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 مقدمه 

، ینی، كارآفرینوآور ،شود كه آموزش یاقتصاد و جامعه سبب منوظهور و گوناگون در  یوجود چالش ها زیو ن یكار و زندگ یایع در دنیرات سریی، تغیشرفت فناوریپ

و نقشه  یرانیه ایت از كار و سرمای، حمایاقتصاد مقاومت یكل یاست هایك ضررورت در نظر گرفته شود. پس از ابالغ سیانتخاب بلكه به عنوان به عنوان نه د یو تول یفناور

ند س یرنظام هایاز ز یكی ،یتفكر فناورانه دوچندان شده است.از طرف و ینی، كارآفری، نوآورد یجاد فرهنگ تولیكشور، نقش آموزش و پرورش در ا یجامع علم و فناور

کار و  . حوزهاست یكار و فناور یریادگیت و ی، حوزه تربیریادگیت و یازده حوزه تربیاز  یكین برنامه یران است. در ایا یمل یبرنامه درس ،ن آموزش و پرورشیادیتحول بن

غل در جهت آمادگی ورود به حرفه و ش یر فنیغ یها یستگیشامرتبط با فنّاوری و  یهاستگییور و کسب شاهبرای زندگی كارآمد و بهر یعمل یهاناوری شامل کسب مهارتف

س ق كار، نفیبرخوردار است و انسان از طر یتیترب، كار و اشتغال از ارزش یاسالم یها، با توجه به آموزهیاست. از طرف یاجتماع یو زندگ یمختلف اقتصاد یهابخش

ا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی یش را مهیخو یوجود یارتقا نهیت كرده و زمیش را تثبیت خویقل داده، هویش را صیخو یت وجودیسركش را رام كرده و شخص

و  یاجتماع ی، مشارکت در زندگیورش بهرهی، افزایشرفت فردی، باعث پیکار و مهارت آموز ،یفنّاور، ینی، كارآفرینوآوربه نیاز های جامعه را فراهم می آورد. آموزش 

 خواهد شد.  یافتگیش درآمد و توسعه ی، کاهش فقر، افزایاقتصاد

 است: یستگیشامل چهار دسته شا یكار و فناور یریادگیت و یترب قلمرو حوزه

 كار؛  یایدن یر فنیغ یهایستگیشا(1 

 كار حرف و مشاغل گوناگون؛ یرویاز نیمورد ن یه فنیپا یهایستگی( شا2

 اطالعات و ارتباطات؛ یمربوط به فناور یهایستگی( (شا3 

 .یاو حرفه یالعمر فنمادام یریادگیمربوط به  یهایستگی( شا4 

در  یفن ریغ یهایستگیدروس دوره دوم متوسطه، توجه به آموزش شاو جداول  یدرس یدر برنامه هارات ییاز تغ یكی ان شده است، یب یبا توجه به آنچه در اسناد باالدست

 :شودای ارائه میهای فنی و حرفههای غیرفنی در دو بخش از آموزششایستگی یریادگیت و ید است. تربیجد ینظام آموزش

 یگاهدروس كارکه در تمام مراحل آموزش جریان دارد و در  استتلفیقی  های فنی به صورتهای غیرفنی همراه با شایستگیشایستگی یریادگیآموزش و  :بخش اول  

 شود.ارائه می و ... یمیت منابع، كارتیریهمانند مد یتحت عناوین ید آموزشینظام جد

 ،شودیم یارزش و یرهنگف ،یاسیس ،یاجتماع ،یدتیعق ،یاخالق ،یانسان یهایستگیشا رندۀیبرگ در كه یرفنیغ هایمحتوای دروس مستقل مربوط به شایستگی :بخش دوم 

یافته طراحی  های یادگیری ساختشود. ماهیت این دروس مبتنی بر شایستگی است و باید به صورت فعالیتها دیده میتمام رشته یبرابه صورت درس جداگانه در برنامه درسی 

در  شود(انتخاب میعنوان  یکر یاخ)از این دو عنوان  دیتول تیریمد و نینو یهایفناور كاربرد ،ینیو كارآفر ینوآور كارگاه در پایه دهم، كار طیمح الزامات و اجرا شود.

