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مقدمه
پیشرفت فناوری ،تغییرات سریع در دنیای كار و زندگی و نیز وجود چالش های نوظهور و گوناگون در اقتصاد و جامعه سبب می شود كه آموزش ،نوآوری ،كارآفرینی،
فناوری و تولید نه به عنوان انتخاب بلكه به عنوان یك ضررورت در نظر گرفته شود .پس از ابالغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی و نقشه
جامع علم و فناوری كشور ،نقش آموزش و پرورش در ایجاد فرهنگ تولید  ،نوآوری ،كارآفرینی و تفكر فناورانه دوچندان شده است.از طرفی ،یكی از زیرنظام های سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش ،برنامه درسی ملی ایران است .در این برنامه یكی از یازده حوزه تربیت و یادگیری ،حوزه تربیت و یادگیری كار و فناوری است .حوزه کار و
فناوری شامل کسب مهارتهای عملی برای زندگی كارآمد و بهرهور و کسب شایستگیهای مرتبط با فنّاوری و شایستگی های غیر فنی جهت آمادگی ورود به حرفه و شغل در
بخشهای مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی است .از طرفی ،با توجه به آموزههای اسالمی ،كار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق كار ،نفس
سركش را رام كرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت كرده و زمینه ارتقای وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی
به نیاز های جامعه را فراهم می آورد .آموزش نوآوری ،كارآفرینی ،فنّاوری ،کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهرهوری ،مشارکت در زندگی اجتماعی و
اقتصادی ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد.
قلمرو حوزه تربیت و یادگیری كار و فناوری شامل چهار دسته شایستگی است:
)1شایستگیهای غیر فنی دنیای كار؛
 )2شایستگیهای پایه فنی مورد نیاز نیروی كار حرف و مشاغل گوناگون؛
) )3شایستگیهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛
 )4شایستگیهای مربوط به یادگیری مادامالعمر فنی و حرفهای.
با توجه به آنچه در اسناد باالدستی بیان شده است ،یكی از تغییرات در برنامه های درسی و جداول دروس دوره دوم متوسطه ،توجه به آموزش شایستگیهای غیر فنی در
نظام آموزشی جدید است .تربیت و یادگیری شایستگیهای غیرفنی در دو بخش از آموزشهای فنی و حرفهای ارائه میشود:
بخش اول  :آموزش و یادگیری شایستگیهای غیرفنی همراه با شایستگیهای فنی به صورت تلفیقی است که در تمام مراحل آموزش جریان دارد و در دروس كارگاهی
نظام جدید آموزشی تحت عناوینی همانند مدیریت منابع ،كارتیمی و  ...ارائه میشود.
بخش دوم  :محتوای دروس مستقل مربوط به شایستگیهای غیرفنی كه در برگیرندۀ شایستگیهای انسانی ،اخالقی ،عقیدتی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ارزشی میشود،
به صورت درس جداگانه در برنامه درسی برای تمام رشتهها دیده میشود .ماهیت این دروس مبتنی بر شایستگی است و باید به صورت فعالیتهای یادگیری ساخت یافته طراحی
و اجرا شود .الزامات محیط كار در پایه دهم ،كارگاه نوآوری و كارآفرینی ،كاربرد فناوریهای نوین و مدیریت تولید (از این دو عنوان اخیر یک عنوان انتخاب میشود) در
پایه یازدهم و اخالق حرفهای در پایۀ دوازدهم ،عناوین دروس غیرفنی در آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش میباشند.
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اهداف دروس مشترك شایستگی های غیر فنی
اهداف كلی دروس مشترك در شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش در جدول ذیل بیان شده است.
ردیف

نام درس

هدف كلی

1

الزامات محیط كار

هنرجویان پس از گذراندن این درس ،توانایی بكار گیری الزامات عمومی مورد نیاز محیط كار از قبیل بكارگیری استانداردهای
ایمنی و بهداشت ،ارگونومی و مدیریت كیفیت ،بكارگیری قوانین كار و یادگیری فناورانه و مادام العمر فنی و حرفه ای را كسب
می نمایند.

2

نوآوری و
كارآفرینی

هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایی بكارگیری شایستگی نوآورانه در تعیین و درك موقعیت خود و بهبود آن را در
برخورد با چالش ها و مسائل زندگی و فعالیت های حرفه ای را كسب می نمایند .عالوه بر این ،آنان در بكار گیری شایستگی
كارآفرینی در ایجاد كسب و كار به صورت نوآورانه در گروه های بزرگ شغلی توانمند می گردند و شخصیت كارآفرینانه آنها رشد
و پرورش می یابد.

3

كاربرد فناوری نوین

هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایی بكارگیری شایستگی فناورانه و مولد در تعیین و درك موقعیت خود و بهبود آن در
برخورد با چالش ها ،مسائل و حل آنها در گروه های بزرگ شغلی خود را كسب می نمایند .آنها در انتخاب فناوری های نوین،
آینده شغلی و حرفه ای و تحلیل تغییرات فناوری رشته تحصیلی خود توانمند خواهند شد .تحلیل مزایا و فرصت ها ،معایب و
تهدید ها ،خواستگاه فناوری و چرخه عمر فناوری ،شایستگی های الزم را كسب می نمایند .فناوری ها بر اساس نقشه علم و
فناوری كشور تعیین خواهند شد.

