه های جدید تغییر کرده است؟

حجم کتاب های درســی از دو جهت در برنامه های 
جدید کاهش یافته اســت: جهت اول، کاهش تعداد 
کتاب هــای درســی در هر رشــته از 16 عنوان به 6 
عنوان، و جهت دوم، ارائة آموزش به صورت پودمانی 
که فعالیت های یادگیری ساخت یافته در آن به صورت 
عملی و در کارگاه انجام می  شود. آن بخش از محتوا که 
نیازمند حافظه بوده و کاربرد مفهومی نداشته، به کتاب 
همراه هنرجو منتقل شده است. بنابراین کاهش انجام 
شده، عالوه بر کاهش تعداد صفحات و ظاهری، کاهش 

فشردگی مفاهیم نیز بوده است.
é ویژگی هــای کتاب های درســی جدید 

فنی و حرفه ای چیست ؟
● گذر از تألیف منبع آموزشــی به ســمت کتاب 

اشاره
در گذشته كتاب هاي درسي رشته هاي فني وحرفه اي 
منبــع آموزش بودنــد و هنرآمــوزان فعالیت هاي 
یادگیري را حســب شــرایط محیطي و تفاوت هاي 
فردي دانش آمــوزان طراحي و اجرا مي كردند، كتاب 
درســي این فعالیت را پشتیباني و جریان یاددهي و 
یادگیري در مسیر محتوا از طریق هنرآموزان محقق 
مي شــد. در وضعیت جدید در آموزش فني وحرفه اي 
بسته هاي یادگیري )آموزشــي( شامل كتاب درسي 
هنرجو، كتاب همراه هنرجو، كتاب هنرآموز و برخي 
نرم افزارها جانشین كتاب قبلي شد. در كتاب درسي 
هنرجویان موقعیت هاي یادگیري طراحي و در كتاب 

گفت وگو

كلیدواژه ها: 
بستة آموزشي، 
شایستگي هاي غیرفني، 
اهداف توانمندساز، 
روش هاي فعال یادگیري

پاي صحبت احمدرضا دوراندیش، مدیر كل دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش
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درسی؛
● رویکرد پودمانی در تألیف، ارائه و ارزشیابی؛

● کاهــش حجم محتوا با تأکید بــر فعالیت های 
یادگیری ساخت یافته؛

● در هم تنیدگی شایســتگی های فنی و غیرفنی 
در محتوا؛

● در نظر گرفتن انواع تعامل بین هنرجو و هنرآموز، 
هنرجو و محتوا، و هنرجو و هنرجو، از طریق طراحی 

فعالیت های یادگیری ساخت یافته.
کوشش شده است، محتوای اجزای بستة یادگیری 
براســاس برنامه ریزی به گونه ای طراحی شود که در 
یادگیری درک و تبییــن پدیده ها در موقعیت های 
واقعی زندگی برای هنرجویان تجربه شــود. تقویت 
انگیزة هنرجویان، آمــوزش مبتنی بر روش فعال و 
خــالق، تأکید بر مشــارکت هنرجویــان در فرایند 
یاددهی-  یادگیری، و استفاده از فناوری های نوین، 
از دیگر ویژگی هایی اســت که در طراحی بسته های 

یادگیری لحاظ شده اند.
یکــی از ویژگی های مهم کتاب های جدید رویکرد 
»شایستگی محوری« است. به این معنی که مالک 
تألیف و آموزش »واحد شایستگی« یا همان »واحد 
یادگیری« اســت که مهارت و دانش در هر واحد آن 
به صورت درهم تنیده دیده شــده اســت. در سند 
تحول بنیادین و برنامة درسی ملی، شایستگی اساس 

یاددهی- یادگیری است.

é روش هــای فعال یادگیــری چگونه در 
کتاب های جدید اضافه شده اند؟

در کتاب های درســی جدید مبنــای تألیف واحد 
شایســتگی اســت که به صــورت واحــد یادگیری 
تعریف شده است. هر واحد یادگیری براساس مدل 
هدف گذاری مصوب در برنامة درسی ملی دارای پنج 
عنصر علم، عمل، تعقل، اخالق و ایمان است که در 
چهار عرصة ارتبــاط با خود، خداوند، خلق و خلقت 
سازمان داده شــده است برای هر هدف توانمندساز 
یک یا چند فعالیت یادگیری ســاخت یافته طراحی 
شده است که مبنای آن شکل دهی سه نوع تعامل در 

محیط یادگیری است:
● تعامل هنرجو با هنرآموز؛

● تعامل هنرجو با محتوا؛
● تعامل هنرجو با هنرجو.

ســطوح یادگیری در حوزة دانــش برای هر واحد 
یادگیری، تشــکیل چرخة جذب و ســاخت دانش 

)توجه به رویکرد یادگیری شناختیـ  ساختن گرایی( 
و یــا به كار بردن دانش در یــک موقعیت )مهارت( 
و تعمیم دانــش و مهارت در زندگــی و دنیای کار 
است. بنابر این در این رویکرد، هنرجو به فعالیت های 
یادگیری همانند آنچه که کارآفرینان انجام می دهند، 
و هنرآموزان به هدایــت یادگیری و جهت دادن به 
آن در مســیر فعالیت های یادگیری ســاخت یافته 
می پردازنــد. محیــط یادگیری، مواد و رســانه های 
آموزشی و نرم افزارها به تشکیل فعالیت های یادگیری 

ساخت یافته كمك می كنند. 

در  غیر فنی  جایــگاه شایســتگی های   é
کتاب های فنی و حرفه ای چیست؟

»شایســتگی های غیرفنــی« بــه آن دســته از 
شایســتگی هایی اطالق می شــود که فــرد را برای 
اشتغال بهره ور آماده می ســازند. مسئولیت پذیری، 
مدیریت منابع، مدیریت زمان، وجدان کاری، احترام 
به مشتری و اخالق حرفه ای، از جمله شایستگی های 
غیر فنی دنیای کار هستند که در برنامه های درسی 
جدید مورد توجه قرار گرفته اند. بدیهی اســت نباید 
آموزش این نوع از شایســتگی ها را در حد توصیه و 
ســفارش تنزل داد. بلکه به صورت کاماًل کاربردی و 
متناسب با شایســتگی های فنی و به صورت تلفیقی 
باید ارائه شــوند. در بســته های یادگیری در دست 
تألیف بیشــتر به این مهم توجه شــده است.  این 
شایســتگی ها در محتوا به دو صورت دیده شده اند: 
به صورت مســتقل و شایستة آموزش، و به صورت در 
هم تنیده در فعالیت های عملی قابل ارزشیابی برای 

پیشرفت تحصیلی هنرجویان.

é ضرورت بســتة آموزشی در آموزش های 
فنی و حرفه ای چیســت و شامل چه مواردی 

است؟
در راهکار 9-21 از »ســند تحول بنیادین« و جزء 
هفتم از بند 12  برنامة درســی ملی، توجه به بستة 
آموزشــی به جای کتاب درسی در برنامه های جدید 
تصریح شــده است. براین اســاس، در تدوین برنامة 
درسی هر درس برای هر رشته قالبی در نظر گرفته 
شده است که نقش اجزای بستة آموزشی )یادگیری( 
را مشخص می کند، با این توضیح که محتوای طراحی 
شدة هر فعالیت یادگیری در کدام جزء یا اجزای بستة 
آموزشی، مانند کتاب درســی، کتاب همراه هنرجو، 
کتاب راهنمای هنرآموز، فیلم یا نرم افزار یا سایر موارد 

»شایستگی های 
غیرفنی« به 
آن دسته از 

شایستگی هایی 
اطالق می شود 
که فرد را برای 
اشتغال بهره ور 

آماده می سازند. 
مسئولیت پذیری، 
مدیریت منابع، 
مدیریت زمان، 

وجدان کاری، احترام 
به مشتری و اخالق 

حرفه ای، از جمله 
شایستگی های 
غیر فنی دنیای 

کار هستند که در 
برنامه های درسی 
جدید مورد توجه 

قرار گرفته اند
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و رسانه های یادگیری قرار دارد.

é آیا از کتاب های درسی موجود هم در نظام 
جدید استفاده می شود؟

کتاب های فعلی منابع آموزشــی هســتند که در 
شرایط جدید در حالت های متفاوت از آن ها استفاده 

خواهد شد:
● به منظــور ارتقای دانش نظــری هنرآموزان و 

هنرجویان )منابع کتابخانه ای(؛
● استفاده از بخشــی از جدول ها و استاندار دهای 
درون کتاب هــای نظام موجود كــه در کتاب همراه 

هنرجو مورد استفاده قرار می  گیرد.
● بــه عنوان منابع آموزشــی بــرای آموزش های 

غیر رسمی فنی و حرفه ای و نظام استاد شاگردی؛
● به عنوان منابع آموزشــی برای صاحبان حرف 
و مشــاغل به منظور ارتقــای دانش نظری و رعایت 

استانداردها؛
● بــه عنوان منابع آموزشــی معتبر برای آموزش 

تکنیسین و انجمن های حرفه ای؛
● به منظور تألیف کتاب های مرجع برای رشته های 

تحصیلی - حرفه ای نظام جدید؛
● استفاده از تصاویر آن ها برای کتاب های درسی 

جدید؛
● تفکیــک محتــوای آن ها به صــورت واحد های 
مشخص یادگیری )مهارت( برای استفادة عموم افراد 

جامعه.
توضیح: این کتاب ها باید براساس تغییرات فناوری 
و پیچیدگی های کار به صورت تناوبی هر ســه سال 

یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرند.

é آیا بــرای آموزش کتاب هــای جدید به 
تجهیزات جدید نیاز است ؟

در شاخة فنی و حرفه ای، آموزش رسمی رشته های 
تحصیلــی- حرفه ای غالبًا به صــورت عام و پرهیز از 
تخصص گرایی است. بنابراین تغییرات در برنامه ها و 
کتاب های درسی نیز از الگوی طراحی شایستگی های 
عام در هر حوزة حرفه ای پیروی می کنند، به عبارت 
دیگــر، تغییــر در تجهیزات و ابزارها در هر رشــتة 
تحصیلــی- حرفه ای براســاس دو مؤلفــة تغییرات 
فنــاوری و پیچیدگی هــای کار اســت که موجب 

این کتاب ها 
باید براساس 
تغییرات فناوری و 
پیچیدگی های کار 
به صورت تناوبی هر 
سه سال یک بار مورد 
تجدید نظر قرار 
گیرند
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می شود، شایســتگی ها از اعتبار کافی برای آموزش 
برخوردار نباشند و ناگزیر از تغییر شویم. برنامه های 

جدید نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
.

مفهوم بستة آموزشی
بســتة آموزشــی بــه مجموعــه ای هماهنگی از 
رسانه های آموزشی اطالق می شود كه در یك بستة 
واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشــان و برند 
مؤسســة تولید كننده تهیه و برای یك یا چند پایة 
تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، 
با گسترش فناوری های نوین و ICT، بستة آموزشی 
با نرم افزارهای آموزشــی، لوح فشــرده و سایت های 

اینترنتی تكمیل می شود. 
بستة آموزشی می تواند شامل گستره ای از منابع و 
رسانه های آموزشی باشد. این بسته می تواند حاوی 
تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، 
فیلم آموزشی و حتی برخی وسایل كمك آموزشی و 
ابزارها باشد. در كنار بستة سخت افزاری، استفاده از 
امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل 

بستة آموزشی كمك كند.
اجزای بســتة آموزشی را می توان به دو گروه كلی 
شــامل »منابع اصلی« و »منابع تكمیلی« تقســیم 
كرد. منابع اصلی شامل كتاب راهنمای معلم، كتاب 
درســی، كتــاب كار دانش آموز و كتاب ارزشــیابی 
می شــود. منابع تكمیلی نیز به چند دسته تقسیم 

می شوند:
● منابع چاپی یا كتاب ها و مجالت گوناگون؛

● منابع ابزاری معلم مانند ویدیو پروژكتور، تابلوی 
وایت برد، لوحه ها و ...؛

● منابــع و لوازم كار دانش آمــوزی مانند قطعات 
كاری و كیت های كارگاهی و آزمایشگاهی؛

● منابع و لــوازم مربوط بــه فناوری های جدید، 
مانند رســانه های صوتی و تصویری، لوح فشــرده و 

سایت های اینترنتی.

éتفاوت كتاب درســی در بستة آموزشی با 
كتاب درسی در وضع فعلی چیست؟

    در حال حاضر كتاب درســی تقریبًا تنها رسانة 
آموزشی است كه هر دانش آموز آن را در اختیار دارد 
و دیگر رســانه های آموزشــی تنها در اختیار برخی 
دانش آموزان قرار می گیرند. بیشــتر دانش آموزان با 
دیگر رسانه های آموزشی آشــنایی كمتری دارند و 
آشــنایی آن ها عمدتًا با كتاب های كمك آموزشــی 

در قالب تســت های چندگزینه ای اســت. از این رو، 
مؤلفان ســعی می كنند حداكثر اطالعات ممكن را 
در كتاب درســی بگنجانند. اما عالوه بر اینكه امكان 
چنین اقدامی محدود است، بلكه می تواند به افزایش 
حجم كتاب و محفوظاتی شدن بیشتر آن بینجامد. 
در هر بستة آموزشی، كتاب درسی حرف اول و آخر 
را نمی زند و مؤلفان می كوشند با استفاده از فیلم های 
آموزشــی، نرم افزارها، كتاب كار و سایت اینترنتی، 
نواقــص كتاب را برطرف كنند. به این ترتیب، كتاب 
می توانــد با حجم كمتر و محتــوای غنی تر در كنار 
دیگر اجزای بسته به دســت دانش آموزان برسد. از 
ســوی دیگر، جنس كاغذ، صحافــی و تجلید كتاب 
به گونه ای خواهد بود كه امكان اســتفادة چند باره 
را فراهــم آورد و راه حلــی برای یك بــار مصرفی 
بودن كتاب درســی باشد كه در حال حاضر یكی از 
معضالت آموزش و پرورش است. همچنین، به منظور 
تضمین استفادة بیشــینه از نرم افزارهای آموزشی و 
رسانه های صوتی و تصویری در سازمان دهی فكری، 
سازمان دهی شكلی و صفحه آرایی كتاب های درسی، 
لوگوهــای مخصوصی برای ارجــاع فراگیرندگان به 
رسانه ها و نرم افزارهای مرتبط پیش بینی خواهد شد.

كلیات
رویكرد تدوین بستة یادگیری براساس كتاب 

درسی
در این رویكرد، كتاب درســی مبنا و محور ســایر 

اجزای بستة یادگیری قرار می گیرد.
ویژگی ها

● طراحــی ماكت كتاب بر اســاس  فعالیت های 
یادگیری ساخت یافته صورت گرفته است.

● محل استقرار سایر رسانه ها، مواد، منابع و مراکز 
یادگیری در ماكت كتاب مشخص است؛

● رســانه ها، مواد، منابع و مراکز یادگیری »كتاب 
محور« هستند؛)1(

● در این رویكرد، كتاب درســی برای هنرآموزان 
تسهیل كنندة یاددهی و برای هنرجویان خلق كنندة 

تجارب یادگیری چند گانه است؛
● در این رویكرد، كتاب درســی كم حجم، چگال 
و حــاوی مفاهیــم، اصــول، رویه هــای عملیاتی و 

مهارت هاست. 

بستة آموزشی 
به مجموعه ای 
هماهنگی از 

رسانه های آموزشی 
اطالق می شود كه 

در یك بستة واقعی 
یا به صورت اجزایی 
هماهنگ با نشان 

و برند مؤسسة 
تولید كننده تهیه 

و برای یك یا چند 
پایة تحصیلی 

مورد استفاده قرار 
می گیرد
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اساس  بر  یادگیری  بســتة  تدوین  رویكرد 
اهداف توانمندسازی )پیامدهای یادگیری(

در این رویكرد، اهداف توانمندسازی  مبنا و محور 
تهیة اجزای بستة یادگیری قرار می گیرند.

ویژگی ها
● طراحی ماكت بســتة یادگیری براساس اهداف 

توانمند سازی صورت گرفته است.
● محل اســتقرار ســایر رســانه ها، مواد، منابع و 
محیط های یادگیری در ماكت كتاب مشخص است.

● رســانه ها، مواد، منابــع و محیط های یادگیری 
»هدف محور« و تكمیل كنندة یكدیگر هستند؛

● كتاب درســی هم یكی از رسانه ها و منابع، در 
كنار دیگر منابع یا رسانه هاست.

● تولید آن گروهی اســت و به یك تیم متخصص 
نیاز دارد.

رســانه ها، مواد، منابــع و محیط هــای یادگیری 
براساس فعالیت های یادگیری ساخت یافته مرتبط 

با اهداف طراحی و تهیه می شوند.
  

ماكت كتاب درسی )بستة یادگیری(
تعریف: كتابی است كه در آن محل استقرار اجزای 

استاندارد تربیت و شایستگی با شاخص های:
● نقش معلم2،

● نقش دانش آموز،

● فرایند آموزش،
● رویكرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،

● سطح شایستگی،
● بسامد تكلیف یادگیری در دنیای كار،

و عناوین ثابت محتوایی
● هدف عملكردی هر تكلیف كاری،

● مراحل كار،
● دانش و مهارت مرتبط با هر مرحله،

● نگرش، باور و ایمان،
● ایمنی و بهداشت مرتبط با فرد،

● توجهات زیست محیطی،
● و شایســتگی هــای غیر فنی در هــم تنیده با 

مراحل كاری،

 طی فرایندی تخصصی می باید مشخص شده باشد.

اجزای بستة تربیت و یادگیری و نمادها
بســتة تربیت و یادگیری شــامل این اجزاســت: 
1.كتاب درســی؛  2. کتاب همــراه هنرجو؛ 3. فیلم 
هنرجو؛ 4. نرم افــزار دانش آموز؛   5. کتاب راهنمای 
معلــم؛ 6. فیلــم راهنمای معلم؛ 7.كتــاب كار؛  8. 

پوستر؛ 9. شبیه سازها؛ و ... .

نمودار2. رویكرد تدوین بستة یادگیری براساس 
اهداف توانمند سازی

بستة تربیت و 
یادگیری شامل این 
اجزاست: 1.كتاب 
درسی؛  2. کتاب 
همراه هنرجو؛ 3. 
فیلم هنرجو؛ 4. 
نرم افزار دانش آموز؛   
۵. کتاب راهنمای 
معلم؛ 6. فیلم 
راهنمای معلم؛ 
۷.كتاب كار؛  8. 
پوستر؛ ۹. شبیه 
سازها؛ و ... 