 باشند.در پایۀ دوازدهم، عناوین دروس غیرفنی در آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش می یاحرفه اخالقپایه یازدهم و 
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 یر فنیغ یها یستگیاهداف دروس مشترك شا

 شده است. ان یبل یو كاردانش  در جدول ذ یو حرفه ا یندروس مشترك در شاخه ف یاهداف كل

 فیرد نام درس یهدف كل

 یردهااستاندا یریل بكارگیط كار از قبیاز محیمورد ن یالزامات عموم یریبكار گ یین درس، توانایان پس از گذراندن ایهنرجو

را كسب  یو حرفه ا یفناورانه  و مادام العمر فن یریادگین كار و یقوان یریت، بكارگیفیت كیریو مد یو بهداشت، ارگونوم یمنیا
 ند. ینما یم

 1 ط كاریالزامات مح

ت خود و بهبود آن را در ین و درك موقعیینوآورانه در تع یستگیشا یریبكارگ یین درس توانایان  پس از گذراندن ایهنرجو

 یگستیشا یریآنان در بكار گ ،نی. عالوه بر اندینما یرا كسب م یحرفه ا یت هایو فعال یبرخورد با چالش ها و مسائل زندگ
نها رشد نانه آیت كارآفریگردند و شخص یتوانمند م یبزرگ شغل یصورت نوآورانه در گروه هاه جاد كسب و كار بیدر ا ینیكارآفر

 ابد.ی یو پرورش م

و  ینوآور
 ینیكارآفر

2 

آن در  ت خود و بهبودین و درك موقعییرانه و مولد در تعفناو یستگیشا یریبكارگ یین درس توانایان  پس از گذراندن ایهنرجو
ن، ینو یها یند. آنها در انتخاب فناورینما یخود را كسب م یبزرگ شغل یبرخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در گروه ها

ب و یفرصت ها، معا ا ویل مزاید.  تحلشخود توانمند خواهند  یلیرشته تحص یرات فناورییل تغیو تحل یو حرفه ا ینده شغلیآ

ها بر اساس نقشه علم و  یند. فناورینما یالزم را كسب م یها یستگیشا ،یو چرخه عمر فناور یها، خواستگاه فناورد یتهد
 ن خواهند شد. ییكشور تع یفناور

 3 نینو یكاربرد  فناور

خدمات در  یا التمحصو برای بازاریابی و یریزبرنامه بینی،پیش یستگیشا یریبكارگ یین درس توانایپس از گذراندن ا انیهنرجو
 .كسب خواهند كردت پروژه را یرید و مدیتول یانتخاب روش ها یین توانایهمچن و خود  یلیو رشته تحص یحوزه شغل

 4 د یت تولیریمد

د آن و بهبوت ین و درك موقعییدر تع یحرفه ا كالن اخالق یستگیشااز سطوح  یبه مراتبن درس، یان پس از گذراندن ایهنرجو

انجام  خود، خلق و خلقت را در خدا، مختلف ارتباط با یحرفه و حل آنها در عرصه ها یدر برخورد با چالش ها، مسائل اخالق
 .ابندی یدست م و حرفه شغل در  یف كاریتكال

 5 یاخالق حرفه ا

 

 یدرس اخالق حرفه ا یضرورت وجودفلسفه و 

ان و قانون ریا یمل ین آموزش و پرورش، برنامه درسیادیمورد توجه قرار گرفته است. سند تحول بن یمتعدد یگوناگون باالدستدر اسناد  یت و آموزش اخالق حرفه ایترب

 اخالق، یستگیاز عناصر كسب شا یكیران یا یمل یبرنامه درس یهدف گذار ید. در الگونن اسناد باشیاز جمله ا یو مهارت آموز یو حرفه ا یت فنینظام جامع آموزش و ترب

ظام خلقت دیگر انسان ها و ن د،و، خداشده است و تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی،علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خ یمعرف

 یریگ جهت، یو مهارت یو حرفه ا یفن یت آموزش هایماموربه درستی درک وتوانایی اصالح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند. با توجه به رسالت و 

 قلمرو كسب و كار، شغل و حرفه است. و در یف كاریف و تكالیانجام وظا در ان یهنرجو  یت اخالقیبر ترب  یاخالق حرفه ا یستگیشا

 اشاره كرد: ریزتوان به موارد  یفه شده است كه از جمله مت اخالق در كسب و كار، شغل و حریبر رعا یادیدات زیتاك یار اسالمیبا توجه به نظام مع یاز طرف

 عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است. .1

 خانواده اش بكوشد، مجاهد در راه خداست. یحالل برا یكه در راه كسب روز یكس .2

 كو و پاك است.ین درآمدها سود حاصل از معامله نیبهتر .3

 كند، آن است كه از دسترنج خودش باشد. یكه انسان صرف م ین مالیزه تریپاك .4

 آورد. یانت، فقر میآورد و خ یم یازین ی، بیامانتدار .5

 مان است.یاز ا ،بهره آور ساختن مال .6

 شود.می  دارینعمتش پا ،شه كندیو قناعت پ یانه رویهركس م .7

 ست.یكو نین تر از ُخلق نیسنگ یزیعمل چ یدر ترازو .8

 بهتر است. یاز ثروت همراه با ناپاك همراه با عفت نفس، یاشتغال به حرفه ا .9

 ب ندهد.یخواهد كسبش پاك باشد، در داد و ستد فر یكه م یكس .11

 به صاحب كار. یامانت در كار و عالقمند یازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در كار، اداین ییدرآمد زا یبرا یهر صنعتگر .11

 ر كند.یخت و پاش و اسراف كند، خداوند او را فقیهر كس ر .12

 كند. یو كمبود محصوالت عذاب م یكنند، خداوند آنان را با قحط یكم فروش یكه قوم یانزم .13

 كند آن را محكم و استوار كند. یم یك از شما هر گاه كاریمتعال دوست دارد هر  یخدا یبه راست .14

 مرد است. یه سعادتمندیما ،تجارت در وطن .15
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 ان شده است:یر بیبصورت ز یو مهارت یو حرفه ا یفن یمربوط به عنصر اخالق در آموزش ها یلیران اهداف تفصیا یمل یدر نگاشت چهارم برنامه درس

 

با خلقت  رابطه  

ست و یط زی ، ب، ، ضا، ، م نیعت )زمی]طب

 ، جه،ن ی،ت ابدیعت )حی...( و م،وراء طب

… [بخرت ، مالئكه و   

ها(ر انسانیبا خلق خدا )سا رابطه  

 ، گ،ن ، م لهی)خ،نواده ، دوست،ن ، همس،

 شهر ، است،ن و جه،ن(

با خدا رابطه  

 ، ینی،ت تكوی)صف،ت خدا ، ب

،ء ی،ء و اولی ، انبیعیتشر

(یاله  

شنتیبا خو رابطه  

 )روح و جسم(

ه، عرصه                   

ه،( ر عرصهی)و ز  

 عن،صر اهداف 

(ر عن،صری)و ز  

ارزش قائل شدن به حفظ محیط زیست از  *

 خطرات مواد سمی و تجزیه ناپذیر

 زشگذاری به نگرش محیط کار سالم ار *

 پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی *

 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 *

 به حقوق همکاران شغلی پایبندی  *

 رعایت اصول مشتری مداری *

 بر اهداف شخصی  یترجیح هدف گروه كار *

 برخورداری از روحیه تعاون *

 یو قانون یمشخص كردن رفتار اخالق *

تلقی کار و فعالیت به عنوان  *

 عبادت

 استفاده بهینه از وسایل، ابزارها و مواد  *

 تالش در انجام صحیح کارهای شغلی  *

 از ماشین آالت و تجهیزاتاستفاده بهینه  *

 صورت کامل ه ارزش دهی انجام کارها و وظایف ب *

 ارزش گذاری به رعایت مقررات شغلی و حرفه ای  *

 بهداشت  و ارزش گذاری به رعایت قوانین ایمنی *

 توجه به نگهداری و تعمیرات به هنگام *

 ارزش گذاری به اخالق حرفه ای در محیط کار *

 سخت کوشی در محیط کار  *

 ت اعتمادیبلقاش یافزا  *

 ارزش قائل شدن به كار و كسب معاش از راه حالل *

 اخالق 

ه/ عاطفه / ملكات ی)تزك 
(ینفسان  

 

 

 

 

 ست.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 ا
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 یكالن اخالق حرفه ا یستگیشااست.  یخالق حرفه اا ت یترب ییدر شغل و حرفه از اهداف نها  یف كاریف  و تكالیدر انجام وظا یفه ااخالق حر یریو بكارگتلفیق 