4

مدیریت تولید

هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایی بكارگیری شایستگی پیشبینی ،برنامهریزی و بازاریابی برای محصوالت یا خدمات در
حوزه شغلی و رشته تحصیلی خود و همچنین توانایی انتخاب روش های تولید و مدیریت پروژه را كسب خواهند كرد.
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اخالق حرفه ای

هنرجویان پس از گذراندن این درس ،به مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن
در برخورد با چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خدا ،خود ،خلق و خلقت را در انجام
تكالیف كاری در شغل و حرفه دست می یابند.

فلسفه و ضرورت وجودی درس اخالق حرفه ای
تربیت و آموزش اخالق حرفه ای در اسناد گوناگون باالدستی متعددی مورد توجه قرار گرفته است .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،برنامه درسی ملی ایران و قانون
نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارت آموزی از جمله این اسناد باشند .در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی ایران یكی از عناصر كسب شایستگی ،اخالق
معرفی شده است و تربیت یکپارچه عقلی ،ایمانی،علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خدا ،خود ،دیگر انسان ها و نظام خلقت
به درستی درک وتوانایی اصالح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند .با توجه به رسالت و ماموریت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی ،جهت گیری
شایستگی اخالق حرفه ای بر تربیت اخالقی هنرجویان در انجام وظایف و تكالیف كاری و در قلمرو كسب و كار ،شغل و حرفه است.
از طرفی با توجه به نظام معیار اسالمی تاكیدات زیادی بر رعایت اخالق در كسب و كار ،شغل و حرفه شده است كه از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
كسی كه در راه كسب روزی حالل برای خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیكو و پاك است.
پاكیزه ترین مالی كه انسان صرف می كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
امانتداری ،بی نیازی می آورد و خیانت ،فقر می آورد.
بهره آور ساختن مال ،از ایمان است.
هركس میانه روی و قناعت پیشه كند ،نعمتش پایدار می شود.
در ترازوی عمل چیزی سنگین تر از ُخلق نیكو نیست.
اشتغال به حرفه ای همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكی بهتر است.
كسی كه می خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فریب ندهد.
هر صنعتگری برای درآمد زایی نیازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،ادای امانت در كار و عالقمندی به صاحب كار.
هر كس ریخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقیر كند.
زمانی كه قومی كم فروشی كنند ،خداوند آنان را با قحطی و كمبود محصوالت عذاب می كند.
به راستی خدای متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه كاری می كند آن را محكم و استوار كند.
تجارت در وطن ،مایه سعادتمندی مرد است.
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در نگاشت چهارم برنامه درسی ملی ایران اهداف تفصیلی مربوط به عنصر اخالق در آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی بصورت زیر بیان شده است:
عرصهه،

رابطه با خدا
رابطه با خویشنت

(و زیر عرصهه)،
عن،صر اهداف

(صف،ت خدا  ،بی،ت تكوینی ،
تشریعی  ،انبی،ء و اولی،ء

(روح و جسم)

اخالق
(تزكیه /عاطفه  /ملكات
نفسانی)

رابطه با خلق خدا (سایر انسانها)
(خ،نواده  ،دوست،ن  ،همس،یگ،ن  ،م له ،

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

استفاده بهینه از وسایل ،ابزارها و مواد
تالش در انجام صحیح کارهای شغلی
استفاده بهینه از ماشین آالت و تجهیزات
ارزش دهی انجام کارها و وظایف به صورت کامل
ارزش گذاری به رعایت مقررات شغلی و حرفه ای
ارزش گذاری به رعایت قوانین ایمنی و بهداشت
توجه به نگهداری و تعمیرات به هنگام
ارزش گذاری به اخالق حرفه ای در محیط کار
سخت کوشی در محیط کار
افزایش قابلیت اعتماد
ارزش قائل شدن به كار و كسب معاش از راه حالل

*
*
*
*
*

تلقی کار و فعالیت به عنوان
عبادت

[طبیعت (زمنی  ،ب ، ،ضا ، ،م یط زیست و
 )...و م،وراء طبیعت (حی،ت ابدی  ،جه،ن

شهر  ،است،ن و جه،ن)

الهی)

(و زیر عن،صر )

رابطه با خلقت

*
*
*
*
*
*

انجام کارهای محول شده با دقت کامل
ارزش قائل شدن به انجام کارها در گروه
کاری
پرهیز از رفتار مغایر با قانون کار
توجه به ساماندهی محیط کار بصورت
مشارکتی
ارزش قائل شدن به تجربه کار واقعی
پایبندی به حقوق همکاران شغلی
رعایت اصول مشتری مداری
ترجیح هدف گروه كاری بر اهداف شخصی
برخورداری از روحیه تعاون
مشخص كردن رفتار اخالقی و قانونی