اهداف 
توانمند سازی

كتاب همراه كتاب درسی
هنرجو

كتاب 
هنرآموز

نرم افزارها

كتاب های 
كار و تمرین

منابع 
چند رسانه ای

هند  بوك های 
رشته ای

محیط های 
یادگیری 

فرامدرسه ای

نمودار1. رویكرد تدوین بستة یادگیری 
براساس كتاب درسی

نرم افزار 
آموزشی

كمك شغل ها

بازدید  اسالید های 
آموزشی

كتاب معلمفیلم آموزشی

كتاب 
درسی
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 پی نوشت ها
1. باید توجه داشته باشیم كه در این 
تمامی  كتاب درسی جایگاه  رویكرد، 
مطالب و حقایق نیست و باید طوری 
طراحی شــود كه دانش آمــوز برای 
یادگیــری و معلم بــرای یاددهی آن 

تالش كنند. 
2. درس سند طراحی مفهومی، نقش 
معلم به گونه ای طراحی شــده است 
كه هر گاه نقــش دانش آموز پررنگ  
می شــود، نقش معلم كمتر می شود 
و هــر گاه نقــش دانش آموز كم رنگ 
می شــود، نقش معلم بیشتر می شود. 
بنابراین نقش معلم قابل انعطاف  است. 

é سیاست های تولید مواد و رسانه های 
یادگیری چیست؟

مواد و رسانه های یادگیری براساس محتوای 
شایستگی ها و پیچیدگی سطوح صالحیت مطابق با 

سیاست های زیر تهیه می گردد. 
ê تعیین استاندارد ملی 

- تعیین استاندارد یادگیری الكترونیكی
- تعیین استانداردهای استفاده از فضای مجازی 

- تعیین استانداردهای ملی نرم افزارها
- تعیین استاندارد های مواد، تجهیزات، ابزارها

- تعیین استاندارد استفاده از شبكه مجازی

ê بهره گیری از فناوری های نوین 
- اســتفاده از فناوری های نو در فرایند یاددهی و 
یادگیری كار و فناوری شامل یادگیری الكترونیكی 

و یادگیری همراه 
- استفاده از آموزش پودمانی و مبتنی بر شایستگی 

در تهیه مواد 
- اســتفاده از آمــوزش مبتنی بر رایانــه و تهیه 

نرم افزار های مربوطه جهت تحقق عدالت آموزشی
- ارائه مواد و بســته آموزشــی براساس یادگیری 

مبتنی بر مغز
- تعامل بین اجزاء بسته آموزشی در ارائه محتوای 

یادگیری 

ê چند تألیفی و مشاركت فعال افراد و 
تنوع مراكز یادگیری 

- استفاده از شبكه اجتماعی و یادگیری مشاركتی 
در ارائه محتوا

- تألیف از راه دور )فرا سازمانی(
- ارائه محتوای متنوع در فضای مجازی 

- تولید و بارگذاری ســاخت محصــوالت و نمونه  
كارهای متنوع  و بارگذاری در سایت 

- استفاده از فناوری ویكی 
- تألیف كتاب های متعدد برای یك عنوان درسی

ê توسعه تجارب و ابتكارات معلمان و 
دانش آموزان

- امكان تألیف توسط معلمان در تولید بسته آموزشی
- استفاده از جشنواره ها، بازارچه ها 

- طراحی سایت اســتانی و منطقه ای و در سطح 
مدرسه جهت ارائه محصوالت 

ê تولید متناسب برای تحقق عدالت 
تربیتی

- برگزاری همایش های مجازی
- بازدید از مراكز صنعتی، بنگاه های اقتصادی و... 

- تنوع محیط یادگیری

ê تقویت منابع و مراكز یادگیری 
- تولید و توزیع مواد و بســته های آموزشی كار و 
فناوری از یكســال قبل از اجرا جهت تحقق عدالت 

آموزشی و تربیتی 

ê برنامه محوری و تولید بسته آموزشی 
- استفاده از فیلم های آموزشی و فیلم های رشد 

- استفاده از مجالت رشد 
- ارائه اسالید ها و پوسترها 

- تهیه كتاب راهنمای معلــم و دانش آموز، كتاب 
مرجع )كتاب همراه دانش آموز(

- تهیــه فیلــم، نرم افزار و پادكســت1 توســط 
دانش آموزان و معلمان در تهیه محتوا

- تهیــه محتوا و نرم افزارهای آموزشــی )شــامل 
یاددهی- یادگیری برخط انبوه- مووك( و بارگذاری 

در سایت  كار و فناوری 
- تهیــه محتوا مبتنی بر یادگیــری الكترونیكی و 

یادگیری همراه 
- متناسب ســازی و كاهش حجــم محتوا و تعداد 

كتاب های درسی 

ê توانمند سازی مدرسه جهت 
بهره برداری مطلوب

- تبیین بسته آموزشی برای معلمان و مدیران 
- ارائــه پوســترها، بروشــورها و كتاب هایی برای 

مدیران جهت تبیین اهداف كار و فناوری 
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جدول. شرح مختصری از اجزای بستة یادگیری

توضیحات اجزای بسته ردیف

در این رسانه، آموزش مربوط به پروژه و كارهای عملی )كار كالسی، آزمایشگاهی و كارگاهی 
و دانش مربوطه در حد نیاز( با تصاویر واضح و اینفوگرافی آورده شــود. چگونگی استفاده از 
نرم افزارهای مرتبط و به روز همراه با كار ســخت افزاری تأكید شود. به نكات ایمنی و اصول 

كلی انجام كار توجه گردد. كار غیركالسی، پرسش و تحقیق به طور متعادل آورده شود. 
محتوا باید به شایســتگی های فنی و غیرفنی توجه كنــد. به راهبرد غالب در امر تدریس 
توجه ویژه شــود. به عناصر تعریف شــده )ایمان و باور، علم، عمل،  اخالق و تعقل، تفكر و 
اندیشه ورزی( در عرصه های )رابطه با خویشتن، رابطه با خدا، رابطه با خلق و رابطه با خلقت( 

تأكید  شود. 
محتوا مطابق با واقعیت های زندگی و كاربردی باشد. 

نرم افزارها، فیلم ها و ســایر رسانه های مرتبط با موضوع در محل خود آدرس دهی و توصیه 
به اجرا شود. 

كتاب درسی 1

در محیط رایانه فعال می شــوند و به صورت عمومی توســط سازندگان نرم افزار طراحی و 
توصیه می شــود و هنرجویان برای تمرینی بیشــتر و خلق موقعیت های آموزشی دیگر در 
كالس و یا منزل از آن اســتفاده می كنند مانند نرم افزارهای حل مسئله در ریاضیات، برق و 

نقشه كشی و طراحی و یا عملیاتی درحسابداری. 
- فیلم های كوتاه )كلیپ آموزشی( 

- انیمیشن متناسب با اهداف توانمند سازی به  منظور ایجاد انگیزش در هنرجویان
- تصویری كردن مفاهیم، اصول و رویه ها و مهارت ها برای كاهش حجم نوشته ها در كتاب 

درسی و عمق بخشی و پایداری یادگیری 
- شبیه سازها )واقعیت مجازی كه تعاملی است و در یادگیری مهارت كاربرد دارد.(

نرم افزار هنرجو 2

موارد زیر در مؤلفه ها و موضوعات كتاب همراه هنرجو دیده شود
1. قلمرویی از دانش گروه شــغلی در ســطوح 1 و 2 صالحیت حرفه ای ملی اســت كه 
اســتاندارد ها، قوانین و مقررات ملی  و كدهای طراحی و ساخت و تعمیر و نگهداری را ارائه 

می دهد و ضروریست نیروی كار همیشه به آن رجوع كند. 
2. قلمرویی از دانش گروه شــغلی در سطوح 1و 2 صالحیت حرفه ای ملی است كه كسب 
شایســتگی یادگیری مادام العمر فنی و حرفه ای )ارتقا و توســعه حرفه ای در گروه شــغلی و 

هدایت تحصیلی( را تسهیل نماید. 
3. مفاهیم، اصول قواعد و روابط پایه و اصلی

4. قلمرویی از دانش گروه شــغلی در سطوح 1و 2 صالحیت حرفه ای ملی است كه سبب 
كاهش اضطراب و یأس در بین هنرجویان هنگام ســنجش شایستگی حرفه ای می گردد و 

تقویت خودپنداره مثبت را موجب می شود. 
5. قلمرویی از دانش گروه شغلی در سطوح 1و 2 صالحیت حرفه ای است كه اصطالحات 

فنی پایه و اصلی را به زبان انگلیسی در اختیار هنرجو قرار می دهد. 
6. فهرست و مشخصات فنی تجهیزات در گروه شغلی را برای هنرجو مشخص می كند. 

7. اصول ایمنی و بهداشت عمومی در گروه شغلی 
8. قلمرویی از دانش گروه شغلی از تحلیل حرفه تا مراحل كار و مراحل كلیدی را در اختیار 

هنرجو قرار می دهد.
9. گواهینامه ها و صالحیت های اشتغال

10. قلمرویی از دانش گروه شغلی در سطوح 1 و 2 كه منابع یادگیری، لینك ها و فهرست 
شایستگی های غیرفنی برای هنرجو را مشخص می كند. 

كتاب همراه 
هنرجو 3
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11. تعیین امتحانات نهایی 
12. مشخص نمودن منشور اخالقی رشته و حرفه  برای هنرجو 

موارد زیر در مؤلفه ها و موضوعات كتاب همراه هنرجو پرهیز شود: 
1. دانش افزایی هنرجویان

2. فرصت ها و تجارب یادگیری هنرجویان 
3. قلمرویی از دانش گروه شــغلی در ســطوح 1 و 2 كه به تعداد كمی از شایستگی های 

حرفه ای یا زمان كوتاهی از فعالیت شغلی محدود می گردد. 
4. قلمرویی از دانش گروه شغلی در سطوح باالتر از 1 و 2 صالحیت حرفه ای ملی 

در این رسانه روش تدریس كلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی  
مورد نیاز هر جلسه، نكات ایمنی و بهداشتی مانند طرح درس آورده شود. همچنین آموزش 
مربوط به پروژه و كارهای عملی به طور كامل تر بیان گردد. پاســخ به پرســش ها، فعالیت ها 
و تمرین های كتاب، معرفی مشاغل مرتبط با پودمان، معرفی رشته های تحصیلی مرتبط با 
پودمان، منابع یادگیری هنرجویان مرتبط با پودمان، نكات پیچیده و دشــوار درسی، اشاره 
به اشــتباهات و مشكالت رایج در یادگیری هنرجویان، رویكرد ارزشیابی، روش ارزشیابی و 
روش نمره دهی و شــرح فعالیت های غیر كالسی آورده شــود و همچنین به آموزش نكات 

شایستگی های غیرفنی پرداخته شود. 

كتاب راهنمای 
هنرآموز 4

فیلم های كوتاه در حدود 5 تا10 دقیقه مرتبط با موضوع هدف توانمند ســازی و مرتبط با 
فعالیت های یادگیری ساخت یافته است كه در كتاب به آن اشاره شده است و هنرآموزان با 
نمایش  دادن آن در شروع درس و یا در بین آموزش از آن استفاده می كنند. این گونه فیلم ها 
نمی تواند جانشــین مفاهیم، اصول، رویه ها و مهارت ها كه در اهداف توانمند سازی به عنوان 
پیامد یادگیری در نظر گرفته شده است، گردد. اما استفاده درست و به جا از آن در آموزش 
و ساختار و محتوای مناسب و طراحی شده می تواند سرعت یادگیری را زیاد و موقعیت ها را 

متنوع نماید و بسیار مورد توجه است. 

فیلم راهنمای 
معلم 5

در برخی از رشــته های تحصیلی- حرفه ای و در حوزه دانش و مهارت  تمرین، حل مسئله 
و كاربرد و تعمیم آموخته ها به دلیل كمبود وقت در كالس و كارگاه ممكن نیســت و باید 
هنرجویان عالوه بر كار در هنرستان در منزل تكالیفی را انجام دهند. كتاب كار و تمرین به 
تناسب راهبرد های آموزشی موجود در كتاب درسی و سطح انتظار در اهداف توانمند سازی 
دارای تمرین ها و مســئله ها یا جواب های همگرا و واگراست كه موجب استحكام یادگیری 

می شود. 

كتاب كار و 
تمرین 6

تصاویر واقعی از تجهیزات، ماشین آالت و تصاویر طراحی شده، نمودارها، رویه های عملیاتی، 
برآیند ها و تصاویر حقیقی و یا انیمیشــنی از هشدارهای ایمنی است كه در كتاب درسی به 
آن اشاره شده است و باید به تناوب در معرض دید هنرجویان با نصب در مسیرهای آموزشی 
و یا كارگاهی قرار گیرد. این تصاویر می تواند بزرگ شــده تصاویر كتاب و یا طراحی شــوند. 
حد اســتفاده از پوســترها و نوع آن در یك رشــته تحصیلی- حرفه ای محدود به ضرورت 

شاخص های فوق الذكر است. 

پوستر 7

در بســیاری از موقعیت های یادگیری و یاددهی امكان اســتفاده از شبیه سازها )واقعیت  
مجازی( با درجه تعامل از ســاده و پیچیده وجود دارد و در آموزش فنی و حرفه ای از دیدگاه 
بهره وری آموزش، اقتصاد آموزش، خلق موقعیت های متعدد بســیار مهم و كارســاز است. 
بدیهی است واقعیت مجازی نمی تواند جانشین واقعیت )مهارت آموزی حقیقی( شود اما زمان 

را مدیریت و مدت آموزش را برای تمرین و تكرار واقعی افزایش می دهد. 

شبیه سازها 8
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اشاره
فرمول ها، جداول، رویه هاي عملیاتي اســتاندارد، 
تصاویر و اشكال و نقشه هاي نصب دستگاه ها، عائم 
و نشانه ها، برخي برنامه هاي دســتوري براي رایان، 
نام گذاري، شاخص ها و نرم ها و غیر آن ها، همة مواردي 
هستند كه هنرجویان بعد از ورود به بازار كار به دفعات 
با موقعیت هایي برخورد مي كنند كه نیازمند مراجعه 
به آن براي عملكرد استاندارد است. جمع كردن این 
مجموعه براي هر رشته تحصیليـ  حرفه اي متناسب با 
صاحیت هاي حرفه اي رشته در كتابي با عنوان همراه 
هنرجو از جمله نوآوري هایي است كه براي اولین بار در 
كشور در كنار كتاب درسي تألیف شده است. بدیهي 
اســت این گونه كتاب ها عاوه بر كاركرد استاندارد 
كردن عملكرد در دنیاي كار مي تواند هنرجویان را از 

به خاطر سپردن بي نیاز كند.

مقدمه
بسته آموزشي كه در آموزش فني وحرفه اي جدید 
براساس برنامه درسي ملي براي رشته هاي تحصیلي 
ـ حرفه اي در نظر گرفته شده است، شامل سه كتاب:

ـ درسي هنرجو
ـ راهنماي هنرآموز و
ـ همراه هنرجو است.

ارتبــاط این ســه كتاب به این صورت اســت كه 
هنرجویان شایستگي هاي فني و غیرفني دنیاي كار 
را در كتاب درسي یاد مي گیرند، هنرآموزان براساس 
كتاب راهنماي آموزش كتاب درسي مسیر یاددهي 
و یادگیري را براي كسب شایستگي هموار مي كنند 
و هنرجویان در فرایند كســب صالحیت ســه سال 
تحصیلي و بعد از آن از كتاب همراه هنرجو در فضاي 
كارگاه درون مدرسه در فعالیت هاي كارگاهي، انجام 

كلیدواژه ها: 
هنرجو، كتاب  همراه، 
هنرآموز، فنی و حرفه ای

ویژگی های كتاب همراه 
هنرجو در آموزش های 

فنی وحرفه ای

مقاله

مالك مختاري، خدیجه بختیاري، 
معصومه سلطان رضوانفر، 

امیرحسین متیني
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كارآموزي براي تطبیق با شرایط و در ادامه در دنیاي كار 
براي عملكرد استاندارد به روز شدن استفاده مي كنند. 