 شود: یت به كار برده میبه دو صورت در آموزش  و ترب كهت سها یستگیاز شا یمجموعه ا

 ؛(12و  11، 11 یه هایپا یفن یها یستگیو شا یق در دروس كارگاهی)تلف یقیت بصورت تلفیآموزش و ترب  -1

 (12ه یپا یت بصورت مستقل )در درس اخالق حرفه ایآموزش و ترب -2

 یاخالق حرفه ادرس  یچارچوب مفهوم

از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها،  یمراتبكسب ن درس عبارت است از: یا یهدف كل

 در شغل و حرفه یف كاریدر انجام تكال سائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقتم

ان ن زمان، از زمیعالوه بر ا .(یقه ایدق 51ا جلسات ی) در نظر گرفته شده است  یساعت آموزش هفتگ 2با  یلیساعت در طول سال تحص 71ن درس حدود یزمان آموزش ا

  توان استفاده نمود. یر میران نیا یمل یو برنامه درس یژه مدارس با توجه به جداول دروس ابالغیو

 ن شده است.یو تدو یر طراحینشان داده شده در شكل ز ین درس بر اساس الگویدر ا ت هایو فعال یریادگی یت هایها، اهداف توانمندساز، موقع یستگیشا

 

  یاخالق حرفه ا یها یستگیشا

 ل آمده است .یبه تفص یستگیشا ر مشخصات هریخواهد بود كه در جدول ز یدیكل یستگیدرس شامل پنج شا

)پودمان( یعنوان شایستگی های كل  اه یستگیشا 

 فروش در یامانتدار -دیتول در یامانتدار یامانتدار

 خدمات ارائه در یریپذ تیمسئول -كاال دیتول در یریپذ تیمسئول یریت پذیمسئول

 رشوه و ربا از زیپره -حرفه در ییگو راست یدرستكار

 گرانید حقوق تیرعا -یفروش گران و یفروش كم از زیپره ت انصافیرعا

 یكار محكم -منابع تیریمد یبهره ور

  

 سازماندهی محتوا

یک مدل  ،ی مبتنی بر پروژهباشند. یادگیر یم یاخالق حرفه ا  درس یها یستگیو شا امحتو یكرد در سازماندهیدو رو ،بر پروژه یبر پودمان و آموزش مبتن یآموزش مبتن

راهم ان فیان را برای حل مسائل و برآورده نمودن نیاز در تهیه محصوالت وارد می نماید. پروژه ها که فرصت های یادگیری قوی تری را برای هنرجویآموزشی است که هنرجو

 یبراا می توان مزایای زیر راست. برای نمونه  نرآموزانهو  انینرجوهیادگیری مبتنی بر پروژه دارای مزایایی برای  در موضوعات و وسعت بسیار متنوع می باشند. ،می آورند

 شمرد: بران یهنرجو
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 افزایش توجه، اعتماد به نفس و بهبود نگرش به یادگیری -

 ئولیت بیشتر آنها در یادگیری خود نسبت به روش های سنتی آموزشدلیل درگیری دانش آموزان و مسه نتایج یادگیری معادل یا بهتر از دیگر مدل های آموزشی ب -

 له، همکاری، ارتباط، نیاز سنجیئعه مهارت های پیچیده تر از قبیل تفکر سطح باال، حل مسسفرصت هایی برای تو -

 طی با یادگیرندگان متنوعیعی از فرصت های یادگیری در کالس با درگیر شدن در محیدستیابی به طیف وس -

 (یآموزش یریادگیت و یتربه بسته یكرد تهیرو) شدن با فعالیت های دنیای واقعی که اهمیت زیادی در بیرون از مدرسه و زندگی دارند و توجه به سبک یادگیری آنها در گیر -

ه بسته یو ... است. آنچه در ته نرم افزارها ،یلم آموزشیف ،یهنرآموز، منابع آموزش ی، كتاب هنرجو، كتاب راهنماین درس شامل برنامه درسیدر ا یریادگیت و یترببسته 

 . پودمان ها هست یها یستگی،  جهت اهداف توانمند ساز و شایریادگیت ها و تجارب  یق فعالیاز طر یریادگیل یرد تحقق و تسهیگیقرار م یمورد توجه اصل یآموزش