بخرت  ،مالئكه و … ]

*
*
*

ارزش قائل شدن به حفظ محیط زیست از
خطرات مواد سمی و تجزیه ناپذیر
ارزشگذاری به نگرش محیط کار سالم
پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی

از طرفی منشور اخالق حرفه ای ،سوگند نامه ها و فتوت نامه ها در مشاغل و حرفه های گوناگون از گذشته مورد توجه جدی قرار گرفته شده است.
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تلفیق و بكارگیری اخالق حرفه ای در انجام وظایف و تكالیف كاری در شغل و حرفه از اهداف نهایی تربیت اخالق حرفه ای است .شایستگی كالن اخالق حرفه ای
مجموعه ای از شایستگی هاست كه به دو صورت در آموزش و تربیت به كار برده می شود:
 -1آموزش و تربیت بصورت تلفیقی (تلفیق در دروس كارگاهی و شایستگی های فنی پایه های  11 ،11و )12؛
 -2آموزش و تربیت بصورت مستقل (در درس اخالق حرفه ای پایه )12

چارچوب مفهومی درس اخالق حرفه ای
هدف كلی این درس عبارت است از :كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها،
م سائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت در انجام تكالیف كاری در شغل و حرفه
زمان آموزش این درس حدود  71ساعت در طول سال تحصیلی با  2ساعت آموزش هفتگی در نظر گرفته شده است (یا جلسات  51دقیقه ای) .عالوه بر این زمان ،از زمان
ویژه مدارس با توجه به جداول دروس ابالغی و برنامه درسی ملی ایران نیر می توان استفاده نمود.
شایستگی ها ،اهداف توانمندساز ،موقعیت های یادگیری و فعالیت ها در این درس بر اساس الگوی نشان داده شده در شكل زیر طراحی و تدوین شده است.

شایستگی های اخالق حرفه ای
درس شامل پنج شایستگی كلیدی خواهد بود كه در جدول زیر مشخصات هر شایستگی به تفصیل آمده است .
شایستگی ها

عنوان شایستگی های كلی (پودمان)
امانتداری

امانتداری در تولید -امانتداری در فروش

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری در تولید كاال -مسئولیت پذیری در ارائه خدمات

درستكاری

راست گویی در حرفه -پرهیز از ربا و رشوه

رعایت انصاف

پرهیز از كم فروشی و گران فروشی -رعایت حقوق دیگران

بهره وری

مدیریت منابع -محكم كاری

سازماندهی محتوا
آموزش مبتنی بر پودمان و آموزش مبتنی بر پروژه ،دو رویكرد در سازماندهی محتوا و شایستگی های درس اخالق حرفه ای می باشند .یادگیری مبتنی بر پروژه ،یک مدل
آموزشی است که هنرجوی ان را برای حل مسائل و برآورده نمودن نیاز در تهیه محصوالت وارد می نماید .پروژه ها که فرصت های یادگیری قوی تری را برای هنرجویان فراهم
می آورند ،در موضوعات و وسعت بسیار متنوع می باشند .یادگیری مبتنی بر پروژه دارای مزایایی برای هنرجویان و هنرآموزان است .برای نمونه می توان مزایای زیر را برای
هنرجویان بر شمرد:
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-

دستیابی به طیف وسیعی از فرصت های یادگیری در کالس با درگیر شدن در محیطی با یادگیرندگان متنوع

-

در گیر شدن با فعالیت های دنیای واقعی که اهمیت زیادی در بیرون از مدرسه و زندگی دارند و توجه به سبک یادگیری آنها (رویكرد تهیه بسته تربیت و یادگیری آموزشی)

افزایش توجه ،اعتماد به نفس و بهبود نگرش به یادگیری
نتایج یادگیری معادل یا بهتر از دیگر مدل های آموزشی به دلیل درگیری دانش آموزان و مس ئولیت بیشتر آنها در یادگیری خود نسبت به روش های سنتی آموزش
فرصت هایی برای توسعه مهارت های پیچیده تر از قبیل تفکر سطح باال ،حل مسئله ،همکاری ،ارتباط ،نیاز سنجی

بسته تربیت و یادگیری در این درس شامل برنامه درسی ،كتاب هنرجو ،كتاب راهنمای هنرآموز ،منابع آموزشی ،فیلم آموزشی ،نرم افزارها و  ...است .آنچه در تهیه بسته
آموزشی مورد توجه اصلی قرار میگیرد تحقق و تسهیل یادگیری از طریق فعالیت ها و تجارب یادگیری ،جهت اهداف توانمند ساز و شایستگی های پودمان ها هست.

ساماندهی زمان آموزش
این درس شامل  5پودمان است كه هر پودمان شامل شش جلسه هفتگی و یك جلسه ارزشیابی می باشد .امكان جابجایی پودمان ها با توجه به فرآیند یاددهی -یادگیری و نوع
انتخاب پروژه امكان پذیر می باشد.