در این نوشــتار اهداف این كتاب در ابعاد شمرده 
شدة فوق براي تبیین جایگاه آن تحلیل شده است و 
عالوه بر آن از زبان هنرجویان مزیت هایي كه بر این 
كتاب مترتب است و انتظار داریم این چنین باشد نیز 

مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف كتاب همراه هنرجو
1. كاهش اضطراب در ارزشیابي: براي حفظ شأن و 
كرامت انساني هنرجویان و تقویت خود پنداره مثبت 
آنان این كتاب كمك مي كند از به كارگیري روش ها 
و ابزار ارزشــیابي اضطراب آور و مأیوس كننده پرهیز 
شود و حافظه محوري را كاهش مي دهد )بند 10ـ5 

برنامه درسي ملي ایران(.
2. كاهــش حجم كتاب درســي: ایــن كتاب به  
متناسب ســازي حجــم و محتوي كتاب درســي با 
توجه بــه توانمندي هــا و ویژگي هــاي هنرجویان 
كمــك مي نماید. و ســبب حذف مطالــب تكراري 
و غیرضــروري مي گردد )راهكار 1/1 ســند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش(.
3. كاربــرد در دنیاي واقعــي كار: وجود این كتاب 
آموزش نیروي انســاني متخصــص، ماهر و كارآمد 
متناســب با نیازهاي بازار كار )فعلي و آتي( و ارتقاء 
توان كارآفریني را در آموزش فني وحرفه اي به دلیل 
كاربرد زیاد در دنیاي واقعي كار تســهیل مي نماید 

)بند 2 سیاست هاي كلي اشتغال(.
4. كاهش وابســتگي به كتب درســي در كارهاي 
عملي: بــا توجه به اینكه كارها یك شــغل و حرفه 
تركیبي مي باشــند از رجوع به كتاب هاي درســي 
متعدد حین انجام كار واقعي جلوگیري مي شــود و 
وابســتگي به كتاب درسي كاهش مي یابد )تأكید بر 
سیاســت برنامه محوري و تولید بسته هاي آموزشي 

بند 12-8 برنامه درسي ملي ایران(. 
5. تســهیل ســنجش و ارزشــیابي اهداف اصلي: 
وجود این كتاب، اســتفاده از انواع روش ها و ابزارها 
كــه بتواند توانایي دانش آمــوزان را در بهره گیري از 
شایســتگي هاي پایه در موقعیت هــاي مختلف به 
صورت معنادار منعكس نماید را فراهم و در دستیابي 
به سطوح باالتر شایستگي ها فني و غیرفني در رشته 
كمك مي نمایــد )بندهــاي 10-1 و 10-4 برنامه 

درسي ملي ایران(. 
6. بهبود زمان یاددهيـ  یادگیري: با توجه به اینكه 
بــا وجود این كتاب هنرجویان زمــان اصلي خود را 
معطوف به مهارت ها و شایســتگي هاي سطح باالتر 
مي نمایند زمان بیشــتري براي یادگیري ســطوح 
باالي شایستگي )شامل شناختي، مهارتي و...( فراهم 
مي گردد و شــرایط بــراي درك و تصمیم گیري در 
موقعیت هاي مختلف مهیا مي گردد )بند 9-1 برنامه 

درسي ملي ایران(. 
7. ایجاد فرصت براي پیونــد نظر و عمل: فرصت 
الزم براي پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات 
پیشین با یادگیري هاي جدید را به صورت یكپارچه و 
معنادار جهت تحقق ظرفیت هاي وجودي هنرجویان 
و توسعه شایستگي ها فراهم مي گردد )بندهاي 5-9 

برنامه درسي ملي ایران(.
8. استانداردســازي و ایجاد زبان مشترك: با توجه 
به اینكه مطالب كتاب همراه هنرجو از اســتانداردها 
و مقررات در رشــته  اقتباس شــده است، محتوي 
ایــن كتاب به نظام آموزشــي و چگونگي یاددهي-

یادگیري، شــیوه تألیف و غیره وابستگي كمتر دارد،  
لذا در محیط كار، شــاغلین در یك سطح و سطوح 
متفاوت كه از مســیرهاي مختلف یادگیري رسمي 
و غیررســمي عبور كرده اند داراي زبان مشــترك و 
استاندارد خواهند شد. این موضوع سبب امكان درك 
و تفســیر پدیده ها، وقایع و روابط را درموقعیت هاي 
واقعي شــغلي و حرفه اي فراهم مــي آورد )بند 1-9 

برنامه درسي ملي ایران(.
9. كمك به تحقق شایستگي یادگیري مادام العمر 
فني وحرفــه اي: یكي از قلمروهــاي حوزه یادگیري 
كار و فناوري در برنامه درســي ملي ایران كســب 
شایســتگي هاي یادگیري مادام العمر فني وحرفه اي 
مي باشــد. وجود این كتاب بــه دانش آموزان كمك 
مي كنــد تا رجــوع به منابــع، دفترچــه راهنماها، 
برگه هاي اطالعاتي و... در آن ها نهادینه شود )برنامه 

درسي ملي ایران ـ حوزه یادگیري كار و فناوري(.
10. پیوند دادن دروس مختلف رشــته: با توجه به 
اینكه یك كتاب همراه براي كل رشــته وجود دارد، 
این موضوع ســبب پیوند خــوردن دروس و مطالب 
در ذهن هنرجویــان در پایه هاي مختلف تحصیلي  
مي گردد. همچنین  و تكرار و پایداري یادگیري را در 

مدت زمان طوالني فراهم مي آورد. 
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مزایای كتاب همراه هنرجو از دید 
هنرجویان

كتابی همیشه...
● همراه: به علت قطع كوچك و قابل دسترســی 
آســان، ســبك بودن، صفحات كم،  ایــن كتاب را 

همیشه به همراه دارم.
● گویا: هــر كاری كه می خواهــم انجام  دهم، 

دستورالعمل آن در این كتاب هست.
● مفید: هركاری كه بخواهم در زمینة درســی 

انجام دهم، مطالبش در این كتاب هست.
●یاریگر: فهرست وسایل مورد نیاز هر فعالیتی در 

آن آمده است.
● ایمنی دهنده: مســائل ایمنی و بهداشــت و 

رعایت آن ها در این كتاب ذكر شده است. 
● مختصر: خالصة اصطالحات و روابط و اصول و 
قواعد در این كتاب آمده اســت كه مرا از گشتن در 

كتاب های دیگر بی نیاز می كند.
● راهنمــا: راهنمای كار با انواع دســتگاه ها در 
آن وجود دارد و من هرگاه نیاز داشــته باشــم كه با 
دستگاهی كار كنم، به راحتی با مطالعة بخش مربوط 

به آن در این كتاب، می توانم نیازم را برطرف كنم.
● مستند: از آنجا كه استاندارد ها و مقررات مورد 
نیاز در زمینة شغلی من در آینده در این كتاب آمده 

است، می توانم به مطالب آن استناد كنم.
● معتبــر: تا زمانی كــه فعالیت انجام شــده و 
دســتورالعمل ها و استانداردهای آن تغییر نكرده اند، 
معتبر اســت. همچنین زبان فنی ذكر شده در این 
كتاب می تواند برای من زبان مشتركی با مردم اقصا 
نقــاط كرة خاكی ایجاد كند و من با زبان عملی – و 

البته معتبر – با آن ها ارتباط كاری داشته باشم.
● منبع: عالوه بر اینكه خوِد این كتاب منبع است، 

منابع متفاوت دیگری را نیز معرفی می كند.
● راهگشا: افق دید آینده را نمایش می دهد كه 

 نظر به اینكه 
تمام فعالیت های 
انجام شده در 
دورة تحصیلی، در 
بسته های آموزشی 
آورده شده اند، 
وجود كتاب همراه 
هنرجو می تواند 
پیوند دهندة بین 
مهارت های كسب 
شده باشد
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 منابع
1.»ده هدف از طراحی و تدوین كتاب 

همراه هنرجو«، دكتر اسمعیلی.
2. »راهنمای تدوین بسته یادگیری«، 
دفتــر تألیــف كتاب های درســی و 

كاردانش.
بنیادیــن  تحــول  »ســند   .3

آموزش و پرورش«.
4. »برنامة درسی ملی ایران«.

كتاب هــای  »ویژگی هــای   .5
فنی و حرفه ای«،  دفتر انتشارات كمك 

آموزشی.

مِن هنرجو در ادامة تحصیل به كدام جایگاه شغلی و 
اجتماعی دست پیدا خواهم كرد.

● به روز: با توجــه به پیشــرفت روزانة علوم و 
فناوری ها و همچنین كارآمد تر كردن دســتگاه ها، 
می توان بــه راحتی تجهیزات و دســتورالعمل های 
جدیــد را در ایــن كتاب به روز كــرد. همچنین، با 
دانستن طریقة كار با دستگاه های قدیمی تر و تفاوت 
آن ها با دســتگاه های جدید تر، می توان طریقة كار 
آن ها را –حتی در صورت نداشــتن دستورالعمل آن 

-  فرا گرفت.
● پیوند دهنده )واسطه(: بین فعالیت ها و طریقة 
انجــام آن ها پیوند می دهد و بین درس های متفاوت 

ارتباط برقرار می كند.
● مســتقل: می توان با آن فعالیت هــا را به طور 

مستقل و بدون نیاز به كتاب اصلی انجام داد.
● آرامش دهنده: تمامی مطالب مورد نیاز هنرجویان 
به منظور انجام فعالیت ها در این كتاب ذكر شده است، به 

همین دلیل از اضطراب و استرس - به خصوص در زمان 
امتحــان - جلوگیری می كند و من می توانم با خیالی 

آسوده در كسب مهارت ها پیشرفت كنم.
● واقعی: راهكارها و دستورالعمل های فعالیت های 
واقعی در آن ذكر شده اند، چرا كه قرار است در آیندة 

شغلی خود با این موارد روبه رو شوم.
● ارزیاب: مطابــق مطالب این كتــاب متوجه 
می شوم كه چطور و از چه مراحلی ارزشیابی صورت 

می گیرد. بنابراین برای كسب مهارت ها آماده ترم.
● سریع: به سرعت من را به مطالبی كه می خواهم 
می رســاند. چرا كه دسته بندی خاصی در این كتاب 
وجود دارد كه به من كمك می كند زودتر به مطلب 

مورد نظرم دست پیدا كنم. 
● دقیق: دقت در ارائة مطالب رعایت شــده و ریز 

مباحث مهم نیز در كتاب آمده است. 
● صحیح: صحت و درستی مطالب كتاب رعایت 

شده است.

كتاب همراه هنرجو 
بین فعالیت ها و 

طریقة انجام آن ها 
پیوند می دهد و بین 

درس های متفاوت 
ارتباط برقرار می كند
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مهناز كاركن

نقــش سرگروه های 
آموزشی و دبیرخانة 
راهبــری تخصصی 
در اجرای برنامة درسی ملی

اشاره
تحول در آموزش و پرورش یکی از موضوعات اساسی 
در نظام تعلیم و تربیت است كه به دلیل ماهیت پویا و 
پیوستة نظام آموزشی، تنها از طریق یک فرایند تحولی 
نهادینه شده می توان به تحقق اهداف آموزش و پرورش 
خوش بین بود و این جز با مشــارکت فعال و مستمر 
تمامی بخش های آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. 
در این میان، نقش گروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبری تخصصی در ایجاد و اجرای موفق این تغییر 
در نظام آموزشی به این دلیل حائز اهمیت است که با 
هماهنگ كردن فعالیت معلمان در جهت اجرای اهداف 
آموزش و پرورش می توان بر كیفیت و اثر بخشی برنامة 
درسی ملی افزود. گروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبری تخصصــی همواره خأل میــان برنامه ریزی 
آموزشــی و اجرا در مدارس را پركرده اند. به ویژه در 
آموزش هــای فنی و حرفه ای و كاردانش، به دلیل نیاز 
هنرســتان ها به تجهیزات و كارگاه ها، متناسب با هر 
رشته، همكاری و همراهی این بخش بیشتر مورد نیاز 
است. در این نوشته عاوه بر تأكید بر نقش غیر قابل 
انكار گروه های درسی و دبیرخانه های راهبری تخصصی 
در تشریح رویكرد برنامة درسی ملی و ارتقای كیفیت 
اجرای برنامة درســی ملی، پیشنهاداتی برای فراهم 

شدن زمینة همكاری و تعامل بیشتر ارائه شده است.

مقاله
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مقدمه 
تحول در آموزش و پرورش یکی از موضوعات اساسی 
در نظام تعلیم و تربیت اســت که از منظر حوزه های 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اهمیت 
زیــادی دارد. این موضوع از دیر باز ذهن مســئوالن 
آموزشــی را در ســطوح متفاوت به خود مشــغول 
داشته است، زیرا به دلیل ماهیت پویا و پیوستة نظام 
آموزشی، تنها از طریق یک فرایند تحولی نهادینه شده 
می توان به تحقق اهداف آموزش و پرورش خوش بین 
بود و زمینه های تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش 
را مهیا دانست و این جز با مشارکت فعال و مستمر 
امکان پذیر نیست. خروجی دستگاه های تعلیم و تربیت 
از دو مؤلفه نشئت می گیرد که با هم مرتبط  هستند: 
مؤلفة اول زیرســاخت فکری، فلسفی و نظری است 
که در نظــام تحولی پیش رو، مورد توجه قرار گرفته 
است. مؤلفة دوم ساختارها و منابع انسانی، سیاست ها 
و برنامه ریزی هاســت كه باید بــر مبنای مؤلفة اول 
طراحی شود تا بتواند خروجی این دستگاه را به یک 

خروجی مطلوب تر نزدیک کند. 
ســرمایه گذاری ویــژه در زمینة نیروی انســانی 
كه مجریــان برنامه ها و سیاســت گذاری های نظام 
تعلیم و تربیت هستند و نیازمند بازآموزی و بازپروری، 
كمك می كند برنامه ریزی های انجام شــده در اجرا 
موفــق عمل كننــد. در این میان نقــش گروه های 
آموزشی و دبیرخانه های راهبری در ایجاد تغییر در 
نظام آموزشی کشور قابل انکار نیست. چرا که مانند 
بسیاری از گروه های دیگر در وزارت آموزش و پرورش، 
با هماهنگ كــردن فعالیت معلمان درجهت اجرای 
اهداف آموزش و پرورش می تواند بر كیفیت و اثر بخشی 
برنامة درسی و آموزشی بیفزاید. گروه های آموزشی و 
به دنبال آن دبیرخانه های راهبری تخصصی، به دلیل 
نقش و اهمیتی كه در فراینــد تعلیم و تربیت دارند، 
از اركان اصلــی آموزش و پرورش به شــمار می روند. 
آشنایی سرگروه ها و اعضای دبیرخانه با خصوصیات 
و نیازهای روان شــناختی و تربیتــی دانش آموزان، 
تسلط آنان بر محتوای دروس، برنامه ریزی آموزشی 
و روش هــای یاددهی و یادگیــری از جمله عواملی 
هستند كه مشــاركت آنان را در برنامه ریزی درسی 

آموزش و پرورش ضروری می سازد.
اهمیت این نوشــته از آن جایی است که  به تأثیر 
بخشــی از آموزش و پرورش می پردازد كه مأموریت 
ایجاد، بهبود و توســعة كیفیت بخشــی آموزشی در 
ابعاد گوناگــون را دارد. مجموعه ای كه وظیفه دارد 

تا تجــارب و صالحیت های تخصصــی معلمان را با 
اســتفاده از دانش و فناوری نوین بهبود بخشــد و 
زمینة رشد و ارتقای دانش، بینش، نگرش و مهارت 
دانش آمــوزان را با همكاری هنرآمــوزان، مدیران و 

مسئوالن اجرایی فراهم سازد. 
در ادامة تحقیــق، در بخش دوم بــه تغییر نظام 
آموزشــی، در بخش ســوم به گروه های آموزشی و 
دبیرخانة راهبری تخصصی، در بخش چهارم به نقش 
گروه های آموزشــی و دبیرخانــة راهبری تخصصی 
در اجرای برنامة درســی ملی، و در بخش پنجم به 

نتیجه گیری  پرداخته شده است.

 تغییر نظام آموزشی
بسیاری از کشورها از اوایل قرن بیستم به فکر تحول 
در نظام آموزشی خود افتادند و هر کشور با توجه به 
اقتضائــات خود تحول را در ابعاد گوناگون آن دنبال 
کرده است. شــرکت »اینتل« که تاکنون به اجرای 
بیش از 200 برنامة آموزشــی درکشورهای مختلف 
کمک کرده در زمینة تحول در آموزش و پرورش پنج 
بعد را برشمرده اســت که عبارت اند از: خط مشی، 
برنامة درسی و اندازه گیری، توسعة حرفه ای، فناوری 
اطالعات ارتباطات، و تحقیق و ارزشیابی. تحول نظام 
آموزش و پرورش هر کشــور و یا هــر گروهی باید با 
توجه به مقتضیات خاص آن کشــور یا گروه شکل 

بگیرد.
براساس گزارش یونسکو در سال 2007،  با عنوان 
گزارش پایش جهانی »برنامــة آموزش برای همه« 
که به بررسی دستاوردهای عمدة این برنامة مهم در 
کشورهای عضو یونسکو پرداخته است، نظام آموزشی 
ایران به رغم پیشرفت های نسبی در زمینة رشد کمی 
آموزش، مراقبت های اولیة دوران کودکی و آموزش 
بزرگ ساالن، در دســتیابی به اهداف آموزش کیفی 
موفقیتی نداشته است. آموزش کیفی آموزشی است 
که با تنوع استعدادها و نیازهای کودکان و نوجوانان 
و با انتظارات جامعة معاصر مطابقت داشــته باشد. 
آموزشــی که به ایجاد و تقویت ارزش ها،  نگرش ها 
و مهارت هایی در یادگیرندگان منجر شــود، رشــد 
اجتماعــی، توان خودآموزی و تــوان درک مفاهیم 
را در آنان آســان کند، و دانش آموزان را در کســب 
توانمندی های کلی، مانند به کارگیری آموخته ها در 
زندگی روزمره، ترکیب و ارزیابی تشویق کند. بدیهی 
است که نتایج عینی اش باید قابل اندازه گیری باشد و 

در حیطه شناخت همگان قرار داشته باشد.

كلیدواژه ها: 
برنامة درسی ملی، 
گروه های آموزشی، 

کیفیت بخشی، دبیرخانة 
راهبری تخصصی

گروه های آموزشی 
و به دنبال آن 
دبیرخانه های 

راهبری تخصصی، 
به دلیل نقش و 
اهمیتی كه در 

فرایند تعلیم و تربیت 
دارند، از اركان اصلی 

آموزش و پرورش 
به شمار می روند
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در جســت و جوی علل ضعف کیفیت 
آموزش در ایران و سایر کشور های منطقه 
و کند بــودن تحوالت آموزش و پــرورش در 
مقایسه با سایر سازمان های اجتماعی، بسیاری از 
پژوهش ها نشان می دهند که عالوه بر عوامل بیرون 
از محیط آموزشــی، مانند مسائل مربوط به شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان، بسیاری 
از کمبودها ناشــی از اوضاع درونی مدرســه و نظام 

آموزشی است. 
ســاختار نظام آموزشی کشــور از سال 1344 که 
طبق قانون تفکیک وزارت فرهنگ، شامل سه دورة 
تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شد، تاکنون 
تغییرات زیادی داشــته است. بعد از پیروزی انقالب 
ساختار آموزشی به طور خاص، مورد توجه مسئوالن 
قرار گرفت. در این راســتا، طرح هایی نظیر ))تغییر 
بنیــادی نظــام آموزش و پــرورش(( ، ))تغییر نظام 
آموزش متوســطه(( و ))دورة پیش دانشــگاهی(( 
مطرح شد. از آنجا که این طرح ها به دالیلی در جهت 
تأمین اهداف مطلوب موفق نبودند، طرح تغییر نظام 
آموزشی کشور در ســال 1388 از سوی نمایندگان 
مجلس، به مجلس شــورای اسالمی ارائه شد و طرح 
آموزشی 6-3-3 از سال تحصیلی 92-1391 به اجرا 

درآمد و نظام آموزشی کشور تغییر یافت. 
در این تغییر، آموزش های فنی و حرفه ای از دو سال  

به ســه ســال افزایش یافتند و براساس راهبردهای 
موجود در سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملی، 
رویكرد برنامة درســی به آموزش و تربیت براساس 
شایستگی تغییر یافت. مطابق با این تغییرات، برنامة 
درســی فنی و حرفــه ای در حوزة یادگیــرِی كار و 
فناوری، به صورت عام از ابتدایی تا پایان متوســطة 
اول به صورت درهم تنیده و تفكیكی درقالب درس 
»كاروفناوری« و در متوســطة دوم در شاخة نظری 
در درس »كارآفرینــی و تولیــد« و در شــاخه های 
فنی و حرفــه ای و كاردانش در چارچوب رشــته های 
تحصیلی فنی و حرفه ای با سازمان دهی پودمانی شكل 
گرفت.  در این شــاخه، ســهم درس های عملی70 
درصد و ســهم درس های نظری 30 درصد اســت 
كه در مقایســه با اســتانداردهای بین المللی اطالق 
نام »تغییر« شایســته است. به عالوه، برای اولین بار 
در تاریخ آموزش های فنی و حرفه ای، الزامات محیط 
كار، اخالق حرفه ای، نــوآوری و كارآفرینی، فناوری 
و تولید به عنوان شایســتگی های غیرفنی دنیای كار 
به برنامة درسی اضافه شدند و درس های دانش فنی 
پایه و تخصصی برای پشتیبانی درس های پودمانی و 
پوشش بخش های دانشی كارگاه های تخصصی با نگاه 
به تعمیم مهارت ها در دنیای كار و زندگی و تطبیق 
با تغییرات دنیای كار در برنامة درسی گنجانده شد.