 

 زمان آموزش یسامانده

و نوع  یریادگی -یاددهیند یپودمان ها با توجه به فرآ ییامكان جابجاباشد.  یم یابیك جلسه ارزشیو  یپودمان است كه هر پودمان شامل شش جلسه هفتگ 5ن درس شامل یا

 باشد. یر میانتخاب پروژه امكان پذ

 

 

 اهداف توانمند ساز

ند. در ادامه  جداول  مربوط به اهداف یمان یل میرا تسه اخالق حرفه ای  درس   یها در پودمان ها یستگیتحقق كسب شا كههستند  یانیم ی، اهدافاهداف توانمند ساز

 ن درس آورده شده است.یا یك از پودمان هایتوانمند ساز در هر

 

 موقعیت های یادگیری

ل گری تسهی اهم می آورند وموقعیت هایی هستند كه هنرآموزان فرصت های واقعی یادگیری را برای هنرجویان با توجه به اهداف توانمندساز و شایستگی های مورد نیاز فر

وع و متنو امکانات و شرابط منطقه ای در محیط یادگیری را بر اساس آن انجام می دهند. موقعیت های یادگیری می تواند با توجه به شرایط هنرجویان و تجارب هنرآموزان 

 متفاوت باشد.
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 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 درسی فنی و حرفه ای و كاردانشدفتر تالیف كتاب های 

 

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

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

 تكالیف كاری در شغل و حرفه

 جلسه 7 عداد جلسه :ت
بر اساس  تجهیزات آموزشی :

 یو تجهیزات آموزش یاستاندارد فناور
 یاخالق حرفه ا

   :1پودمان 

 یامانتدار

در  ینشان دادن امانتدار استاندارد عملكرد پودمان:
 فیدر انجام تكال  یشده و واقع یه سازیشب یت هایوقعم

 یكار

  مكان اجرای آموزش:
/كارگاه  ایاخالق حرفهكالس 
 ینیو كارآفر ینوآور

 ساعت 14ساعت آموزش پودمان: 

 نتنوع فعالیت های یادگیری ساخت یافته مانند ایفای نقش ، کار گروهی ، داستان خوانی ، سخنران مهما  :اوسعت محتو
ر د ارتباط با خود، خلق، خلقت و خدا یدر عرصه ها، اجرای نمایش با سناریو مبتنی بر تجربه ، نمایش فیلم و تحلیل نقش ها 

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

 با رویكرد مبتنی بر شایستگیارزشیابی :  مهر و آبان مان پیشنهادی آموزش: ز

 

 دگیری:پیامدهای یا

 عالیت های یادگیری ساخت یافته ()فپیشنهادی  یریادگی یت هایموقع یاهداف توانمند ساز ها یستگیشا

در  یامانتدار

 دیتول

 دیخر از قبل یمشتر به دیتول اسناد و مدارک دادن نشان  

  قیرط از دیتول عملکرد دادن نشان در شفاف اسناد یریبكارگ 

  سهیمقا

 تیفینقص در ک لیعودت کاال به دل رشیپذ  

 از غلو و مبالغه در معامالت  یو عملکرد یزبان زیپره 

  و خدمات مطابق با سفارش  یاز اجزاء، مواد مصرفاستفاده

 دیتوافق شده در تول

  یمشتر یشخصنگه داشتن اطالعات محفوظ  

  ایفای نقش در موقعیت انتخاب کاال و نشان دادن اسناد 

  اجرای نمایش با سناریو با موضوع مبالغه در فروش 

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

 هنرجویان

در  یامانتدار

 روشف

 سود  تمیمحاسبه ق کیفاکتور معتبر با نشان دادن تفک صدور(

 (  اتیو مال یو ارزش افزوده سهم مشتر

 یدیولت یکاال ایاز خدمت و  یناش تیفیهرگونه نقص ک رشیپذ  

 نیفروش با ذکر زمان مع یبانیضمانت نامه خدمات پشت هئارا  

 خدمات انجام شده در فاکتور فروش و نشان دادن قطعات شرح 

  یضیتعو

 فروش جهت الزم مشخصات و اتیجزئ با كاال لیتحو 

 