اهداف توانمند ساز
اهداف توانمند ساز ،اهدافی میانی هستند كه تحقق كسب شایستگی ها در پودمان های درس اخالق حرفه ای را تسهیل می نمایند .در ادامه جداول مربوط به اهداف
توانمند ساز در هریك از پودمان های این درس آورده شده است.

موقعیت های یادگیری
موقعیت هایی هستند كه هنرآموزان فرصت های واقعی یادگیری را برای هنرجویان با توجه به اهداف توانمندساز و شایستگی های مورد نیاز فراهم می آورند و تسهیل گری
در محیط یادگیری را بر اساس آن انجام می دهند .موقعیت های یادگیری می تواند با توجه به شرایط هنرجویان و تجارب هنرآموزان و امکانات و شرابط منطقه ای متنوع و
متفاوت باشد.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
اخالق حرفه ای -پایه  -12شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش

هدف كلی درس :كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در
برخورد با چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت در انجام
تكالیف كاری در شغل و حرفه
استاندارد عملكرد پودمان :نشان دادن امانتداری در
موقعیت های شبیه سازی شده و واقعی در انجام تكالیف
كاری

پودمان :1

امانتداری

وسعت محتوا :تنوع فعالیت های یادگیری ساخت یافته مانند ایفای نقش  ،کار گروهی  ،داستان خوانی  ،سخنران مهمان
 ،اجرای نمایش با سناریو مبتنی بر تجربه  ،نمایش فیلم و تحلیل نقش ها در عرصه های ارتباط با خود ،خلق ،خلقت و خدا در

تعداد جلسه  7 :جلسه
مكان اجرای آموزش:
كالس اخالق حرفهای /كارگاه
نوآوری و كارآفرینی
زمان پیشنهادی آموزش :مهر و آبان

تجهیزات آموزشی  :بر اساس
استاندارد فناوری و تجهیزات آموزشی
اخالق حرفه ای

ساعت آموزش پودمان 14 :ساعت

ارزشیابی  :با رویكرد مبتنی بر شایستگی

حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی-حرفه ای

پیامدهای یادگیری:
شایستگی ها

امانتداری در
تولید

اهداف توانمند سازی


نشان دادن مدارک و اسناد تولید به مشتری قبل از خرید



بكارگیری اسناد شفاف در نشان دادن عملکرد تولید از طریق

موقعیت های یادگیری پیشنهادی (فعالیت های یادگیری ساخت یافته )

مقایسه

 ایفای نقش در موقعیت انتخاب کاال و نشان دادن اسناد



پذیرش عودت کاال به دلیل نقص در کیفیت

 اجرای نمایش با سناریو با موضوع مبالغه در فروش



پرهیز زبانی و عملکردی از غلو و مبالغه در معامالت

 نمایش فیلم با موضوع عودت کاال به دلیل نقص عملکرد و تحلیل نقش ها توسط



استفاده از اجزاء ،مواد مصرفی و خدمات مطابق با سفارش

هنرجویان

توافق شده در تولید

امانتداری در
فروش



محفوظ نگه داشتن اطالعات شخصی مشتری



صدور فاکتور معتبر با نشان دادن تفکیک محاسبه قیمت (سود
و ارزش افزوده سهم مشتری و مالیات )

 بحث گروهی در مورد وجوه امانتداری در تولید با حضور میهمان – سخنران



پذیرش هرگونه نقص کیفیت ناشی از خدمت و یا کاالی تولیدی

 انتخاب داستان های مبتنی بر امانتداری و خالصه کردن ان توسط هنرجویان به



ارائه ضمانت نامه خدمات پشتیبانی فروش با ذکر زمان معین



شرح خدمات انجام شده در فاکتور فروش و نشان دادن قطعات

 بحث گروهی در مورد ضمانت خدمات پس از فروش

تعویضی

 بازدید از مراکز تولید و بحث در مورد محاسبه قیمت کاال و صدور فاکتور فروش و



صورت انفرادی و ارائه در کالس

بحث در مورد تاثیر شفافیت در اقتصاد پایدار

تحویل كاال با جزئیات و مشخصات الزم جهت فروش
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
اخالق حرفه ای -پایه  -12شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش

هدف كلی درس :كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در
برخورد با چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت در انجام
تكالیف كاری در شغل و حرفه
استاندارد عملكرد پودمان :نشان دادن مسئولیت پذیری در
موقعیت های شبیه سازی شده و واقعی در انجام تكالیف
كاری

پودمان :2

مسئولیت پذیری

وسعت محتوا :نمایش فیلم  ،ایفای نقش  ،سخنران می همان  ،مطالعه انفرادی  ،بحث گروهی در عرصه های ارتباط با خود ،خلق ،خلقت و
خدا در حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی -حرفه ای

تعداد جلسه  7 :جلسه
مكان اجرای آموزش:
كالس اخالق حرفهای /كارگاه
نوآوری و كارآفرینی
زمان پیشنهادی آموزش:
آبان و آذر