در این تغییر، 
آموزش های 
فنی و حرفه ای از دو 
سال  به سه سال 
افزایش یافتند و 
براساس راهبردهای 
موجود در سند 
تحول بنیادین و 
برنامة درسی ملی، 
رویكرد برنامة درسی 
به آموزش و تربیت 
براساس شایستگی 
تغییر یافت
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گروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبری تخصصی

از آنجا كه با فعالیت كاركنان ســازمان ها در قالب 
گروه، وظایف ســازمانی آن ها بهتر انجام می گیرد، 
بی شك سازمان های آموزشــی به دلیل نوع فعالیت 
و ماهیت كار به تالش و فعالیت گروهی بیشــتری 
نیاز دارند. در نظام آموزشــی ما، گروه های تخصصی 
رشته ها در شــاخة فنی و حرفه ای و كاردانش، برای 
پركــردن فاصلة محیــط عملیاتی هنرســتان ها با 
برنامه ریزی تشكیل شدند. به دنبال آن، دبیرخانه های 
راهبری تخصصی کشــوری برای ارتباط گروه های 
آموزشی استان ها با وزارت آموزش و پرورش،  به منظور 
كیفیت بخشــی به آموزش و ارزشیابی، و نظارت بر 
اجرای دقیق برنامه های درســی ایجاد شدند و مورد 
توجــه قرار گرفتند. به طوری كــه اگر بخواهیم كار 
گروه های آموزشــی را از حیث درجة اهمیت مورد 
بررسی قرار دهیم، باید بگوییم هرجا سخن از كیفیت 
و حســن اجرای برنامه های درســی و ارزشیابی در 
آموزش و پرورش مطرح می شــود، موضوع گروه های 
آموزشــی و دبیرخانه های راهبری تخصصی و نقش 

آن ها مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

1. تاریخچه و سیر تحول گروه های آموزشی
اولین جرقه های تأســیس گروه  آموزشی در سال 
1328 زده شــد. در ســال 1359، »معاونــت امور 
آموزشی« وزارت آموزش و پرورش اولین دستورالعمل 
گروه های آموزشــی را با هــدف ایجاد هماهنگی در 
روش های تدریس و ارتقای سطح كیفی آموزش در 
گروه های مختلف تهیه و به ادارات كل ارســال كرد. 
هدف تعیین شده عبارت بود از ایجاد هر چه بیشتر 
همكاری و تفاهم برای استفاده از تجارب و اطالعات 
معلمان، كارشناســان و صاحب نظران در زمینه های 
بهبود روش های تدریس و باال بردن سطح فرایند های 
آموزشی، روش های صحیح ارزشیابی و ایجاد رقابت 
ســالم بین معلمان. در ســال 1372، طرح قبلی به 
سایر استان ها تعمیم داده و شورای سیاست گذاری 

توسعه و كاربرد فناوری آموزشی طراحی می شود. 
در ســال 1373، بــاز هم دســتورالعمل جدیدی 
تهیه و تنظیم شــد. در این دستورالعمل، گروه های 
آموزشــی به عنوان مجامع علمی، آموزشی، پرورشی 
و پژوهشی شناخته شــدند كه باید ضمن برقراری 
ارتباط سازنده بین دبیران، زمینة استفاده از تجارب 
و اطالعات علمــی، فنی و آموزشــی در روش های 

تدریس، گســترش اطالعات تخصصی، كاربرد مواد 
آموزشــی و كمك آموزشــی، بهره گیری صحیح از 
وسایل و امكانات سمعی و بصری، به كارگیری اصول 
و روش هــای صحیح از پیشــرفت تحصیلی، تقویت 
زمینة پژوهش و تحقیق و بررسی علل افت تحصیلی، 
مســائل و مشــكالت دانش آمــوزان و در نهایت، با 
بهره گیری از اطالعات روان شناســی و ایجاد رقابت 
ســالم بین دبیران و دانش آموزان، آنان را در جهت 

بهبود كیفیت آموزشی و پرورشی آماده سازند.
1375بخشــنامه های  1374و  ســال های  در   
تكمیلی ارسال می شوند و تالش می شود برنامه ها و 
فعالیت هایی به عنوان پشتوانه ای متكی بر یافته های 
علــوم تربیتی تدوین شــود؛ به طــوری كه تمامی 
خط مشی ها و برنامه ها براساس رویكرد نیل به هدف 
تعریف شــوند. در ســال 1377، طی بخشنامه ای 
دستورالعمل جامع گروه های آموزشی دورة متوسطه 
نظری و مهارتی ) نظری، فنی و حرفه ای و كار دانش 
( ارسال شــد كه تاكنون كلیات محتوای آن تغییر 
نكرده است. این دستورالعمل مالك و راهنمای كار 
فعالیت های گروه های آموزشی از سطح وزارتخانه تا 
مدارس را پوشش داده است )وزارت آموزش و پرورش، 

)1377

2. اهداف گروه های آموزشی 
موارد زیر به عنوان اهداف گروه های آموزشی ذكر 

شده اند:
● فراهم آوردن زمینه و شــرایط مناســب برای 
ایجاد ارتباط بین برنامه ریزان و مجریان آموزشــی و 
همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادات ارزشمند 

معلمان كه ركن اصلی آموزش و پرورش هستند.
● برقراری ارتباط مســتمر و ســازنده بین ادارات 
آموزش و پرورش و جامعة معلمان برای نظارت بر امور 

آموزش و بهبود فعالیت های تدریس و یادگیری.
● ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای ارتقای سطح 
آگاهــی و دانش معلمان از طریــق مبادلة اطالعات 
و تجربیــات بین معلمان و ترغیب و تشــویق آن ها 
بــه مطالعه و پژوهش های علمی در زمینة مســائل 

تعلیم و تربیت.
● ترویج فرهنگ استفادة بهینه از فناوری آموزشی 
در زمینة طراحی و اجرای منظم برنامه های آموزشی 

و ارزشیابی این روند.
● ترغیب و تشــویق معلمان به خالقیت و نوآوری 

در كل فرایند تدریس و یادگیری.

دبیرخانه های 
راهبری تخصصی 

کشوری برای ارتباط 
گروه های آموزشی 
استان ها با وزارت 
آموزش و پرورش،  

به منظور 
كیفیت بخشی به 

آموزش و ارزشیابی، 
و نظارت بر اجرای 

دقیق برنامه های 
درسی ایجاد شدند 
و مورد توجه قرار 

گرفتند
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● ایجاد زمینه برای تشــكیل انجمن های علمی- 
تخصصی دانش آموزان، معلمان، اســتادان دانشگاه، 
علما و دانشمندان، و افراد عالقه مند در سطح منطقه 
/ ناحیه / شهرســتان و روســتاهای كشــور)وزارت 

آموزش و پرورش، 1377(.
در آئین نامة اجرایی كه با عنوان » طرح فعالیت های 
گروه های آموزشی« در ســال 1372 به ادارات كل 
استان ها ارســال شــده، اهداف گروه های آموزشی 

چنین بیان شده اند:
● ایجاد شرایط مناسب برای تبادل نظرات، افكار، 

تجارب مفید، ابتكارات و نو آوری ها بین معلمان .
● بررســی اثرات مثبت و منفی ناشــی از اجرای 
طرح هــا، برنامه هــا، محتوای كتاب های درســی و 

دستورالعمل های آموزشی.
● ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و روش های 

آموزشی در سطح استان و منطقه.
● ایجاد توانایی در اعضای گروه های آموزشــی در 
زمینة طراحی و تهیة برنامه های آموزشی و درسی. 

● ارتقای سطح فناوری آموزشی معلمان.
● استفاده از تخصص های علمی استادان دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالی، مدرســان مراكز تربیت معلم 
و ســایر صاحب نظران در تهیــه و بهبود برنامه های 

آموزشی و درسی و روش های تدریس.
● ارتقا و بهبود كیفیت فرایند یاددهی و یادگیری. 

3. دبیرخانه های راهبری تخصصی کشوری
 دبیرخانه هــای راهبــری تخصصــی کشــوری 
عبـــارت اند از گروهــی از هنرآمــوزان رشــته که 
عهده دار فعالیت های آموزشــی هســتند و با ایجاد 
ارتبـــاط و تعامل بین گروه های آموزشی دفتر، ادارة 
کل متبوع و ســایر ادارات کل، تمهیـــدات الزم را 
به منظور ارتقــای بهره وری فراینــد کیفی آموزش 
در راستای اهـــداف تعیین شــده فراهم می کنند. 
دبیرخانه های راهبری با اخذ مجـــوز الزم از دفتـر 
وزارت و براســاس درخواست، امکانات و توانایی های 
ادارة کل با شــرح وظایف مشخص شده، انتخاب و 
معرفی می شوند.کارشناس هر رشته در دفتر، مسئول 
پیگیــری امور و برنامه های دبیرخانـــه در ســطح 
ادارات کـــل کشـــور است. یكی دیگر از نقش های 
گروه های آموزشــی نظارت بر برنامه ریزی درســی 
و راهنمایی اســت كه بخشــی جدانشدنی از فرایند 
آموزشی محسوب می شــود.  فعالیت دبیرخانه ها تا 
حــدود زیادی با »راهنمایی« و »نظارت« هماهنگ، 

هم ســنخ گروه های آموزشی اســتان ها جریان دارد 
كه جداسازی و تفكیك مسئولیت های آن ها مشكل 
است. اگر چه ممكن اســت در برخی مسائل وجوه 
مختلفی داشــته باشــند، ولی در كل یك مقصد و 
مسیر را طی می كنند و به یك هدف عمده كه همان 
كیفیت بخشی به آموزش است، نظر دارند و به دنبال 
اصالح و بهبود وضع آموزشی و پرورشی هستند. نیاز 
بــه نظارت و راهنمایی در برنامه ریزی درســی ملی 
در همة زمینه های مربوط به فعالیت های تدریس و 
یادگیری اجتناب ناپذیر است. این نیاز به ویژه زمانی 
كه آموزش و پرورش دســتخوش تغییرات و تحوالت 
بنیادین می شــود، بیش از هر زمان دیگری احساس 

می شود.

4. نقــش گروه های آموزشــی و دبیرخانة 
راهبری تخصصی در اجرای برنامة درسی ملی
براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، گروه های 
آموزشی و دبیرخانه های راهبری تخصصی از طریق 
فعالیت هــای زیر می توانند باعث افزایش كیفیت  در 

اجرای برنامه های درسی ملی باشند:
● مشارکت سرگروه های آموزشی و دبیرخانه های 
راهبــری تخصصی در مراحل متفــاوت برنامه ریزی 

درسی، تألیف کتاب و استانداردها؛
● برگــزاری همایــش و گردهمایــی بــا حضور 
سرگروه های آموزشی استان ها و اعضای دبیرخانه با 

محوریت کتاب های درسی؛
● برگــزاری  مســابقات علمی و فراخــوان مقاله 

مرتبط با کتاب های درسی جدید؛ 
● تحلیل محتوای كتاب های درســی با همكاری 

گروه های آموزشی؛ 
● اطالع رسانی به موقع تغییرات كتاب های درسی 
برای آماده ســازی هنرســتان ها در اجرای موفق تر 

برنامه های جدید درسی؛
● بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
در اطالع رســانی ســریع تر تغییرات و رویكردها در 

آموزش های فنی و حرفه ای؛
● پیش بینی و نیاز سنجی آموزش های مورد نیاز از 

طریق آموزش نیروی انسانی؛
● برگــزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی ضمن 

خدمت؛
● برگزاری کارگاه های علمی آموزشی در ارتباط با 

برنامه ریزی درسی؛
● شناســایی نیروهای مجرب و توانمند به منظور 

دبیرخانه های 
راهبری تخصصی 
کشوری عبـارت اند 
از گروهی از 
هنرآموزان رشته 
که عهده دار 
فعالیت های 
آموزشی هستند و 
با ایجاد ارتبـاط و 
تعامل بین گروه های 
آموزشی دفتر، 
ادارۀ کل متبوع و 
سایر ادارات کل، 
تمهیـدات الزم 
را به منظور ارتقای 
بهره وری فرایند 
کیفی آموزش در 
راستای اهـداف 
تعیین شده فراهم 
می کنند
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 منابع
1. حاجــی پروانه، فرهــاد و روحی، 
دســتور العمل   .)  1374( حســین 
گروه های آموزشــی دورة متوسطه. ، 

وزارت آموزش و پرورش. تهران.
2. ســلطانی فرد، علیرضــا )1379 
(. بررســی میزان  كارایی گروه های 
آموزشــی متوســطه از نظر دبیران و 
مدیران شــهر تهران، دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران.
حســین  محمــد  ســبحانی نیا،   .3
)1382 (. »بررسی عملكرد گروه های 
آموزشی دورة متوسطه نظری استان 
اصفهان در ســه  ســال اخیر )79-
78  تا 81-80 (.«پژوهش. ســازمان 

آموزش و پرورش. اصفهان.
دارائــی، همــا )1382(.  4. شــیخ 
»ارزشیابی عملكرد گروه های آموزشی 
براســاس شــرح وظایــف آن ها در 
تحصیلی  ســال  شاهین شهر  منطقة 
پژوهش.ســازمان    .»1381-82

آموزش و پرورش. اصفهان.
5. دســتور العمل گروه های آموزشی 
وزارت   .)1377( متوســطه  دورة 

آموزش و پرورش. تهران.
انجمن های  تأسیس  دستورالعمل   .6
علمی آمــوزش معلمــان )1377 (. 

وزارت آموزش و پرورش. تهران. 

اطالع رســانی و ترویج جایگاه برنامة درســی ملی و 
تغییرات رویكردی؛

● بررســی امکانات و  تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی هنرستان ها.

نتیجه گیری
تاریخ تشــکیل گروه های آموزشــی نشان می دهد 
رســالت اصلی این گروه ها، به منزلــة یکی از ارکان 
ستادی آموزش و پرورش، راهنمایی و هدایت معلمان 
در جهت انجــام وظایف محول از طریــق نظارت و 
ارزشیابی عملکردها بوده اســت. محور فعالیت های 
گروه های آموزشــی كیفیت بخشــی به امر آموزش و 
ارزشیابی، و به طور خاص در این زمان، ارتقای كیفیت 
در اجرای برنامة درســی ملی است. انتظار می رود با 
تكیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات كه امروزه فاصله ها 

را كم كرده است و كوچك ترین تغییرات سریع و ساده 
می تواند به دورترین نقطة آموزشی كشور منتقل شود، 
از میزان خطاها در اجرای برنامة درســی ملی كاسته 
شود و آن گونه كه شایستة تحول است، شاهد تحول 
در آموزش و ارزشــیابی باشیم. گروه های آموزشی با 
این اندیشه به وجود آمده اند که ضمن برقراری تعامل 
و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشارکت آنان 
در فرایند تعلیم و تربیت، زمینة اســتفاده از تجارب و 
اطالعات علمی، آموزشــی و حرفه ای هنرآموزان در 
رابطه با روش های تدریس، شــیوه های اندازه گیری و 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نقد و بررسی کتاب های 
درســی، کاربرد فنــاوری آموزشــی، تقویت تحقیق 
و پژوهش در زمینة بررســی مســائل و مشــکالت 
آموزش و پرورش، و در نهایت بهبود کیفیت آموزشی و 

پرورشی را فراهم آورند. 



اشاره
  تحــوالت بنیادیــن در نظــام تربیت رســمی  و 
عمومی شامل تغییرات هماهنگ و منظمی است كه 
براساس یافته های مطالعات نظری باید تمامی عناصر، 
مؤلفه هــا و فرایندها و روابــط درون و بیرون نظام 
تربیت رســمی  و عمومی  و عملكرد اركان و عوامل 
ســهیم و مؤثر را در برگیرد. از این سلسله تغییرات 
با عنوان چرخش ها از وضع موجود به ســمت وضع 
مطلوب نام برده شده است. بر این اساس، نهاد فعلی 
با كاركرد صرفًا آموزشی به نهادی تبدیل می شود كه 
وظیفه و رسالت  اصلی آن بسترسازی برای دستیابی 
نسل آینده به مرتبة قابل قبولی از آمادگی به منظور 
تحقــق حیات طیبه در تمام ابعاد اســت. لذا فراهم 
كردن شرایط  و خلق فرصت ها و امكانات الزم برای 
تحقق ایــن هدف باید در دســتور كار نظام تربیت 

رسمی  و عمومی قرار گیرد. 

كلیدواژه ها: 
الزامات تحولی، برنامه 
درسی ملی، زیرنظام، 
الزامات اجرایی، 
فنی وحرفه ای و كاردانش

ــات اجرای  الزامـ

       برنامة درسی ملی
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آقابابایي
حسن 

مقاله
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از آنجا كه زیر نظام های تربیت رســمی  و عمومی 
 مسیر اجرایی و و الزامات تحولي را نشان می دهند، به 
برخی از این الزامات اساسی در هر یك از زیر نظام ها 

اشاره می شود:

1. زیر نظام راهبری تربیتی و مدیریت 
  از مدیریــت اداری و كنترلی به راهبری تربیتی 

مبتنی بر نظام معیار اسالمی؛
و  مشــاركت جویی  بــه  »تمركزگرایــی«  از    

مسئولیت پذیری مبتنی بر خرد جمعی؛
 از برنامه ریزی هــای مــوردی و پراكنــده بــه 

برنامه ریزی های راهبردی و آینده نگر؛
 از حاكمیت نگاه جزیره ای در حوزه های اجرایی 
به تأكید بر فرایندها و پیامدها براســاس نظام معیار 

اسالمی؛
 از انتصاب ســلیقه ای مدیران براســاس ضوابط 

اداری به شایسته ساالری در مدیریت. 