 سخنران  –همان یبحث گروهی در مورد وجوه امانتداری در تولید با حضور م 

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

 ه در کالس ئصورت انفرادی و ارا

 فروش در مورد ضمانت خدمات پس از   یگروه بحث 

 کاال و صدور فاکتور فروش و  متیو بحث در مورد محاسبه ق دیاز مراکز تول دیبازد

  داریدر اقتصاد پا تیشفاف ریبحث در مورد تاث
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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

 

 یری شایستگیاستاندارد تربیت و یادگ
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش -12پایه  -یاخالق حرفه ا

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

 تكالیف كاری در شغل و حرفه

بر اساس  تجهیزات آموزشی : جلسه 7 عداد جلسه :ت
 یو تجهیزات آموزش یاستاندارد فناور

 یاخالق حرفه ا

   :2پودمان 

  یریت پذیمسئول

در  یریت پذیمسئولدادن نشان  استاندارد عملكرد پودمان:
 فیدر انجام تكال  یشده و واقع یه سازیشب یت هایموقع

 یكار

  مكان اجرای آموزش:
/كارگاه  ایاخالق حرفهكالس 
 ساعت 14ساعت آموزش پودمان:  ینیو كارآفر ینوآور

ارتباط با خود، خلق، خلقت و  یدر عرصه هاهمان ، مطالعه انفرادی ، بحث گروهی ینمایش فیلم ، ایفای نقش ، سخنران م :اوسعت محتو
 حرفه ای-در حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی خدا

 مان پیشنهادی آموزش:ز
 آبان و آذر 

 با رویكرد مبتنی بر شایستگیارزشیابی : 

 

 پیامدهای یادگیری:
 

 )فعالیت های یادگیری ساخت یافته (پیشنهادی  موقعیت های یادگیری یاهداف توانمند ساز ها یستگیشا

 یریت پذیمسئول

 د كاالیدر تول

 داوطلبانه کاال و نشان دارکردن برچسب  یساز استاندارد

  یاریاخت

 سب برچ قیاز طر دیتول یها ندیدر کنترل فرا تیفیک نیتضم 

 یو و وارانت یضمانت گارانت قیکاال از طر تیفیک نیتضم  

 و تیفیک قیداخل از طر دیتول یبه کاال یدادن وفادار نشان 

 یرقابت  متیق

 یدیتول یها استاندارد اساس بر كارها رساندن هجینت به 

 داوطلبانه و یاریاخت صورت به کاال یساز استاندرد مورد در یگروه بحث 

 انیوج هنر توسط نآ لیو تحل تیفیک نیدر مورد تضم لمیف شینما  

 و حقوق مصرف  یو وارانت یهمان و بحث در مورد گارانتیم -ن سخنرا از دعوت

 کننده 

 در مورد ساخت داخل  یاه چند نقشکوت شینما یاجرا 

 رد آن ریتاث و کاال یساز استاندارد موضوع در نآ کردن خالصه و کتاب مطالعه 

 ی  اقتصاد رقابت و صادرات

 یریت پذیمسئول

 در ارائه خدمات

 انیمشتر یخدمات یبه در خواست ها عیسر ییپاسخگو  

 و جلب  ازیخدمت به منظور صحت خدمات مورد ن ندیفرا کنترل

  یمشتر تیرضا

 قیخدمات از طر هئضرور در ارا ریغ نهیهز جادیاز ا زیپره 

   یرفه اح تینامه صالحیگواه هئبا ارا یفن یستگیبه شا نانیاطم

 یزمان یخدمات در فاصله هاعدم ارائه عواقب  رشیپذ 

  یحفظ مشتر یاستاندارد برا

 خدمت ارائه یها استاندارد اساس بر كارها رساندن جهینت به 

 تیکنندگان خدمات و موضوع صالح هئارا یستگیمورد شا در یگروه بحث 

  یحرفه ا

  در مورد استاندارد  بحثو  یصنف یها هیاز اتحاد همانیم - سخنراناز دعوت

 حقوق آن ها ت یرعاو  انیخدمات به مشتر یاجبار یساز

 در جامعه و نشان دادن عملکرد آنان  یخدمات یها تیبا موضوع فعال لمیف شینما

 ی ازسابعاد استاندارد  لیو تحل
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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
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش -12پایه  -یاخالق حرفه ا

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

 شغل و حرفه

 جلسه 7 عداد جلسه :ت
بر اساس استاندارد  تجهیزات آموزشی :