تجهیزات آموزشی  :بر اساس
استاندارد فناوری و تجهیزات آموزشی
اخالق حرفه ای

ساعت آموزش پودمان 14 :ساعت
ارزشیابی  :با رویكرد مبتنی بر شایستگی

پیامدهای یادگیری:
شایستگی ها

اهداف توانمند سازی



مسئولیت پذیری
در تولید كاال

موقعیت های یادگیری پیشنهادی (فعالیت های یادگیری ساخت یافته )

استاندارد سازی داوطلبانه کاال و نشان دارکردن برچسب

 بحث گروهی در مورد استاندرد سازی کاال به صورت اختیاری و داوطلبانه

اختیاری

 نمایش فیلم در مورد تضمین کیفیت و تحلیل آن توسط هنر جویان



تضمین کیفیت در کنترل فرایند های تولید از طریق برچسب

 دعوت از سخنران  -میهمان و بحث در مورد گارانتی و وارانتی و حقوق مصرف



تضمین کیفیت کاال از طریق ضمانت گارانتی و و وارانتی



نشان دادن وفاداری به کاالی تولید داخل از طریق کیفیت و

 اجرای نمایش کوتاه چند نقشی در مورد ساخت داخل

قیمت رقابتی

 مطالعه کتاب و خالصه کردن آن در موضوع استاندارد سازی کاال و تاثیر آن در

کننده



به نتیجه رساندن كارها بر اساس استاندارد های تولیدی



پاسخگویی سریع به در خواست های خدماتی مشتریان



کنترل فرایند خدمت به منظور صحت خدمات مورد نیاز و جلب

صادرات و رقابت اقتصادی

رضایت مشتری
مسئولیت پذیری
در ارائه خدمات



حرفه ای
 دعوت از سخنران  -میهمان از اتحادیه های صنفی و بحث در مورد استاندارد

پرهیز از ایجاد هزینه غیر ضرور در ارائه خدمات از طریق
اطمینان به شایستگی فنی با ارائه گواهینامه صالحیت حرفه ای



سازی اجباری خدمات به مشتریان و رعایت حقوق آن ها
 نمایش فیلم با موضوع فعالیت های خدماتی در جامعه و نشان دادن عملکرد آنان

پذیرش عواقب عدم ارائه خدمات در فاصله های زمانی
استاندارد برای حفظ مشتری



 بحث گروهی در مورد شایستگی ارائه کنندگان خدمات و موضوع صالحیت

و تحلیل ابعاد استاندارد سازی

به نتیجه رساندن كارها بر اساس استاندارد های ارائه خدمت
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
اخالق حرفه ای -پایه  -12شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش

هدف كلی درس :كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با
چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت در انجام تكالیف كاری در
شغل و حرفه
پودمان :3

استاندارد عملكرد پودمان :نشان دادن درستكاری در موقعیت های
شبیه سازی شده و واقعی در انجام تكالیف كاری

درستكاری

وسعت محتوا :ایفای نقش  ،تحلیل فیلم  ،مطالعه موردی از طریق کتاب خوانی  ،حضور سخنران – متخصص در گستره بحث گروهی در عرصه
های ارتباط با خدا ،خود ،خلق وخلقت در حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی-حرفه ای

تعداد جلسه  7 :جلسه

تجهیزات آموزشی  :بر اساس استاندارد
فناوری و تجهیزات آموزشی اخالق حرفه
ای

مكان اجرای آموزش:
كالس اخالق حرفهای
/كارگاه نوآوری و
كارآفرینی
زمان پیشنهادی آموزش:
دی و بهمن

ساعت آموزش پودمان 14 :ساعت
ارزشیابی  :با رویكرد مبتنی بر شایستگی

پیامدهای یادگیری:
شایستگی ها

راستگویی در
حرفه

موقعیت های یادگیری پیشنهادی (فعالیت های یادگیری ساخت یافته )

اهداف توانمند سازی



نشان دادن وفاداری به عهد و پیمان از طریق برنامه ریزی زمانی



پذیرش فعالیت کاری در حوزه تخصص و توان شایستگی حرفه ای



پرهیز از رقابت به طریق فروش كاال با قیمت كمتر در مدت كوتاه به
منظور سودجویی در بلند مدت (دمپینگ)

 بحث گروهی در مورد رقابت مثبت و منفی در کسب و کار
 ایفای نقش با موضوع معرفی ابعاد فنی و کاربردی کاال به مشتری و صدور
برگ پیش فروش



پرهیز از جانشینی برند خارجی در کاالهای ساخت داخل



ارائه اطالعات صحیح در مورد كاال و خدمات به مشتریان



ارائه پیش برگه خرید یا فروش (پیش فاكتور) بر اساس استاندارد



غش در معامله با دسته بندی محصوالت در تولید و فروش
تمایز ّ



پرهیز از رقابت از طریق رانت و پرداخت رشوه با ارزیابی آثار آن در

 دعوت از سخنران – میهمان با موضوع وفاداری به عهد و پیمان از منظر
تکالیف دینی و اجتماعی