2. زیر نظام برنامة درسی
 از برنامــة درســی »موضوع محور« بــه برنامة 
درســی مبتنی بر ســاحت های تركیب برای كسب 

شایستگی ها؛
  از برنامه ریــزی درســی كامــاًل متمركــز به 

برنامه ریزی درســی متكی بر مشاركت مؤثر اركان و 
عوامل سهیم در تربیت در تمام سطوح؛

  از برنامة درســی تك وجهی به برنامة درســی 
چندوجهی )ساختار مثلثی(؛

  از  برنامة درسی »نتیجه محور« به برنامة درسی 
»پیامدمحور« )تحقق شایستگی ها در سطح محصول 

و سطح برونداد نظام و پیامد آن در سطح جامعه(؛
 از یادگیــری موضوعات به فرایند دســتیابی به 

اندیشه ورزی و درك معنا؛
  از جداســازی برنامه های آموزشی و پرورشی به 

برنامة درسی یكپارچه.

3. زیر نظام تربیت معلم و تأمین 
منابع انسانی 

  از معلم به عنــوان انتقال دهندة دانش به معلم 
به عنــوان مربی و اســوة تربیتی و ســازمان دهندة 
فرصت های تربیتی متنوع برای احیا و ارتقای مراتب 

حیات طیبة متربیان؛
  از معلم به عنوان مجری تصمیمات برنامة درسی 

به معلم تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی درسی؛
  از برنامه های صلب و بســته در تربیت مربیان 
به برنامه هایی منعطف برای دستیابی آنان به هویت 
حرفه ای منحصربه فرد و توســعة آن مبتنی بر نظام 

معلم

دانش آموز 

محتوا

زمان

مکان

رسانه ها و فناوری

مدیریت

خانواده 

مدرسه

وضع موجود

آموزش دهنده

یادگیرندة منفعل

کتاب درسی

ساعات رسمی آموزش

کاس درس

ابزار آموزشی

ادارة مالی و اداری

تأمین بخشی از منابع مالی

مکان آموزشی

نمونه ای از چرخش های تحولي در سطح مدرسه

وضع مطلوب

مربی، اسوه و تسهیل کنندة یادگیری

فراگیرندة فعال، تربیت جو و 
مشارکت پذیر

برنامه محوری و بستة آموزشی و مواد 
آموزشی چندرسانه ای

کل ساعات یادگیری هفته و سال

محیط متنوع یادگیری

توانمندسازی برای زندگی در عصر 
فناوری

رهبری آموزشی و تربیتی

رکن سهیم و مؤثر در فرایند تربیت

محل کسب تجربه های تربیتی محله و 
کانون تربیتی محله

ــات اجرای  الزامـ

       برنامة درسی ملی
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معیار اسالمی؛
  از ارتقای خودبه خودی ســطح حرفه ای مربیان 
به ارزیابی عملكرد و صدور درجة مربیگری براساس 

میزان كارامدی و اثربخشی؛
  از فرهنگ ســازمانی بســته )محصور نمودن 
مربیان در فضای مدرسه( به مشاركت جویی علمی  و 
انتقال تجربیات در سطوح گوناگون )مدرسه، محلی، 

ملی و بین المللی(؛
  از نــگاه به معلم به عنوان كارمند اداری به معلم 

به عنوان شخصیتی علمی  و تربیتی.
 

4. زیر نظام تأمین و تخصیص منابع 
مالی 

  از انحصار در تأمین منابع به مشاركت در تأمین 
منابع؛ 

  از هزینه كرد منابع به مدیریت و سیاست گذاری 
بهینة منابع و مصارف؛ 

  از »عرضه مدار« و »نهاده محور« به »ستانده مدار« 
و »نتیجه مدار«؛ 

  از توزیع یكســان منابع به تنوع منابع و توزیع 
عادالنة آن؛

  از نگاه به نظام تربیت رسمی  و عمومی  به مثابه 
دستگاهی مصرفی به دستگاه سرمایه ای و مولد منابع 

انسانی؛ 
  از تغییــر در روش نظــارت بر هزینه توســط 

ذی حسابی به حسابرسی پس از خرج.

5. زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری
ســامان دهی  بــه  درس  كالس  تأمیــن  از    

موقعیت های یادگیری؛
از انحصــار یادگیــری در كالس درس بــه    

تنوع بخشی به محیط های تربیتی و یادگیری؛
  از نگاه تفكیكی به فضــای فیزیكی مدارس به 
نگاه فرایندی به تربیت و ساخت مجتمع های تربیتی؛ 
  از معمــاری بی هویــت و وارداتــی به معماری 

اسالمی ـ  ایرانی؛ 
  از مــدارس بــی هویــت و فاقــد امكانــات و 
فناوری های الزم به مدارسی با هویت مدرسة صالح و 

كانون تربیتی محله؛

  از طراحی مدارس توســط مهندســین فنی به 
طراحی تیمی  با لحاظ نمودن ابعاد مدرسة صالح؛

  از نگاه ابزاری به فناوری ها به استفادة هوشمندانه 
از فناوری های نوین متناسب با نظام معیار اسالمی.

6. زیر نظام پژوهش و ارزشیابی 
  از نــگاه »جزئی نگــر« به نــگاه »آینده نگر« و 
»كل نگرانه« برای مواجهة سازنده با چالش های نظام. 
  از تمركز بر روش های كّمی در پژوهش به تنوع 

و كثرت در روش های پژوهش؛
  از پژوهش هــای توصیفی، موردی و پراكنده به 
پژوهش های  نظام مند، نوآورانــه و تحول آفرین در 
راســتای عملیاتی کردن اهداف و كاركردهای نظام 

تربیت رسمی  و عمومی؛
  از پراكندگی و جدایی مراكز پژوهشی به وحدت 
و یكپارچگی عملكرد مراكز پژوهشــی سهیم و مؤثر 

در امر تربیت؛
  از تخصیــص فرصت های پژوهشــی به مراكز 
رسمی  و پژوهشــگران حرفه ای در سطوح كالن به 
ایجاد فرصت های پژوهشــی و جاری و ساری شدن 

پژوهش در تمامی  سطوح؛
  از تصدی گــری در امر پژوهش بــه مدیریت، 

نظارت و بهره گیری از نتایج پژوهش ها ؛
  از رویكرد آكادمیك و نظری در پژوهش های تربیتی 
و پژوهــش برای پژوهش به جهت گیری »عمل مدار«، 

تشخیصی و درمانی، تصمیم ساز و كاربستی.

   اجــرای برنامة درســی ملی به عنوان یکی از 
زیر نظام های مؤثر در تحقــق چرخش های تحولی 
»ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش« مســتلزم 
اتخــاذ سیاســت های کارامد و اثربخــش، و فراهم 
آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت های فنی 
و تخصصی اســت. برخی از اهم این  سیاســت ها و 

الزامات عبارت اند از:
  تهیة برنامة جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل 
بر تمامی اقدامات و فعالیت های مورد نیاز بخش های 
گوناگون درون آموزش وپــرورش و تأیید و ابالغ آن 

توسط وزیر آموزش وپرورش؛ 
  طراحی و اجرای برنامه های  آموزشی و تربیتی 

اجرای برنامة درسی 
ملی به عنوان یکی 
از زیر نظام های 
مؤثر در تحقق 
چرخش های تحولی 
»سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش« 
مستلزم اتخاذ 
سیاست های کارامد 
و اثربخش، و فراهم 
آوردن شرایط، 
امکانات، منابع و زیر 
ساخت های فنی و 
تخصصی است
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با رعایت اســتانداردها، حفــظ مصالح ملی، افزایش 
مشارکت همة مجریان در سطوح گوناگون با تأکید 

بر كاهش تمركز؛ 
  به کارگیری روش های مؤثر در تأمین، نگهداشت 
و ارتقای نیروی انسانی متخصص اعم از کارشناسان، 
مشاوران و ناظران علمی به منظور طراحی و تدوین 
راهنمای برنامة درسی حوزه های تربیت و یادگیری ؛
  اختصاص منابع مالی مناســب و حمایت های 
حقوقی و اداری برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای 

برنامه های مصوب؛ 
  به کارگیــری روش هــای اثر بخش در اشــاعة 
برنامة درسی ملی، فرهنگ ســازی و نهادینه کردن 
آن بــا اســتفاده از ظرفیت هــای درون و بیــرون 

آموزش وپرورش؛ 
  فراهــم آوردن اســتلزامات اداری و ســاختار 
سازمانی مناســب برای پایش مستمر برنامة درسی 
ملــی و بهبود آن و انجام مطالعــات و پژوهش های 

موردنیاز؛
  ایجــاد فرصت هــای متنــوع و به کارگیــری 
راهکارهــای اثربخش برای ارتقــای توانمندی های 
ذی نفعان، به ویژه معلمان و مدیران، به منظور ارتقای 
سطح عملکرد مدارس در اجرای برنامة درسی ملی؛

  تجهیز مدارس به فناوری های نوین، کتابخانه، 
آزمایشگاه و کارگاه های فنی وحرفه ای.

در جــدول 1 اقدامــات و فعالیت هــای مورد نیاز 
بخش هــای گوناگــون درون آموزش وپرورش را كه 
می باید برای اجرای برنامة درســی ملی انجام شوند، 

مشاهده می کنید.

الزامات اجرایی برنامه های درسی 
شاخه های فنی وحرفه ای و كاردانش

   اجرای برنامة درسی در شاخه های  فنی وحرفه ای 
و كاردانش در کنار دیگر زیر نظام های تربیت رسمی  
و عمومی، از قبیل راهبری تربیتی و مدیریت، نظام 
برنامة درســی، تربیت معلم و تأمین منابع انســانی، 
تأمین و تخصیــص منابع مالی، فضــا، تجهیزات و 
فناوری تجهیزات، فضا، پژوهش و ارزشیابی مستلزم 
اتخاذ سیاست های کارامد و اثربخش، و فراهم آوردن 

 پی نوشت ها
و  استانداردهای شایستگی  1. شامل 

ارزشیابی
2. مواد و رســانه های چندرســانه ای 

تقاضامحور

 منابع
بنیادیــن  تحــول  ســند   .1

آموزش وپرورش.
2. برنامــة درســی ملــی جمهوری 

اسالمی ایران.
3. ســند طراحی مفهومی  آموزش و 

تربیت در شاخة فنی و مهارتی.
4. اسناد باالدستی: سیاست های كلی 
اشــتغال بند 2، سیاســت های كلی 
حمایت از كار و ســرمایة ایرانی بند 
12، سیاست های كلی حمایت از كار 

و سرمایة ایرانی بند 4-8.

شــرایط، امکانات و زیر ســاخت های الزم است. در 
جدول 1،  عالوه برفعالیت های عام اجرای برنامه های 
درسی، برخی از  فعالیت های مخصوص اجرای برنامة 

درسی شاخه های  فنی وحرفه ای و كاردانش اند.
 در پایان، با توجه به اسناد باالدستی، برای طراحی 
و اجرای برنامة درســی در شاخه های فنی وحرفه ای 
و كاردانش به صــورت آموزش بهره ور و رایگان برای 
یك حرفه )مورد نیاز بازار كار با كدهای چهار رقمی( 
در آموزش وپــرورش و در ســطح ملی حداقل چهار 

ضرورت می توان پیشنهاد داد:
1. حداقل نیاز توســعه ای بــازار كار به نیروی كار 
در حرفه در ســطح ملی برای 30 سال آینده، حدود 
30 هزار  فرصت شــغلی باشد )عالوه بر تعداد افراد 
جویای كار در ایــن حرفه در وضع موجود بدون در 

نظر گرفتن بی كاری اصطكاكی(.
2. براســاس نیــاز بــازار كار در ســطح ملــی، 
استانی، شــهری و منطقه ای، میانگین هزینة كلی 
آموزش وپــرورش رایــگان در هر حرفــه برای هر 
دانش آموز بیش از شــش میلیون تومان نباشد )بار 

رویكرد هزینه ـ فایده در دورة 30 ساله(.
3. میانگین ساالنة تعداد آموزش حرفه ای دانش آموزان 
70-60 درصد معادل تقاضای نیروی كار در حرفه در 

سطح كشور باشد. 
4.  میانگین زمان آموزش حرفه بین 75-70 درصد 

كل زمان آموزش متوسطة دوم باشد.
در غیر این  صورت یكی از موارد زیر می تواند اتفاق 

بیفتد:
  آموزش حرفه در آموزش وپرورش نیازمند خرید 

خدمت آموزش حرفه خواهد بود.
  آمــوزش حرفه نیازمند نظــام دوگانة آموزش 

خواهد بود.
  آموزش حرفه با دیگر آموزش حرفه ها تلفیق یا 

تجمیع خواهد شد.
  آموزش حرفه به آموزش غیر رسمی  رایگان نیاز 

خواهد داشت.
  آموزش حرفه به آموزش رسمی  غیر رایگان نیاز 

خواهد داشت.
  آموزش حرفه نیازمند آموزش غیررســمی  غیر 

رایگان خواهد بود

 اختصاص منابع 
مالی مناسب و 

حمایت های حقوقی 
و اداری برای اجرا 
و نظارت بر حسن 
اجرای برنامه های 

مصوب
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جدول 1. فعالیت های الزم به همراه متولی انجام آن ها

متولی انجام فعالیتفعالیتردیف

مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات به همراه تأمین نیروی انسانی )معلم، دبیر، هنرآموز و استادکار1
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتهیة برنامة درسی2

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتدوین استاندارد حرفه31

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتدوین استاندارد آموزشی4

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتهیه و تدوین جدول درس ها5

معاونت آموزش متوسطهانجام نیازسنجی آموزشی6

مرکز سنجشارائة مدرک تحصیلی7

معاونت آموزش متوسطهمسئولیت اجرای برنامة آموزشی8

معاونت آموزش متوسطهمسئولیت اجرای برنامة آموزشی شایستگی حرفه ای9

معاونت آموزش متوسطهمسئولیت اجرای برنامة آموزشی شایستگی عمومی10

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانیتأمین هزینة اجرای آموزش حرفه ای11

معاونت آموزش متوسطهتأمین تجهیزات و فضای آموزش حرفه ای12

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیطراحی گروه ها و رشته های تحصیلی ـ حرفه ای13

مرکز سنجشارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی14

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتعیین روش و ابزارهای سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی های حرفه ای و عمومی15

تعیین مالک کســب شایســتگی های حرفه ای استاندارد ارزشــیابی حرفه )مبتنی بر 16
استاندارد عملکرد حرفه در تکلیف کاری(

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتعیین ساختار و زمان آموزش17

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتعیین استاندارد یادگیری الکترونیکی18

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتعیین استانداردهای ملی نرم افزارها19

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتعیین استانداردهای استفاده از فضای مجازی20

اســتفاده از فناوری های نو در فرایند یاددهی و یادگیری کار و فناوری شامل یادگیری 21
الکترونیکی و یادگیری همراه

معاونت آموزش متوسطه

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیاستفاده از آموزش پودمانی و مبتنی بر شایستگی در تهیة مواد22

اســتفاده از آموزش مبتنی بــر رایانه و تهیة نرم افزارهای مربوطــه برای تحقق عدالت 23
آموزشی

معاونت آموزش متوسطه

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیارائة مواد و بستة آموزشی براساس یادگیری مبتنی بر مغز24

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیایجاد تعامل بین اجزای بستة آموزشی در ارائة محتوای یادگیری25

معاونت آموزش متوسطهاستفاده از شبکة اجتماعی و یادگیری مشارکتی در ارائة محتوا26

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیارائة محتوای متنوع در فضای مجازی27

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتولید و بارگذاری ساخت محصوالت و نمونه کارهای متنوع و بارگذاری در سایت28

معاونت آموزش متوسطهاستفاده از فناوری ویکی29

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتألیف کتاب های متعدد برای یک عنوان درسی30

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیاستفاده از جشنواره ها و بازارچه ها31

ادارات کل آموزش وپرورشطراحی سایت استانی و منطقه ای و در سطح مدرسه برای ارائة محصوالت32

ادارات کل آموزش وپرورشبرگزاری همایش های مجازی33

ادارات کل آموزش وپرورشبازدید از مراکز صنعتی، بنگاه های اقتصادی و...34

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیایجاد تنوع در محیط یادگیری35
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معاونت آموزش متوسطهاستفاده از فیلم های آموزشی و فیلم های رشد36

معاونت آموزش متوسطهاستفاده از مجالت رشد37

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیارائة اسالید و پوستر38

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیتهیة کتاب راهنمای معلم و دانش آموز، و کتاب مرجع )کتاب همراه دانش آموز(39
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وبگـــاه دفتر تألیف كتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و كاردانش در یك نگاه

مقدمه
امروزه و بگاه های اینترنتی كاربرد وسیعی یافته اند و 
در كنار دیگر قابلیت هایشان، به عنوان ابزاری قوی و 
نیرومند به منظور ارتقای كیفیت و كارایی آموزشی 
نیز مورد اســتفاده قــرار می گیرند. ســازمان های 
مختلف با قــرار دادن اطالعات خود در معرض دید 
مخاطبان ســعی در معرفی خود و فعالیت هایشان، 
ایجاد تعامل و جلب نظر مخاطبان و همچنین بهبود 
خدمت رسانی دارند. سایت »دفتر تألیف كتاب هاي 
درســي فنی وحرفه ای و كاردانش«، با رعایت قوانین 
جمهوری اسالمی ایران و با توجه به راهكارهای »سند 
تحول بنیادین« )راهــكار 1-1 بند )د(، 4-2، 17-

3، 17-18(، ســند برنامة درسی ملی شامل رویكرد 
)4-4 و 6-4(، شایســتگی ها )5-7 و 4-7(، اصــول 
حاكم )9-9( و سیاســت های تولید )12-2، 12-3، 
7-12، 8- 12( و مــادة 19، جــزء 14 برنامة پنجم 
توسعه، و همچنین اهداف و وظایف دفتر در راستای 
سیاست های آموزش وپرورش و »سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی«، به عنوان یك مرجع اطالعاتی 
و آموزشــی خدمات خود را ارائه می دهد. به عالوه، 
فعالیت های هدفمندانه ای را در جهت اطالع رسانی، 
به كارگیری مشاركت، مخاطبان، معرفی فعالیت های 
خود در امر آموزش، و ارتباط با ســایر مراكز علمی 
انجام می دهد و به منظور اجتناب از موازی كاری با 

سایر وبگاه ها، از لینك های مرتبط استفاده می كند.