اخالق حرفه  یو تجهیزات آموزش یفناور
 یا

   :3پودمان 

 یدرستكار

 یت هایدر موقع یدرستكار دادن نشان استاندارد عملكرد پودمان:
 یف كاریدر انجام تكال  یشده و واقع یه سازیشب

  مكان اجرای آموزش:
  ایاخالق حرفهكالس 

و  ی/كارگاه نوآور
 ینیكارآفر

 ساعت 14ساعت آموزش پودمان: 

صه در عرمتخصص  در گستره بحث گروهی  –ی از طریق کتاب خوانی ، حضور سخنران دقش ، تحلیل فیلم ، مطالعه مورایفای ن :اوسعت محتو
 حرفه ای-در حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلیخلقت و خود، خلقخدا، ارتباط با  یها

 مان پیشنهادی آموزش:ز
 دی و بهمن

 گیشایستبا رویكرد مبتنی بر ارزشیابی : 

 

 
 پیامدهای یادگیری:

 

 )فعالیت های یادگیری ساخت یافته (پیشنهادی  موقعیت های یادگیری یاهداف توانمند ساز ها یستگیشا

در  ییگوراست

 حرفه

 یزمان یزیبرنامه ر قیاز طر مانیبه عهد و پ یدادن وفادار شانن  

 یحرفه ا یستگیدر حوزه تخصص و توان شا یکار تیفعال رشیپذ  

 فروش كاال با قیمت كمتر در مدت كوتاه به   قیاز رقابت به طر زیرهپ

  (نگیدمپمنظور سودجویی در بلند مدت )

 ساخت داخل  یدر کاالها یبرند خارج ینیاز جانش زیپره 

 انیمشتر به خدمات و كاال مورد در حیصح اطالعات ارائه 

 دش فاكتور( بر اساس استانداریا فروش )پید یش برگه خریپ ارائه  

 د و فروشیدر تول محصوالت  یدر معامله با دسته بند غّش  زیتما 

 در کسب و کار  یدر مورد رقابت مثبت و منف یگروه بحث 

 دور و ص یکاال به مشتر یکاربردو  یابعاد فن ینقش با موضوع معرف یفایا

 فروش  شیبرگ پ

  از منظر  مانیبه عهد و پ یهمان با موضوع وفاداریم – سخنراناز دعوت

 ی اجتماع و ینید فیتکال

ز از ربا و یپره

 رشوه

 آثار آن در  یابیرانت و پرداخت رشوه با ارز قیاز رقابت از طر زیپره

  یاقتصاد مل

 یربا به جا افتیدر قیگسترش کار از طر یاز حرص و طمع برا زیپره 

 و کار صادقانه  تیفیتالش در ک

 یحرفه ا یستگیتالش و شا هیکار در سا یجیتدر گسترش  

 یکار حوزه در رشوه یجا به ینیآفر کار و ینوآور یزسا نیجانش  

 ها پرداخت گرید و هیهد با ربا و رشوه دادن زییتم 

 

  ن و بحث در مورد آقر دگاهیهمان با موضوع ربا از دیم – سخنراناز دعوت

 ن در جامعه آ یبیآثار تخر

 و  ینید فیتکال دگاهیآن از د لیدر مورد رشوه و ربا و تحل لمیف شینما

  یاجتماع

 با ذکر مثال در حوزه ها  هیهدتفاوت آن با  رشوه و  و در مورد ربا یگروه بحث

 کننده اقتصاد کشور  رانیو و یبیآثار تخر یکسب و کار و بررس ی

 و  یبرتر داخل نانیو کار افر ینیو کار آفر یکتاب در موضوع نوآور مطالعه

 سرمشق  یانان برا یزندگ ریمس لیو تحل یخارج

 نیطمع و جانش ودر مورد حرص متخصص  -همانیبا حضور م یگروه بحث 

 آن با تالش  یساز
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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
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش  -12پایه  -یاخالق حرفه ا

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

 شغل و حرفه

ساس بر ا تجهیزات آموزشی : جلسه 7 عداد جلسه :ت
و تجهیزات  یاستاندارد فناور

 یاخالق حرفه ا یآموزش

   :4پودمان 

 رعایت انصاف

ه یشب یت هایانصاف در موقع نشان دادن  استاندارد عملكرد پودمان:
 یف كاریدر انجام تكال  یشده و واقع یساز