 دعوت از سخنران – میهمان با موضوع ربا از دیدگاه قرآن و بحث در مورد

 نمایش فیلم در مورد رشوه و ربا و تحلیل آن از دیدگاه تکالیف دینی و

اقتصاد ملی

پرهیز از ربا و
رشوه

آثار تخریبی آن در جامعه

پرهیز از حرص و طمع برای گسترش کار از طریق دریافت ربا به جای

اجتماعی
 بحث گروهی در مورد ربا و رشوه و تفاوت آن با هدیه با ذکر مثال در حوزه ها

تالش در کیفیت و کار صادقانه


گسترش تدریجی کار در سایه تالش و شایستگی حرفه ای



جانشین سازی نوآوری و کار آفرینی به جای رشوه در حوزه کاری



تمییز دادن رشوه و ربا با هدیه و دیگر پرداخت ها

ی کسب و کار و بررسی آثار تخریبی و ویران کننده اقتصاد کشور
 مطالعه کتاب در موضوع نوآوری و کار آفرینی و کار افرینان برتر داخلی و
خارجی و تحلیل مسیر زندگی انان برای سرمشق
 بحث گروهی با حضور میهمان -متخصص در مورد حرص و طمع و جانشین
سازی آن با تالش
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
اخالق حرفه ای -پایه  -12شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش

هدف كلی درس :كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با
چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت در انجام تكالیف كاری در
شغل و حرفه
پودمان :4

استاندارد عملكرد پودمان :نشان دادن انصاف در موقعیت های شبیه
سازی شده و واقعی در انجام تكالیف كاری

رعایت انصاف

وسعت محتو :بحث گروهی  ،مطالعه کتاب  ،مطالعه موردی  ،دعوت از سخنران – میهمان  ،در عرصه های ارتباط با خدا ،خود ،خلق و خلقت در
حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی-حرفه ای

تعداد جلسه  7 :جلسه
مكان اجرای آموزش:
كالس اخالق حرفهای
/كارگاه نوآوری و
كارآفرینی
زمان پیشنهادی
آموزش:بهمن و اسفند

تجهیزات آموزشی  :بر اساس
استاندارد فناوری و تجهیزات
آموزشی اخالق حرفه ای

ساعت آموزش پودمان 14 :ساعت
ارزشیابی  :با رویكرد مبتنی بر
شایستگی

پیامدهای یادگیری:

شایستگی ها

موقعیت های یادگیری پیشنهادی (فعالیت های یادگیری ساخت یافته )

اهداف توانمند سازی



نشان دادن اسناد خرید و برچسب قیمت کاال و خدمات به صورت
استاندارد



پرهیز از كم
فروشی و
گرانفروشی



ارائه مشخصات فنی کاال و شرح خدمات به صورت استاندارد برای

 بحث گروهی در مورد برچسب اصالت کاال ی تولیدی

شفافیت در اصالت

 مطالعه کتاب در مورد روش قیمت گذاری استاندارد و ارائه آن در کالس به

تعیین قیمت کاال و خدمات بر اساس مقررات قیمت گذاری استاندارد و

 دعوت از سخنران – متخصص در موضوع مقررات قیمت گذاری  ،حقوق

مرسوم در کشور و شرایط منطقه ای


پذیرش در خواست شفافیت مشتری برای نشان دادن عدم کم فروشی و

مشتری  ،برچسب قیمت و برگه های جزییات فروش
 مشاهده فیلم در مورد كمفروشی و گرانفروشی و تحلیل آن

گران فروشی


صورت بحث گروهی چند موضوعی

ارائه قیمت و هزینه خدمات و تولید محصول بر اساس ریز فعالیت ها و
ارائه برگه فروش بر اساس آن

رعایت حقوق
دیگران

 بحث گروهی در باره موضوع منشور اخالقی در حرفه ها به طور مثال قسم



رفتار یکسان با مشتریان دریافت خدمات و یا کاال



پایبندی به قول و فعل در معامالت از نظر زمانی و شرایط معامله و
رضایت مصرف کننده



تضمین کیفیت پنهان و آشکار از طریق پیگیری رضایت مشتری



سازمان دهی فعالیت ها بر اساس شرایط مشتریان



تحلیل و بررسی منشور اخالقی حرفه

نامه پزشکان
 دعوت از سخنران -میهمان با موضوع تفکیک حق و تکلیف در کسب و
کار ،رضایت مشتری  ،معامالت و شرایط آن از منظر تکالیف دینی و
اجتماعی
 مطالعه موردی هنر جویان از محیط زندگی در مورد مصادیق رعایت حقوق
دیگران
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

استاندارد تربیت و یادگیری شایستگی
اخالق حرفه ای -پایه  -12شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش

هدف كلی درس :كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با
چالش ها ،مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت در انجام تكالیف كاری در
شغل و حرفه
پودمان :5

استاندارد عملكرد پودمان :نشان دادن بهره وری در موقعیت های شبیه
سازی شده و واقعی در انجام تكالیف كاری