ویژه نامة  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش  160

زینب بشارتي، آتوسا میرزا صادقي

اطالع رسانی

گروه های درسی نظام جدید فنی وحرفه ای

گروه های درسی نظام قدیم فنی وحرفه ای
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اهداف
1.  اطالع رسانی در مورد محتوای حوزة برنامه های 
درسی آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش شامل: 
اهداف، محتوا، ارزشــیابی، رویکرد، استاندارد فضای 
آموزشی، استاندارد نیروی انسانی، استاندارد فضای 

تجهیزات؛
2- تعامــل با مخاطبان و دریافت نظرات و اطالعات  

ایشان؛
3- به كارگیری اطالعات ومحتوای تولیدی مخاطبان 
برای غنی تر شدن برنامه های درسی و مواد آموزشی؛
4- ارتباط با مراکز علمی، فرهنگی، هنری و صنایع 

مرتبط؛
5- معرفی ســایت های مرتبط توســط لینک های 
مرتبط به منظور جلوگیری از موازی سازی و تعامل 

بیشتر با سایت ها؛
6- ارتقــای  جایــگاه  دفتر تألیــف فنی وحرفه ای 

وکارودانش؛

7- آموزش الکترونیکی؛
8- سرعت بخشی و کاهش هزینه در اجرای برخی از 

برنامه های دفتر، مانند اعتبار بخشی و غیره؛
9- معرفی لینک های مرتبط به منظور جلوگیری از 

موازی سازی و تعامل بیشتر با سایت ها،
10- جلــب مشــارکت و همــکاری اســتان ها در 

زمینه های آموزشی و تألیف؛
11- معرفی گروه های درسی و اعضای کمیسیون ها؛ 

12- معرفی مؤلفان دفتر و سوابق آن ها.

مخاطبان
برنامه ریزان درسی؛ كارشناسان ستادی؛ محققان، 
اســتادان و مؤلفان؛ صاحبان صنایــع؛ هنرجویان، 

هنرآموزان و دانشجویان؛ اولیا.

آشنایی با سایت دفتر تألیف كتاب های 
درسی فنی وحرفه ای و كاردانش

منوی سمت راست

كلیدواژه ها: 
كلیدواژه ها: فنی وحرفه ای 
و كاردانش، وبگاه، اسناد، 

كار و فناوری
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گزینة فنی وحرفه ای
بــا كلیــك روی آن، عناوین گروه های درســی و 

فنی وحرفه ای نشان داده  می شوند.

با كلیــك روی آیكن هر گروه، عنوان رشــته ها و 
اطالعات مربوط به هر رشته )راهنماي برنامه درسي، 
جداول دروس، جداول ارزشیابي پیشرفت تحصیلي 

و بسته آموزشي( مشخص می شود.

در می آید و بــا كلیك روی عنوان رشــتة مهارتی 
صفحة مربوط به منابع آن رشته باز می شود.

گزینة كاردانش
با كلیك روی آن عناوین گروه های درسی كاردانش 
نشــان داده  می شوند. با كلیك روی عنوان گروه، نام 
زیر گروه و رشته های مهارتی مربوط به آن به نمایش 
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با كلیــك روی آیكن هر گروه عنوان رشــته ها و 
اطالعات مربوط به هر رشته مشخص می شود.

بخش اسناد
با كلیك روی این عنوان در منوی سمت راست می توان 
به اسناد باالدستی، اســناد نظام جدید فنی وحرفه ای 
)جدید(، اســناد راهنمای كتاب های درسی، و اسناد 

فنی وحرفه ای سایر كشورها دست یافت.

مرتبط و بودجه بندي پیشنهادي. دسترسی پیدا كرد.
در ادامه، در ستون سمت راست می توان به بخش های 
ســمینارها و همایش ها، بازدیدها، گفت وگو، راهنمای 
كتاب های درســی و منابــع آموزشــی، جدول های 
ارزشیابی تحصیلی، مجلة رشد آموزش فنی وحرفه ای و 

نرم افزارهای آموزشی وارد شد.

آشنایي با منوي ســمت چپ  بخش میاني 
سایت دفتر 

در بخش منوی ســمت چپ ســایت می تــوان با 
سامانه های مرتبط با دفتر تألیف در ارتباط بود. در بخش 
انتقادات و پیشنهادات نیز مخاطبان می توانند نظرات 

خود را درج كنند.
در بخــش میانــی صفحة اول ســایت می توان از 
قمست های اخبار دفتر، اطالعیه ها، تازه های كتاب و 

تازه های كار و فناوری دیدن كرد.
بخش كار و فناوری

با كلیك روی این قسمت می توان به تمامی اطالعات 
مربوط به پایه های پنجم تا نهم كار و فناوری شــامل 
كتاب درسي، راهنماي معلم، نمونه پروژه ها، كتاب هاي 
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مقدمه
در عصر حاضر برنامه های درســی در هر جامعه ای 
مسئولیت آماده سازی یادگیرندگان را برای رویارویی با 
تغییر و تحوالت دنیای امروز بر عهــده دارد. از این رو، 
بازنگری و اصالح برنامه های درسی، متناسب با نیازهای 
جامعه و تغییر نظام آموزش وپــرورش، كاماًل ضروری 
اســت. برنامه های درسی آموزش های فنی وحرفه ای و 
مهارتی كه از توجه به شایســتگی های فنی و غیرفنی 
برخوردار است، موجب می شوند، عالوه بر توانایی افراد در 
شایستگی های فنی، مهارت های شهروندی، خودباوری، 
خالقیت، نوآوری و كارآفرینی در آنان توســعه یابد و 
مفاهیمی مانند ایمنی و بهداشت، مدیریت منابع، اخالق 
حرفه ای و حفظ محیط زیست تحقق یابند و با تدارك 
فعالیت های یادگیری متنــوع، فرصت های الزم برای 
كســب دانش و مهارت و ایجاد نگرش فراهم شود. در 
این راستا، به منظور طراحی و تدوین فرایند برنامه ریزی 
درســی فنی و مهارتی براساس اســناد باالدستی، از 
جمله سند چشــم انداز 1404، مواد 19 و 21  برنامة 
پنجم توســعه و سیاست های كلی اشتغال، ابالغ شدة 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ضمن توجه خاص 
به ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامة 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، برای پاسخ گویی 
به تحوالت بازار كار و توسعة كمی و كیفی آموزش های 
فنی و حرفه ای، پژوهش ها و مطالعات تطبیقی و داخلی 

الزم صورت گرفته اند.
از این رو برنامة درسی علوم پایه )ریاضی، فیزیک، 
شــیمی و زیست شناســی(، مطابق 
و  باالدســتی  اســناد  با 
استانداردهای 

به تحوالت بازار كار و توسعة كمی و كیفی آموزش های 
فنی و حرفه ای، پژوهش ها و مطالعات تطبیقی و داخلی 

الزم صورت گرفته اند.
از این رو برنامة درسی علوم پایه )ریاضی، فیزیک، 
شــیمی و زیست شناســی(، مطابق 
و  باالدســتی  اســناد  با 
استانداردهای 

ــه هــــای  بستــــ
ــــی خوشة  آموزش
ــــگی های  شايست
فنی وحرفه ای  پاية 
ــش ــ ــاردان و كـــ
افشار بهمني، زیبا فاني

مقاله
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ملــی و بین المللــی، با تــالش كارشناســان گروه 
علوم پایة »دفتر برنامه ریزی و تألیف كتب درســی 
فنی و حرفــه ای و كاردانش« طراحی و تدوین شــد. 
براساس اســتانداردهای تولید شده، فرایند تألیف و 
تولید اجزای بستة یادگیری درس های علوم پایه ویژة 
رشته های  فنی وحرفه ای در کمیسیون های تخصصی 
با حضور همكاران از استان هاي مختلف و بر اساس 
تلفیــق تجربــة آموزشــی آنان در ســطح مدارس 
و دانشــگاه، تحصیالت دانشــگاهی ایشــان، شامل 
تخصصی رشته و درس، تخصصی آموزش علوم پایه 
و تخصصی علوم تربیتی آغاز  شد. در ادامه، با تعیین 
تمام مؤلفه های خرد و كالن و تبیین ســازوكارهای 
مناســب برای طراحی، تدوین، اجرا، ارزشــیابی و 
اعتباربخشــی در هر درس، »اسناد راهنمای برنامة 
درسی« توسط »شــوراهای تخصصی برنامه ریزی و 

تألیف« تولید شد. 
توجه به ساحت های تعلیم وتربیت و شایستگی های 
پایه، به صورت تلفیقی و درهم تنیده، ارتباط های طولی 
درس ها با درس های دورة اول متوســطه، به خصوص 
درس های علوم تجربی و کار و فناوری، نیازهای عمومی 
زندگی فراگیرنــده و نیازهای محتوایی رشــته های 
فنی وحرفه ای و کاردانــش در تولید راهنمای برنامة 
درسی، با استفاده از رویکرد آموزشی سازنده  گرایی، از 
مهم ترین اصول تولید سند بوده است. براساس اسناد 
باالدســتی، بســتة آموزش و یادگیری، شامل كتاب 
درسی، كتاب راهنمای هنرآموز، كتاب همراه هنرجو، 
كتاب كار، پوستر و نرم افزار، می تواند به صورت جامع 
و همه جانبه نگر كاستی آموزش را جبران كند و موجب 

ارتقای فرایند یاددهی و یادگیری شود.
 

اهداف یادگیری درس های علوم پایه
 اهداف  یادگیری براســاس اهداف کلی و تفصیلی، 
ماهیت هر حوزه، صالحیت های مشــترك و در جهت 
دستیابی به آن ها با توجه به شرایط و اقتضائات زمانی، 
اجرایی و بومی تعیین شــده اند. همچنین، نسبت هر 
فعالیت درسی و تربیتی با اهداف کلی و تفصیلی و نقش 

آن در تحقق هر کدام از آن ها مشخص شده است.

اصول انتخاب و سازمان دهی 
محتوای آموزشی

معیارهایی  كه عالوه بر انتخاب محتوا در سطح برنامة  
درسی ملی، معیارهای اساسی انتخاب و سازمان دهی 
محتوای ســطوح بعدی برنامه ریزی را نیز مشخص 

می ســازند، به این شرح هستند كه در برنامة درسی 
علوم پایه نیز به آن ها توجه شده است :1. یادگیری 
پایدار؛ 2. ارتباط چندوجهــی و یادگیری یكپارچه؛ 
3. اولویت صالحیت ها و یادگیری های مشــترك؛ 4. 
تنوع و تعدد منابع، روش ها و فرصت های یادگیری؛ 
5. اهمیت؛ 6. اعتبار؛  7. عالقه؛ 8. ســودمندی؛  9. 
قابلیت یادگیری؛ 10. آستانه  ارتقاء قابلیت اجرا؛ 11. 

در هم تنیدگی؛ 12. اصل توالی.
قلمرو یادگیری علوم پایه: حوزة  یادگیری علوم 
پایه، شامل زندگی و موجودات، زمین و پیرامون آن، 
تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و مواد فراوری شــده، 
علــوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه و تاریخ علم 
در ایران و اســالم اســت. تربیت علمی فناورانه تنها 
آمــوزش یافته ها و فراورده های علمــی، یا به عبارت 
دیگــر، تنها مفاهیم و دانش علمی را در بر نمی گیرد، 
بلكه فرایندهای علمــی و روش علم آموزی، همچون 
مهارت های فرایندی )مشاهده، جمع آوری اطالعات، 
اندازه گیری، تفســیر یافته ها، فرضیه و مدل ســازی، 
پیش بینــی، طراحــی تحقیق و برقــراری ارتباط( و 
مهارت های پیچیدة تفكر را نیز مورد توجه قرار می دهد. 
همچنین، نگرش های ناشی از علم و نگرش های ناظر 
بر علم و فنــاوری از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های 
علمی فناورانه اســت و دریچه ای برای ورود به مبانی 

فلسفی پذیرفته شده باز می كند.
 شــایان ذكر اســت كــه درس هــا و موضوعات 
زیرمجموعة  این حوزة  یادگیری، با توجه به نیازهای 
روزمرة زندگــی و دنیای کار، نیازهای رشــته های 
فنی وحرفــه ای و همچنیــن ارتباط طولی با ســایر 

حوزه های یادگیری انتخاب شده اند.

كلیدواژه ها: 
برنامه درسی، بسته 

آموزشی، فیزیك، شیمی، 
زیست شناسی، ریاضی

 اهداف  یادگیری 
براساس اهداف 
کلی و تفصیلی، 

ماهیت هر حوزه، 
صالحیت های 

مشترك و در جهت 
دستیابی به آن ها 
با توجه به شرایط 

و اقتضائات زمانی، 
اجرایی و بومی 

تعیین شده اند
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جدول  1. ارتباط طولی و محتوایی درس های علوم پایه )فیزیک، شیمی و زیست شناسی( با درس علوم تجربی دورة اول متوسطه

فصل های علوم تجربی نهمفصل های علوم تجربی هشتمبخش های علوم تجربی هفتمردیف

علمعنوان فصلعلمعنوان فصلعلمعنوان بخش

شیمیمواد و نقش آن ها شیمیمخلوط و جداسازیفیزیکعلوم و ابزارهای آن1

شیمیمواد الفبای زندگی2
تغییرهای شیمیایی در 

خدمت زندگی
شیمیرفتار اتم ها با یکدیگرشیمی

3
منابع خدادادی در 

خدمت همه
شیمیاز درون اتم چه خبرزمین شناسی

دنبال محیطی بهتر 
برای زندگی

شیمی

فیزیکحرکت چیست ؟زیست شناسیتنظیم عصبیفیزیکانرژی نیاز همیشه4

فیزیکنیروزیست شناسیحس و حرکتزیست شناسی دنیای درون من 5

فیزیکفشار و آثار آنزیست شناسیتنظیم هورمونی6

فیزیکماشین هازیست شناسیالفبای زیست فناوری7

زمین شناسیزمین ساخت ورقه ایزیست شناسیتولید مثل در جان داران8

زمین شناسیآثاری از گذشتة زمینفیزیکالکتریسیته9

فیزیکنگاهی به فضافیزیکمغناطیس10

زیست شناسی گوناگونی جان دارانزمین شناسیکانی ها11

زیست شناسی  دنیای گیاهانزمین شناسیسنگ ها12

زیست شناسی  جانوران بی مهرهزمین شناسیهوازدگی13

زیست شناسی  جانوران مهره دارفیزیکنور و ویژگی های آن14

زیست شناسی با هم زیستنفیزیکشکست نور15
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جدول2. درس های علوم پایه در رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش

عنوان رشتهردیف
زیست شناسیشیمیفیزیکریاضی

101112101110111011
22200200٭2ساختمان1
222022000صنایع فلزی2
222200200مکاترونیک3
222200200الکترونیک4
222200200الکتروتکنیک5
222200200مکانیک خودرو6
222200200تأسیسات مکانیکی7
222200200صنایع چوب و مبلمان8
222200200ماشین ابزار9
222200200معدن10
222200000صنایع شیمیایی11
222022000متالوژی12
222022000سرامیک13
222200200شبکه و نرم افزار رایانه14
220200200حمل و نقل 15
220020020تربیت بدنی٭٭16
220200200حسابداری17
220000220تربیت کودک18
220000220امور باغی19
220000220امور زراعی20
220200200ماشین های کشاورزی21
220000220امور دامی22
220000220صنایع غذایی23
220022000طراحی دوخت 24
220022000فتوگرافیک25
220022000صنایع دستی )فرش(26
220022000معماری داخلی )تزئینات(27
222022000چاپ28
220022000تولید برنامة تلویزیونی29
220200200ناوبری30
222200200مکانیک موتورهای دریایی31
222200200الکترونیک و مخابرات دریایی32
222022000صنایع نساجی33
220020020پویانمایی )انیمیشن(34
220000000نقاشي35
220000000نقشه كشي معماري36
220000000گرافیك37
220000000موسیقي ـ نوازندگي ساز ایراني38
220000200موسیقيـ  نوازندگي ساز جهاني39
220200220سینما40
220200220نمایش41

٭ عدد 2 نشان دهندة تعداد واحدهای درس است.
٭٭ هنرجویان رشتة تربیت بدني شیمي را در پایة 12 مي گذارنند.
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جدول 3. عناوین و سرفصل های کتاب های علوم پایة رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش

        فصل
درس

هفتمششمپنجمچهارمسومدوماول

گرمافشارمکانیکاندازه گیریفیزیک
جریان و مدار 

الکتریکی
--

الکتروشیمیمحلول و کلوئیدفرایندهای شیمیاییمفاهیم پایه شیمیشیمی
ترکیب های آلی 

کربن دار
--

محیط زیستزیست فناوریتغذیه و سالمتگیاهانجان دارانموجودات زندهحیات و زیست شناسیزیست شناسی

نسبت و تناسبریاضی
درصد و كاربردهای 

آن
واحدهای 

اندازه گیری

توان رسانیـ  
 توان

 اعداد گویا
معادالت درجه دوم

نسبت های 
مثلثاتی

تابع

بستة آموزشی درس های علوم 
پایه )ریاضی، فیزیک، شیمی و 

زیست شناسی(
کتاب درسی و راهنمای دبیر درس های ریاضی، 
فیزیک، شیمی و زیست شناسی رشته های 
فنی وحرفه ای با 2واحد و 2ساعت آموزشی در هفته 
برای پایة دهم، مطابق با برنامة درسی تدوین شد 
و پس از طی مراحل: پژوهش، نیازسنجی، تعیین 
عناوین و اهداف آموزشی، تألیف و گردآوری محتوا 
و دریافت نظرات همکاران دبیر و هنرآموز سراسر 
کشور در فرایند اعتبارسنجی، به منظور انجام امور 
آماده سازی و چاپ سپاری به »ادارة کل نظارت بر 
نشر و توزیع مواد آموزشی« تحویل داده شد.
بستة آموزشــی درس های علوم پایه شامل: کتاب 
درســی و نرم افزار آموزشی، راهنمای دبیر و نرم افزار 
آن، کتاب کار هنرجو، توســط کمیسیون تخصصی 
گردآوری و تألیف شــد که درس ریاضی در جدول 
دروس تمامــی رشــته های فنی وحرفــه ای ،درس 
فیزیک در جدول دروس 31 رشته درس شیمی در 
جدول دروس  36 رشــته، درس زیست شناسی در 
جدول دروس 9 رشــته از رشته های فنی وحرفه ای 
گنجانده شــد. با توجه به مفاد اســناد باالدستی و 
رویکردهای جدید آموزشی فنی وحرفه ای مبتنی بر 
شایســتگی های فنی و غیرفنی، نكاتی به شرح زیر 

توصیه می شود:
1. توجــه به نیازهای عمومی زندگــی و نیازهای 

کاربردی رشته های فنی وحرفه ای با استفاده از: 
الف. محتوای کاربردی در صنعت و فناوری.

ب. مثال هایی از زندگی و توجه به ارزش های ایرانی 
ـ اسالمی.

پ. در درس ریاضــی، شناســایی وضعیت هــای 
مســئله ای در زندگی و ایجاد و طرح سؤال در ذهن 

هنرجویان و هدایت آن ها برای حل مسئله، و با طی 
این فرایند، مفهوم سازی ریاضی.

2. اســتفاده از رویکرد آموزشــی ســازنده گرایی 
و روش هــای آموزشــی دانش آموزمحــور که دبیر 
تسهیل کننده و هدایتگر فرایند یاددهیـ  یادگیری )با 
هدف تقویت روحیة پرسشگری و کاوشگری هنرجو(.

3. فعال كردن هنرجو با اســتفاده از رســانه های 
آموزشی تعاملی و فناوری های مبتنی بر کار گروهی 
و تقویــت تفکر، خالقیت و مدیریــت منابع فراگیر 

شامل: 
الف. قرار دادن مؤلفــة »تجربه کنید« در آغاز هر 

واحد یادگیری؛
ب. ارجاع بــه فیلم های آموزشــی و نرم افزارهای 
کاربردی مرتبط با رشته های فنی وحرفه ای و درس 

فیزیک؛ 
پ. انجــام پروژه های عملی آخــر فصل مبتنی بر 
مفاهیم و قوانین هر فصل با هدف دست ورزی هنرجو؛ 
ت. توجه به فرایندهای ریاضی از قبیل حل مسئله، 
اثبات و اســتدالل، پیوندها و اتصال هــا، ارتباطات 
گفتمان هــای ریاضی، بازنمایی های مختلف مفاهیم 
و پــرورش مهارت های تفکر در ســطوح گوناگون و 
همچنین، اســتفاده از ماشین حساب و نرم افزارهای 

پویا مانند »جئوجبرا«.
4. اســتفاده از روش هــای آموزشــی مبتنــی بر 

استانداردهای آموزش علوم با استفاده از : 
الف. توجه به پیش سازمان دهنده ها

ب. اینفوگرافی های جامع
پ. نقشه های مفهومی در جمع بندی پایان فصل

ت. طرح های گرافیکی و نمودارهای جذاب مفهومی 
5. برگــزاري دوره هاي ضمن خدمــت به صورت 

LMS الكترونیكي با استفاده از سامانه

بستة آموزشی 
درس های علوم پایه 
شامل: کتاب درسی 
و نرم افزار آموزشی، 
راهنمای دبیر و 
نرم افزار آن، کتاب 
کار هنرجو، توسط 
کمیسیون تخصصی 
گردآوری و تألیف 
شد
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نمایی از کتاب زیست شناسی

نمایی از کتاب فیزیک

نمایی از کتاب ریاضی
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نمایی از کتاب شیمی
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ـــداول مواد درسی و ساعات هفتگی  ــ جـ

دروس رشته های فنی وحرفه ای و كاردانش 
دروس اصلــي  هر رشــته مي باشــد  و درس های 
چهارگانة جهت دهنده شامل نقشه کشی رایانه ای، 
آب و خاک و گیــاه، طراحی عناصر بصری و ارتباط 
مؤثراست، که برای گروه های تحصیلی-حرفه ای به 
صورت رشته های وسیع طراحی و تألیف شده است.

   گروه هــای تحصیلی-حرفــه ای در این مجموعه 
ده گروه اســت که در برخی از گروه ها رشــته های 
تحصیلی-حرفه ای در آن تکرار شــده اند که نشان 
دهندة درهم تنیدگی حوزه های حرفه ای در مشاغل 
دنیای کار است و جابجایي حوزه هاي حرفه اي است.

   خوشــه های دروس شایســتگی های فنــی در 
شاخةکاردانش سه استاندارد مهارت است که در سه 
سال بر اساس توالی دنیای کار تنظیم و ارائه می شود. 
خوشه دروس شایســتگی های غیر فنی برای شاخة 
فنی وحرفه ای و کاردانش یکسان در نظر گرفته شده 

است.
   در شــاخة کاردانش درس های دانش فنی پایه و 
تخصصی وجود ندارد و فرض این است که محتوای 
دانش فنی به اندازه و نیاز در اســتانداردهای مهارت 

سه گانه در هر رشته دیده شده است.

   کارآموزی در رشته های تحصیلیـ  حرفه ای شاخة 
فنی وحرفه ای برای همة رشــته ها 240 ساعت است 
که به صورت تجمیعی در تابســتان سال سوم ارائه 
می شــود و در شــاخة کاردانش کارورزی متناسب 
با رشــته بین 120 تا 240 ســاعت اســت که در 
محیط های واقعی کار بعد از هر استاندارد مهارت و یا 
در صورت نیاز بعد از اتمام استانداردهای مهارت به 
اجرا در خواهد آمد شــناور بودن کارورزی در شاخة 
کاردانش ویژگی ای اســت که اجرای آموزش در این 

شاخه را امکان پذیر و تسهیل می کند.
   نکته قابل تأمل در وضعیت جدید کاهش عناوین 
دروس در شاخة فنی و حرفه ای از 18-14 عنوان به 
شش عنوان اصلي است که سازماندهی اجرا را آسان 

و شایستگی را برای هنرجویان تضمین می کند.

   نظام درس گذاری در آموزش های فنی وحرفه ای و 
کاردانش بر اســاس ترکیب سازوار وظایف و تکالیف 
کاری اســت که در هر حرفه وجــود دارد. در نظام 
جدید که مدل برنامه درســی )تعیین عناصر برنامه 
درســی( در این آموزش ها به صــورت در هم تنیده 
)یعنی تئــوری در خدمت عمل( اســت، نام گذاری 
دروس شــکل گذشته را ندارد و این در هم تنیدگی 
در عناوین دروس با الهام گرفتن از دنیای کار انجام 
شــده اســت، جداول عناوین دروس برای هر رشته 
دارای ده دامنة محتوایی درس است که تحت عنوان 
خوشــة های دروس نام گذاری شده است که شامل 

موارد زیر است:

   

خوشــه دروس شایســتگی های فنــی در شــاخه 
فنی وحرفه ای شامل شــش درس اصلي که در سه 
سال با توالی منطقی ســازمان یافته  و در هر سال 
2 درس ارائه می شود و به صورت پودمانی است، دو 
درس تكمیلي دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی 
که در پایه های دهم و دوازدهم به تناســب محتواي 

توضیحدامنة محتواییردیف

تربیت دینی و اخالقی1

الزامی برای همة 
رشته ها

تربیت دینی و اخالقی2

زبان و ادبیات فارسی3

زبان هاي خارجي4

خوشه دروس: مطالعات اجتماعی5

خوشه دروس: انسان و سالمت6

خوشه دروس: انسان و مهارت های 7
زندگی

خوشه دروس: شایستگی های غیر فنی8

9
خوشه دروس: شایستگی های پایه 

فنی )ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست 
شناسی(

به تناسب برای هر یک 
از رشته ها

به تناسب هر رشته در خوشه دروس: شایستگی های فنی10
شاخه ها
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جدول گروه بندی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای براساس گروه های بزرگ آموزشی

رشته های تحصیلیـ  حرفه ایگروه تحصیلیـ  حرفه ای

برق و رایانه1
شــبکه و نرم افزار رایانــه 068810 ـ الکتروتکنیــک 071310ـ الکترونیــک 071410ـ مکاترونیک 078810ـ 

الکترونیک مخابرات دریایی 071620

مواد و فراوری2
صنایع نســاجی 072220ـ ســرامیک 072210ـ معدن 072410ـ صنایع شــیمیایی 071110ـ صنایع غذایی 

072110ـ متالوژی 0715200

مکانیک خودرو 071610ـ ماشین های کشاورزی 071620ـ مکانیک موتورهای دریایی 071630تعمیر و نگهداری ماشین آالت3

مکانیک4
ماشــین ابزار 071510ـ متالوژی 071520ـ صنایع فلزی 071530ـ صنایع چوب و مبلمان 072220ـ تأسیسات 
مكانیكي071320ـ مکاترونیک 078810ـ چاپ 028820ـ مکانیک خودرو 071610ـ مکانیک موتورهای دریایی 

071630

ساختمان 073210ـ معماری داخلی 021210ـ تأسیسات 071320معماری و ساختمان5

هنر6

تولید برنامة تلویزیونی 028810ـ معماری داخلی 021210ـ فتوـ  گرافیک 028820ـ طراحی و دوخت 021220ـ 
صنایع دستیـ  فرش 021410ـ صنایع دستیـ  هنرهای چوبی 021420ـ صنایع دستیـ  سفال021430ـ صنایع 
دســتی ـ طال و جواهر 0214140 ـ چاپ 028820ـ نقاشی 021120ـ انیمیشن 021130ـ گرافیک 021140ـ 
موســیقیـ  نوازندگی ساز ایرانی 021150ـ موسیقیـ  نوازندگی ساز جهانی 021160ـ سینما 021170ـ نمایش 

021180ـ نقشه کشی معماری 021230

کشاورزی و غذا7
امور دامی 081110ـ امور باغی 081210ـ امور زراعی 081120ـ ماشین های کشاورزی 071620ـ صنایع غذایی 

072110

تربیت کودک 092210ـ تربیت بدنی 101410بهداشت و سالمت8

حمل و نقل 104110ـ تربیت بدنی 101410ـ ناوبری 104120خدمات9

حسابداری 041110بازرگانی و امور اداری10

1. برخی از رشته های تحصیلی ـ حرفه ای، به دلیل بین رشته ای بودن، چندرشته ای، انعطاف پذیری و امکان پذیری در دو گروه تکرار شده اند.
2. عناوین رشــته های شــاخة کاردانش ذیل عناوین رشته های تحصیلیـ  حرفه ای مطرح شــده در این جدول، با توجه به اقتضائات، نیاز بازار کار و عالیق دانش آموز و 

امکانات دنیای کار تعریف خواهند شد.
3. جدول ارتباطی دنیای کار ـ دنیای آموزش، سطوح دسته بندی حرفه ها را به سطوح دسته بندی برنامه های آموزشی ارتباط می دهد.

4. در دورة کارشناسی پیوسته گرایش تحصیلی ـ حرفه ای تعریف خواهد شد.
5. كد گذاري رشته هاي تحصیلي ـ حرفه اي در شاخة فني وحرفه اي براساس استاندارد طبقه بندي ملي و بین المللي آموزش )ISCED( انجام شده است. 

6. محتواي دروس و بستة یادگیري براساس برنامه درسي ملي ایران تهیه و تدوین مي شود.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه كاردانش
رشته مهارتی:

كد رشته مهارتی:
كد رایانه ای رشته:

زمینه
نمره قبولی: نظری: عملی:

گروه
تعداد ساعت

رشته مهارتی )دیپلم(:

پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم
دامنه محتوایی ردیف

ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

2
تعلیمات دینــی )دینی، 

قرآن و اخالق( 3
2

تعلیمــات دینــی )دینی، 
قرآن و اخالق( 2

2
)دینی،  دینــی  تعلیمات 

قرآن و اخالق( 1
تربیت دینی و اخالقی 1

1 عربی، زبان قرآن 3 1 عربی، زبان قرآن 2 1 عربی، زبان قرآن 1

2 فارسی 3 2 فارسی 2 2 فارسی 1 زبان و ادبیات فارسی 2

ــ ــ 2 زبان خارجی 2 2 زبان خارجی 1 زبان های خارجی 3

2 تاریخ معاصر 2 علوم اجتماعی 2
و  عمومــی  جغرافیــای 

استان شناسی
مطالعــات  دروس:  خوشــه 

اجتماعی
4

2 تربیت بدنی 3 2 تربیت بدنی 2 2 تربیت بدنی 1

خوشه دروس: انسان و سالمت 5
2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست

ــ ــ
3 آمادگی دفاعی ــ ــ

2
مدیریت خانواده و سبك 

زندگی
2

 درس انتخابــی )1. هنــر
 2. تفكر و سواد رسانه ای(

ــ ــ
و  انســان  دروس:  خوشــه 

مهارت های زندگی
6

2 اخالق حرفه ای 3 كارگاه نوآوری و كارآفرینی 2 الزامات محیط كار

شایستگی های  دروس:  خوشه 
غیرفنی

ــ7
ــ

2
درس انتخابــی )1. كاربرد 
 .2 نویــن  فناوری هــای 

مدیریت تولید(
ــ

ــ

 در صورت نیاز رشته در صورت نیاز رشته در صورت نیاز رشته

خوشه دروس: شایستگی های 
پایه فنی )ریاضی، فیزیك، 

شیمی، زیست شناسی (
8

شایستگی های  دروس:  خوشه 
فنی

9

استانداردها استانداردها استانداردها:

استانداردهای مهارت
كد

ساعت

استانداردهای مهارت
كد

ساعت

استانداردهای مهارت
كد

ساعت
تجمیعی٭ كارورزی

جمع جمع جمع

زمینه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش 
و ارائه خالقانه )سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(

برنامه ویژه مدرسه 10

٭ كارورزی متناسب با رشته مهارتی 240 ـ 120 ساعت اجرا شود.
ـ  اجرا در محیط واقعی كار و تنوع مراكز یاددهی ـ  یادگیری

ـ  زمان 85 ـ 110 ساعت برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از استانداردهای مهارت در طول سال تحصیلی به زمان آموزش مجموعه استانداردهای هر پایه تحصیلی 
اضافه می شود. همچنین ارزشیابی شایستگی های حرفه ای جهت كسب اهداف یادگیری به صورت فرآیندی و نتیجه محور خواهد بود.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینهکد گروهگروه تحصیلیکد رشتة تحصیلیرشتة تحصیلی

دامنه محتواییردیف
پایه 12پایه 11پایه 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

تربیت دینی و اخالقی1

تعلیمــات دینی )دینی و 
قرآن و اخالق( 1

2
)دینی،  دینی  تعلیمات 

قرآن و اخالق( 2
2

تعلیمــات دینی )دینی، 
قرآن و اخالق( 3

2

1عربی، زبان قرآن 13عربی، زبان قرآن 12عربی، زبان قرآن 1

2فارسی 23فارسی 22فارسی 1زبان و ادبیات فارسی2

ــــ2زبان خارجی 22زبان خارجی 1زبان های خارجی3

4
مطالعــات  دروس:  خوشــة 

اجتماعی
و  عمومــی  جغرافیــای 

استان شناسی
2تاریخ معاصر2علوم اجتماعی2

5
و  انســان  دروس:  خوشــة 

سالمت

2تربیت بدنی 23تربیت بدنی 22تربیت بدنی 1

ــ
2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیستــ

3آمادگی دفاعیــــ

6
و  انســان  دروس:  خوشــة 

ــــمهارت های زندگی
 .1( انتخابــی  درس 
تفکر و ســواد  هنر، 2. 

رسانه ای(
2

مدیریت خانواده و سبک 
زندگی

2

7
خوشة دروس: شایستگی های 

غیرفنی

2الزامات محیط کار
و  نــوآوری  کارگاه 

کارآفرینی(
2اخالق حرفه ای3

ــــ
 .1( انتخابــی  درس 
فناوری هــای  کاربــرد 
نوین، 2. مدیریت تولید(

ــــ2

8
خوشة دروس: شایستگی های 
پایة فنی )ریاضی، فیزیک، 

شیمی و زیست شناسی(
2درس پایه4درس پایه 4درس پایه

9
خوشة دروس: شایستگی های 

فنی

8کارگاه 85کارگاه 83کارگاه 1

8کارگاه 86کارگاه 84کارگاه 2

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایة

تجمیعی٭کارآموزی رشتهــــ4درس مشترک گروه

40جمع38جمع40

برنامة ویژه مدرسه10
زمینه ســازی برای اجرای بند 5ـ5 ســندتحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامة درسی ملی، مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائة خالقانه 

)سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(

1. دو درس 8ساعته خوشة شایستگی های فنی پایه هاي دهم و یازدهم صرفًا تا پایان سال 97 ـ 96  با رعایت ترتیب به صورت متوالي در طول سال اجرا شود.
2. مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول به کسب شایستگی اختصاص یابد.

3. کارآموزی متناسب با رشته 240ـ 120 ساعت اجرا شود.

دروس عمومی در تمامی رشته ها مشترک است، لذا در ادامه فقط بخش های مربوط به دروس تخصصی هر رشته آورده شده است.