بهره وری

وسعت محتوا :بحث گروهی  ،تحلیل محتوا  ،سخنران – متخصص  ،نمایش فیلم  ،بازدید از موقعیت های مشابه در صورت امکان در عرصههای
ارتباط با خدا ،خود ،خلق ،خلقت در حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی-حرفه ای

تعداد جلسه  7 :جلسه
مكان اجرای آموزش:
كالس اخالق حرفه ای/كارگاه
نوآوری و كارآفرینی
زمان پیشنهادی آموزش:
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد

تجهیزات آموزشی  :بر اساس
استاندارد فناوری و تجهیزات
آموزشی اخالق حرفه ای
ساعت آموزش پودمان 14 :ساعت
ارزشیابی  :با رویكرد مبتنی بر
شایستگی

پیامدهای یادگیری:

شایستگی ها

موقعیت های یادگیری پیشنهادی (فعالیت های یادگیری ساخت یافته )

اهداف توانمند سازی

 بحث گروهی در مورد کارایی و اثر بخشی

مدیریت منابع



برنامه ریزی استفاده حد اقلی از منابع و اولویت بندی هزینه ها



سازمان دهی و گسترش فعالیت ها بر اساس منابع در اختیار



تغییر در فرایند ها برای صرفه جویی در منابع کشور



نو آوری سازمان یافته بر پایه فناوری در راستای حد اقل سازی

 نمایش فیلم با موضوع صرفه جویی در مقیاس به عنوان پایدار سازی اقتصاد و یا

منابع


 مطالعه کتاب با موضوع بهره وری و تحلیل آن در کالس از جنبه های مختلف

اجرای نمایش با تدوین سناریو
 مطالعه کتاب در مورد نواوری سازمان یافته و مسئله محور برای رفاه پایدار در

تخمیین زمانی انجام كارها به صورت استاندارد و ارائه پیشنهاد

جامعه

زمانی به مشتریان بر اساس آن
 دعوت از سخنران -میهمان در مورد استاندارد سازی فعالیت ها و مدیریت زمان



کنترل تولید و خدمات از طریق بازرسی های معیاری و نوبتی
 بحث در مورد استاندارد سازی بسته بندی و حمل و نقل از بعد اقتصادی رقابت در

معمول


تاکید بر انجام کار و فعالیت بر پایه صالحیت حرفه ای



بسته بندی و حمل ونقل بر اساس دستورالعمل های استاندارد با

 نمایش فیلم در مورد کیفیت تولید کاال و خدمات

نشان دادن برچسب

 مطالعه کتاب در موضوع کنترل تولید  ،بازرسی کیفیت  ،دستورالعمل های بسته

محكم كاری


کسب و کار

پرهیز از کاربرد مواد و مصالح بی کیفیت در ساخت کاال و ارائه

 بررسی تحلیلی رابطه صالحیت حرفه ای تولید کنندگان کاال و خدمات با کیفیت و

خدمات


توجه به جزئیات در انجام كارها بر اساس استاندارد



تطبیق و مقایسه محصول با نقشه

بندی و حمل و نقل

استحکام
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راهبردهای تربیت و یادگیری
با توجه به اینكه استفاده از رویكردهای فعال ،جذاب و مرتبط با دنیای واقعی كار و موقعیت های متنوع بر اساس برنامه درسی ملی ایران در آموزش یك اصل است ،ضرورت
دارد در فرایند یاددهی و یادگیری این درس از فعالیت های یادگیری متناسب با نیاز هنرجو و متناسب با نیازهای منطقه ای استفاده نمایند .فعالیت ها و فرصت های یادگیری
در راستای تحقق اهداف توانمند ساز و كسب شایستگی ها طراحی و اجرا می گردد .در آموزش میتوان از موقعیت ها و فعالیت های دیگری جهت یاددهی-یادگیری غیر از
آنچه در جداول استاندارد تربیت و یادگیری ارائه شده است ،استفاده نمود.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است .برای هر پودمان یك نمره مستمر (از  5نمره) و یك نمره شایستگی پودمان (نمرات  2 ،1یا  )3با توجه به استاندارد های
عملكرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد .امكان جبران پودمان ها در طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد .هنرجویان
در صورت كسب نگردن نمرات  2یا  ، 3نمره  1كسب می نمایند .قبولی در هر پودمان كسب حداقل نمره  2برای شایستگی و حداقل نمره  12در كل پودمان است.

الگوی ارزشیابی پودمان امانتداری
تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نتایج


صدور برگه فروش معتبر با نشان دادن تفکیک
محاسبه قیمت (سود و ارزش افزوده سهم
مشتری و مالیات )



تضمین کیفیت کاال و خدمات از طریق صدور
گواهی خدمات پس از فروش



در حد انتظار
(كسب شایستگی)

نشان دادن مدارک و اسناد تولید به مشتری قبل
از خرید



صدور برگه فروش معتبر با نشان دادن تفکیک
محاسبه قیمت (سود و ارزش افزوده سهم
مشتری و مالیات )

2

پایین تر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)



---

1

باالتر از حد انتظار



امانتداری در
تولید
امانتداری در
فروش

تولید و فروش کاال و خدمات بر
اساس دستورالعمل های قانونی

نمره

3

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 22

الگوی ارزشیابی پودمان مسئولیت پذیری
تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نتایج