در اینجــا یک نمونة کامل از جدول مواد درســی 
شــامل همة دروس در دامنه های محتوایی متفاوت 

در شــاخه های فنی وحرفه ای و كاردانش آورده شده 
است.
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 1گروه تحصیلی: برق و رایانهکد رشتة تحصیلی: 071310رشتة تحصیلی: الکتروتکنیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
ی  یســتگی ها شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
پایة  شایستگی های 

فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
شایستگی های فنی

طراحی و سیم کشی برق 
ساختمان های مسکونی

8
طراحی و نصب تأسیســات 
ســاختمان های  و  حفاظتی 

هوشمند
8

نصب و تنظیم تابلوهای برق 
فشار ضعیف

8

نصــب  و  طراحــی 
تأسیسات جریان ضعیف

8
کابل کشــی و ســیم پیچی 

ماشین های الکتریکی
8

طراحی و اجرای رله های قابل 
برنامه ریزی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 1گروه تحصیلی: برق و رایانهکد رشتة تحصیلی: 071410رشتة تحصیلی: الکترونیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

عرضة تخصصی قطعات 
الکتریکی و الکترونیکی

8
)بــرد  پــروژه  ســاخت 

الکترونیکی دستگاه(
8

نصب و سرویس دستگاه های 
الکترونیکی خانگی

8

طراحی و ســاخت مدار 
چاپی

8
مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس 

ام دی و مستندسازی
8

نصب و سرویس دستگاه های 
الکترونیکی اداری و صنعتی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع
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جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: شبکه 

و نرم افزار رایانه
زمینه: صنعتکد گروه: 1گروه تحصیلی: برق و رایانهکد رشتة تحصیلی: 068810

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  راه انــدازی  نصــب، 
عامل  نگهداری سیستم 

و نرم افزارهای کاربردی
8

نگهداری  و  راه اندازی  نصب، 
تجهیزات شبکه و سخت افزار

8
پایگاه  پیاده سازی  و  طراحی 

داده ها و وب
8

برنامه ســازی و تولیــد 
نرم افزارهای کاربردی

8
پیاده ســازی  و  تولیــد 

سیستم های اطالعاتی
8

پیاده ســازی  و  طراحــی 
شبکه های رایانه ای

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:
 صنایع شیمیایی

زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 071110

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــــشیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

عملیات آزمایشــگاه در 
صنایع شیمیایی

8کنترل فرایندهای شیمیایی8
عملیات کنتــرل کیفیت در 

صنایع شیمیایی
8

عملیــات دســتگاه در 
صنایع شیمیایی

8
نگهــداری  و  ســرویس 

تجهیزات
8

ســایت  در  عملیــات 
کارخانه های صنایع شیمیایی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع23جمع29جمع



177   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 071520رشتة تحصیلی: متالوژی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید قطعــات فلزی به 
روش ریخته گري

8قالب گیري و آلیاژسازي8عملیات ذوب و ریخته گری8

8تکمیل کاری قطعات فلزی8مدل سازی و ماهیچه ها
عملیــات تفســیر خــواص 

متالوژیكي فلزات
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 072210رشتة تحصیلی: سرامیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

واحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید سرامیک به روش 
دستی

8
تولید ســرامیک بــه روش 

ریخته گری
8

خشــک کــردن و پختــن 
سرامیک

8

تولید سرامیک به روش 
پرس پودر

8
تولید ســرامیک بــه روش 

پالستیک
8تولید شیشه به روش دستی8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



178  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 
صنایع نساجی

زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 072220

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

الیاف  ویژگی های  تعین 
نساجی

8
بافندگی و  از  عملیات پیش 

طراحی پارچه
8چاپ و تکمیل نساجی8

8بافندگی8رنگرزی8ریسندگی

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مواد و فراوریکد رشتة تحصیلی: 072410رشتة تحصیلی: معدن

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ایمنــی ـ راه ســازی و 
خدمات در معدن

8
خــرد کــردن ـ تفکیک و 

آماده سازی مواد معدنی
8

عملیات اســتخراج ـ کنترل 
محیط و ماشین آالت معدنی

8

حفــاری و نمونه برداري 
اکتشافی

8
و  نقشــه برداری  عملیــات 

آتشیاری در معدن
8

عملیــات خواص ســنجی و 
پرعیار سازی مواد معدنی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



179   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

 رشتة تحصیلی: 
مکانیک موتورهای دریایی

کد رشتة تحصیلی: 071630
گروه تحصیلی: تعمیر و نگهداری 

ماشین آالت **
زمینه: صنعتکد گروه: 3

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8ملواني8ایمنی در دریا
نگهــداری و تعمیر ســامانة 

رانشی کشتی
8

تولید به روش تغییر فرم 
دستي و ماشیني

8جوشكاري با برق و گاز8
تعمیــر  و  تگهــداري 

ماشین آالت كشتي
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 2گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 078820رشتة تحصیلی: چاپ

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  لیتوگرافــی 
کلیشه سازی

8اجرای کارهای پس از چاپ8
آماده ســازی  و  طراحــی 

فایل های چاپی
8

تولیــد بــه روش چاپ 
توری و بالشتکی

8تولید به روش چاپ افست8
چــاپ  روش  بــه  تولیــد 

فلکسوگرافی و روتوگراوور
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



180  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

تأسیسات مکانیکی
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 071320

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

راه انــدازی  و  نصــب 
آب  انتقال  سیستم های 

گرم
8

نصب و راه اندازی سیســتم 
تولید آب گرم بهداشتی

8
راه انــدازی  و  نصــب 
پخش کننده های گرمایشــی 

و تابشی
8

راه انــدازی  و  نصــب 
پکیــج  نگهــداری  و 

گرمایشی
8

راه انــدازی  و  نصــب 
موتورخانــه  دســتگاه های 

تأسیسات گرمایی
8

تأسیسات  تعمیر  و  نگهداری 
سرمایشی و گرمایشی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 071320رشتة تحصیلی: ماشین ابزار

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید به روش تغییر فرم 
دستی و ماشینی

8تولید به روش تراشکاری8
تولیــد قطعــات بــه روش 

تراشکاری و سی ان سی
8

روش  بــه  تولیــد 
مونتاژکاری

8
تولیــد قطعــات بــه روش 

فرزکاری و سنگ زنی
8پروژه ساخت8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



181   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 071530رشتة تحصیلی: صنایع فلزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ساخت مصنوعات فلزی 
سبک

8
برشــکاری  و  جوشــکاری 

حرارتی قطعات سنگین
8

با  پوشش دهی  و  جوشکاری 
گاز محافظ

8

ساخت مصنوعات فلزی 
سنگین

8
بازرسی  و  لوله  جوشــکاری 

کیفی
8

اتصــال ویژة مــواد فلزی و 
غیرفلزی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:
 مکانیک خوردو

زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیک**کد رشتة تحصیلی: 071610

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ســرویس و نگهــداری 
خودروهای سواری

8
و  گیربکــس  تعمیــرات 

دیفرانسیل
8

و  سوخت  سیستم   تعمیرات 
جرقه

8

8تعمیرات مکانیکی موتور
تعلیق،  سیســتم  تعمیرات 

فرمان و ترمز خودرو
8

برقی  سیستم های  تعمیرات 
خودرو

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



182  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

صنایع چوب و مبلمان
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیککد رشتة تحصیلی: 072220

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درسساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ســاخت  و  طراحــی 
کابینت آشپزخانه

8
مبلمان  ســاخت  و  طراحی 

اتاق خواب
8

طراحــی و ســاخت مبلمان 
مسکونی

8

ســاخت  و  طراحــی 
مبلمان کودک و نوجوان

8
مبلمان  ســاخت  و  طراحی 

اداری
8

رویه کوبــی  و  رنــگ کاری 
مبلمان چوبی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 4گروه تحصیلی: مکانیک*کد رشتة تحصیلی: 078810رشتة تحصیلی: مکاترونیک

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

راه انــدازی  و  نصــب 
مصنوعات مکاترونیکی

8
تجهیــزات  ســاخت 

مکاترونیکی
8

نصــب و راه اندازی تجهیزات 
هوشمند ساختمان

8

نگهــداری  و  تعمیــر 
تجهیزات گرمایشــی و 

سرمایشی
8

نگهــداری  و  تعمیــر 
سیســتم های هیدرولیک و 

پنوماتیک
8

نصب و راه اندازی سیستم های 
کنترلی مکاترونیکی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



183   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: صنعتکد گروه: 5گروه تحصیلی: معماری و ساختمانکد رشتة تحصیلی: 073210رشتة تحصیلی: ساختمان

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8نقشه برداری ساختمان8اسکلت سازی ساختمان8ساختمان سازی

8فناوری های ساختمان8نقشه کشی ساختمان8نازک کاری ساختمان

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه کشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

ماشین های کشاورزی
زمینه: صنعتکد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا*کد رشتة تحصیلی: 071620

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

کاربــرد  و  نگهــداری 
ماشین های کشاورزی

8
نگهــداری  و  کاربــرد 
پس  و  برداشت  ماشین های 

از برداشت
8

تعمیــر و مونتــاژ تجهیزات 
کشاورزی

8

نگهــداری  و  کاربــرد 
کاشت و داشت

8
سیستم های  و  موتور  تعمیر 

مکانیکی تراکتور
8

تعمیر و تنظیم ماشــین های 
زراعی و باغی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاك و گیاه

22جمع25جمع29جمع



184  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

صنایع غذایی
کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 072110

زمینه: 
کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

فراوری گیاهان دارویی و 
خشکبار

8تولید کمپوت و کنسرو8
دانه های  و  میوه  روغن کشی 

روغنی
8

8تولید فراورده های لبنی
بســته بندی  و  تولیــد 

فراورده های غالت
8

بســته بندی  و  تولیــد 
فراورده های دام و طیور

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 081110رشتة تحصیلی: امور دامی
زمینه: 

کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8تولید و پرورش جوجه
پرورش زنبور عسل و تولید 

محصوالت آن
8

دام های  پــرورش  و  تولیــد 
بزرگ

8

تولید و پرورش دام های 
کوچک

8تولید و پرورش ماکیان8
تولیــد و پــرورش آبزیــان 

)خوراکی ـ زینتی(
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع



185   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 081120رشتة تحصیلی: امور زراعی
زمینه: 

کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8پرورش و تولید غالت8کاشت گیاهان زراعی8پرورش و تولید حبوبات

8عملیات خاک ورزی
گیاهان  نگهداری  و  مراقبت 

زراعی
8

گیاهان  تولیــد  و  پــرورش 
علوفه ای

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای

کد گروه: 7گروه تحصیلی: کشاورزی و غذاکد رشتة تحصیلی: 081120رشتة تحصیلی: امور باغی
زمینه: 

کشاورزی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تولید و پرورش ســبزی 
و صیفی

8
تولیــد و پــرورش گیاهان 

دارویی
8

تولیــد و نگهــداری گیاهان 
فضای سبز

8

تولید و عرضة قارچ های 
صدفی و تکمه ای

8
تولید و پرورش درختان میوه 

و زینتی
8

گیاهان  پــرورش  و  تولیــد 
زینتی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4آب و خاک و گیاه

22جمع25جمع29جمع



186  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
رشتة تحصیلی: 
فتوـ  گرافیگ

زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 028820

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درسساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  پرســنلی  عکاســی 
ویرایش حروف و تصویر

8عکاسی طبیعت و گزارشی8عکاسی آتلیه و مراسم8

و  آموزشی  تصویرسازی 
تایپوگرافی

8
تصویرگــری کتاب کودک و 

نظارت بر چاپ
8

گرافیــگ نشــر و عکاســی 
مطبوعاتی

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحي و زبان بصري

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 
معماری داخلی

زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 021210

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیک2شیمی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

تزئینات سلولزی، رنگ، 
موکت و فضاهای داخلی

8
معمــاری داخلــی فضاهای 

مسکونی
8

تزئینــات گچــی و مبلمان 
پارچه ای و پلمیری

8

ســنگی،  تزئینــات 
ســرامیکی و پلیمــری 

فضاهای داخلی
8تزئینات چوبی و پارچه ای8

معمــاری داخلــی فضاهای 
تجاری

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحي و زبان بصري

22جمع25جمع29جمع



187   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 
طراحی و دوخت

زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 021220

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس/ ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  طراحی، مدل ســازی 
دوخت دامن

8
لباس  و دوخــت  طراحــی 

بچگانه
8

طراحــی لبــاس بــه روش 
حجمی

8

لباس  طراحی و دوخت 
زنانه

8
لباس  مدل سازی  و  طراحی 

زنانه
8طراحی مد و لباس سفارشی8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحي و زبان بصري

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:

 صنایع دستی ـ فرش
زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 021410

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

واحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درسواحد/ ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

نقشه کشــی دســتی و 
رایانه ای فرش

8
نصــب دســتگاه و تولیــد 

جاجیم و زیلو
8

نصب دار، چله ریزي و بافت 
قالي

8

چله کشــی و بافت انواع 
گلیم

8
ســرویس كاري  و  پرداخت 

فرش
8ارزیابی و بازاریابی فرش8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحی و زبان بصری

22جمع25جمع29جمع



188  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی: 

تولید برنامه تلویزیونی
زمینه: هنرکد گروه: 6گروه تحصیلی: هنرکد رشتة تحصیلی: 028810

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2فیزیك2شیمي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  تصویربــرداری 
صدابــرداری برنامه های 

تلویزیونی
8

ساخت و اجرای دکور، لباس، 
ماسک و گریم

8
برنامه های  متــن  نــگارش 

تلویزیونی
8

بازی دهندگی  و  ساخت 
عروسک های نمایشی

8گویندگی، اجرا و بازیگری8
صداگــذاری  و  تدویــن 

برنامه های تلویزیونی
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4طراحی و زبان بصری

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 10گروه تحصیلی: بازرگانی و امور اداریکد رشتة تحصیلی: 041110رشتة تحصیلی: حسابداری

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  نقد  وجوه  حسابداری 
تحریر دفاتر قانونی

8حسابداری حقوق و دستمزد8
حسابداری بهای تمام شده و 

مالیاتی
8

و  خریــد  حســابداری 
فروش

8حسابداری اموال و انبار8
تنظیم  و  تهیه  حســابداری 

صورت های مالی
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

22جمع25جمع29جمع



189   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
 رشتة تحصیلی:
 تربیت کودک

زمینه: خدماتکد گروه: 8گروه تحصیلی: بهداشت و سامتکد رشتة تحصیلی: 092210

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2زیست شناسی

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

ســالمت  از  مراقبــت 
کودک

8
پرورش مهارت های ارتباطی 

و مشارکتی
8

پرورش مهارت های شناختی 
و خالق کودک

8

کنترل بهداشت و ایمنی 
محیط مراکــز پیش از 

دبستان
8

پــرورش مهارت های کالمی 
کودک

8
پرورش مهارت های عاطفی ـ 

اجتماعی کودک
8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 8گروه تحصیلی: بهداشت و سامتکد رشتة تحصیلی: 101410رشتة تحصیلی: تربیت بدنی

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

2شیمي2فیزیك2زیست شناسي

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

مهارت هــای  پــرورش 
جسمانیـ  حرکتی

8
حرکتی  مهارت های  توسعة 

با توپ
8

سبک  و  ســالمت  توســعة 
زندگی با ورزش

8

مهارت هــای  توســعة 
چابکی ـ ذهنی

8
توســعة مهارت های رزمی ـ 

هدفی
8

اصالحی  ـ  تکمیلی  عملیات 
ورزش ها

8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

24جمع25جمع29جمع



190  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 9گروه تحصیلی: خدماتکد رشتة تحصیلی: 104110رشتة تحصیلی: حمل و نقل

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

ساعتنام درسساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

ــــ2ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

و  ســفر  خدمــات 
گردشگری

8
حمل  عملیات  سازمان دهی 

بار
8

عملیات راهداری و نگهداری 
راه

8

سیستم های نگهداری و 
کنترل پایانه

8
فنون تصدی گــری حمل و 

نقل
8عملیات ایمنی و امدادرسانی 8

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4ارتباط مؤثر

22جمع25جمع29جمع

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دروس تخصصی دورة دوم متوسطه ـ شاخة فنی وحرفه ای
زمینه: خدماتکد گروه: 9گروه تحصیلی: خدماتکد رشتة تحصیلی: 104120رشتة تحصیلی: ناوبری

دامنة محتواییردیف
پایة 12پایة 11پایة 10

 ساعتنام درس ساعتنام درس ساعتنام درس

7
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

غیرفنی

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات محیط کار

ــــ
درس انتخابی

1. کاربرد فناوری های نوین
2. مدیریت تولید

ــــ2

8
دروس:  خوشــة  
یســتگی های  شا

پایة فنی

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 1

ــــ2شیمی2فیزیک

9
دروس:  خوشــة 
یســتگی های  شا

فنی

8هدایت کشتی8ماهی گیری8ایمنی در دریا

8عملیات روی کشتی8دریانوردی8ملوانی

4دانش فنی تخصصیــــ3دانش فنی پایه

تجمیعیکارآموزیــــ4نقشه كشی فنی رایانه ای

24جمع25جمع29جمع



191   ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

 با مجله های رشد آشنا شوید

مجله های دانش آموزی
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های رشــد عمومــی و تخصصی بــرای معلمان، مدیــران، مربیان، 
مشــاوران و کارکنان اجرایــی مدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
و کارشناســان گروه هــای آموزشــی و ...، تهیــه و منتشــر می شــود. 

.نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارة 4 آموزش وپرورش،  
            پالک 266.  

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir :وبگاه.

وزش ابتــدایی  رشد تکنولوژی آموزشی  رشد مدرسه فردا   رشد معلم   رشد آـم

رشـــد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمی  رشـد آمـــوزش زبـان و ادب فارسـی
 رشـد آمـوزش هنـر   رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه    رشـد آمـوزش تربیت بدنی
 رشــد آموزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافیا 
 رشــد آمــوزش زبان های خارجی  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فیزیک 
 رشــد آموزش شیمی   رشد آموزش زیست شناسی  رشـــد مدیریت مدرســـه 
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانش  رشــد آمــوزش پیش دبســتانی

مجله های بزرگ سال عمومی
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های بزرگسال و دانش آموزی تخصصی
به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

مجله های دانش آموزی
به صورت ماه نامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

ریاضی

ریاضی
متوسطه دوم
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مدیران، دبیران، دانش آموزان و اولیاي محترم مي توانند اجزاي بستة 
آموزشي پایة دهم را به سه روش زیر تهیه کنند: 

حضوري
 تهران، خیابان کریم خان زند، 

 خیابان سپهبد قرني، نبش کوچه قصرالدشتي، 
 فروشگاه پخش مدرسه

3

برخط )آنالین(
www.enma.ir :تارنماي پخش مدرسه

تارنماي سامانه فروش و توزیع مواد آموزشي:
www.irtextbook.ir

1

تلفن
9-88800324 ، 88843950 و 88822668 28882266888822668

معلمان، متخصصان و 
عالقه مندان به مشارکت در طراحي 

و تولید مواد و رسانه هاي آموزشي مي توانند 
نظرات، پیشنهادات و محتواي تولید شدة خود را از 

طریق تارنماي www. talif.sch.ir براي کمیته هاي تألیف دفتر 
تألیف کتاب هاي درسي دورة ابتدایي و متوسطة نظري ارسال کنند.