باالتر از حد انتظار




مسئولیت
پذیری در
تولید كاال
مسئولیت
پذیری در
ارائه خدمات

تولید کاال و ارائه خدمات بر
اساس رضایت مشتری

در حد انتظار
(كسب شایستگی)
پایین تر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 22
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تضمین کیفیت کاال از طریق صدور ضمانت گارانتی و
وارانتی



نشان دادن وفاداری به کاالی تولید داخل از طریق
معرفی کیفیت و رقابت قیمتی



استاندارد سازی داوطلبانه کاال و نشان دارکردن
برچسب اختیاری



کنترل فرایند خدمت به منظور صحت خدمات مورد
نیاز و جلب رضایت مشتری



---

نمره

3

2

1

الگوی ارزشیابی پودمان درستكاری
تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نتایج


پرهیز از جانشینی نشان تجاری (برند) خارجی در
کاالهای ساخت داخل



جانشین سازی نوآوری و کار آفرینی به جای رشوه
در حوزه کاری



در حد انتظار
(كسب شایستگی)

پرهیز از رقابت از طریق رانت و رشوه با ارزیابی آثار
آن در اقتصاد ملی



پذیرش فعالیت کاری در حوزه تخصص و توان
شایستگی حرفه ای

پایین تر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 22



---

باالتر از حد انتظار



راستگویی در
حرفه
پرهیز از ربا و
رشوه

تکیه بر صالحیت حرفه ای
وتالش در تنوع و کیفیت کار
بر اساس استاندارد های ملی
و بین المللی

نمره

3

2

1

الگوی ارزشیابی پودمان رعایت انصاف
تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نتایج


ارائه قیمت و هزینه خدمات و تولید محصول بر
اساس ریز فعالیت ها و ارائه برگه فروش و قیمت
گذاری بر این اساس



تحلیل و بررسی منشور اخالقی حرفه

باالتر از حد انتظار




پرهیز از كم
فروشی و
گرانفروشی
رعایت حقوق
دیگران

فروش کاال و خدمات بر اساس
قیمت تمام شده ،رقابت پذیری
و ماندگاری در کسب و کار

در حد انتظار
(كسب شایستگی)
پایین تر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 22
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تعیین قیمت کاال و خدمات بر اساس مقررات
(قیمت گذاری استاندارد و مرسوم در کشور و
شرایط منطقه ای)



نشان دادن اسناد خرید و برچسب قیمت کاال و
خدمات به صورت استاندارد



---

نمره

3

2

1

الگوی ارزشیابی پودمان بهره وری
تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نتایج


تطبیق و مقایسه محصول با نقشه



تغییر در فرایند ها برای صرفه جویی در منابع
کشور



برنامه ریزی برای استفاده حد اقلی از منابع و
اولویت بندی هزینه ها

در حد انتظار
(كسب شایستگی)



بسته بندی و حمل ونقل بر اساس
دستورالعملهای استاندارد با نشان دادن
برچسب

پایین تر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)



---

باالتر از حد انتظار





مدیریت منابع
محكم كاری

استفاده از منابع بر اساس
صرفه جویی در مقیاس

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 22
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نمره

3

2

1

صالحیت حرفه ای هنرآموزان جهت تدریس این درس
 -1این درس توسط هنرآموزان مرتبط با گروه بزرگ تحصیلی حرفه ای در رشته های تحصیلی حرفه ای ارائه می گردد.
 -2گذراندن دوره های آموزش و كسب گواهینامه آنها توسط هنرآموزان الزامی است.
 -3استفاده از متخلقین به اخالق حرفه ای و همچنین خبرگان حرفه ای در این حوزه در چهارچوب قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش بالمانع است.

محیط های تربیت و یادگیری
 -1كارگاه نوآوری و كارآفرینی
 -2كالس اخالق حرفه ای
 -3استفاده از محیط های متنوع یادگیری در چهارچوب برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

فضا و تجهیزات
تجهیز و فناوری كالس اخالق حرفه ای در هنرستان بر اساس استاندا رد های فضا و تجهیزات این درس ،ابالغی از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد.
دارا بودن امكانات و تجهیزات دیداری و شنیداری و فضای بحث و گفتوگو از الزامات استاندارد فضا و تجهیزات است .دسترسی هنرجویان به فیلم ها ،كتاب ها ،منابع
آموزشی و محیط های یادگیری دنیای كار و دنیای آموزش استفاده شده در این درسی نیز از دیگر ملزومات می باشند.

منابع:
-1
-2
-3
-4
-5

سیاست های كلی نظام ،ابالغی در بخش های اشتغال ،اقتصاد مقاومتی ،ایجاد تحول در آموزش و پرورش ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی و جمعیت.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران
سند طراحی مفهومی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای در شاخه فنی و مهارتی ،1394 ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
مفاتیح الحیات ،آیت الله جوادی آملی ،مركز نشر اسراء.1391 ،

16