  مكان اجرای آموزش:
 یاكالس اخالق حرفه

و  ی/كارگاه نوآور
  ینیكارآفر

 ساعت 14زش پودمان: ساعت آمو

در خلقت  و خود، خلق خدا، ارتباط با یدر عرصه هاهمان ، یم –ن اسخنردعوت از کتاب ، مطالعه موردی ،  هبحث گروهی ، مطالع :وسعت محتو
 حرفه ای-حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلی

مان پیشنهادی ز
 بهمن و اسفندآموزش:

رویكرد مبتنی بر  باارزشیابی : 
 شایستگی

 

 پیامدهای یادگیری:
 

 )فعالیت های یادگیری ساخت یافته (پیشنهادی  موقعیت های یادگیری اهداف توانمند سازی شایستگی ها

پرهیز از كم 

فروشی و 

 فروشیگران

 کاال و خدمات به صورت  متیو برچسب ق دیدادن اسناد خر شانن

 استاندارد 

 یو شرح خدمات به صورت استاندارد برا کاال یمشخصات فن هئارا 

 در اصالت  تیشفاف

 استاندارد و یگذار متیکاال و خدمات  بر اساس مقررات ق متیق نییتع 

  یمنطقه ا طیمرسوم در کشور و شرا

 و  ینشان دادن عدم کم فروش یبرا یمشتر تیدر خواست شفاف رشیپذ

  یگران فروش

 ت ها و یز فعالیبر اساس ر د محصولینه خدمات و تولیمت و هزیق ارائه

 آن اساس بر فروش برگه ارائه

 یدیتول یبرچسب اصالت کاال مورد در  یگروه بحث  

 ن در کالس به آ هئارا واستاندارد  یگذار متیق روشکتاب در مورد  مطالعه

  یچند موضوع یصورت بحث گروه

  حقوق  یگذار متیمتخصص در موضوع مقررات ق – سخنراناز دعوت ،

 فروش  اتییجز یبرگه هاو  متی، برچسب ق یمشتر

  ل آنیو تحل یو گرانفروش یفروشلم در مورد كمیفمشاهده 

رعایت حقوق 

 دیگران

 کاال  ایخدمات و  افتیدر انیبا مشتر کسانی رفتار 

 معامله و  طیو شرا یبه قول و فعل در معامالت از نظر زمان یبندیپا

 مصرف کننده  تیرضا

 یمشتر تیرضا یریگیپ قیپنهان و آشکار از طر تیفیک نیتضم  

 انیمشتر طیشرا اساس بر ها تیفعال یده سازمان  

 حرفه  یمنشور اخالق یو بررس لیتحل 

 قسم مثال به طور در حرفه ها  یموضوع منشور اخالق باره در یگروه بحث

 نامه پزشکان 

  در کسب و  فیحق و تکل کیهمان  با موضوع تفکیم  -سخنراناز دعوت

و  ینید فین از منظر تکالآ طی، معامالت و شرا یمشتر تیرضا، کار

  یاجتماع

 حقوق  تیرعا قیدر مورد مصاد یزندگ طیاز مح انیهنر جو یمورد همطالع

  گرانید
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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
 شاخه فنی و حرفه ای و كاردانش -12پایه  -یاخالق حرفه ا

كسب مراتبی از سطوح شایستگی كالن اخالق حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و بهبود آن در برخورد با  :رسهدف كلی د

در انجام تكالیف كاری در چالش ها، مسائل اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
 شغل و حرفه

بر اساس  تجهیزات آموزشی : جلسه 7 عداد جلسه :ت
تجهیزات و  یفناوراستاندارد 

  یاخالق حرفه ا یآموزش

   :5پودمان 

 یبهره ور

ه یشب یت هایدر موقع ینشان دادن بهره ور استاندارد عملكرد پودمان:
 یف كاریدر انجام تكال  یشده و واقع یساز

  مكان اجرای آموزش:
/كارگاه یكالس اخالق حرفه ا

 ساعت 14آموزش پودمان: ساعت  ینیو كارآفر ینوآور

 یاهدر عرصهمتخصص ، نمایش فیلم ، بازدید از موقعیت های مشابه در صورت امکان  –بحث گروهی ، تحلیل محتوا ، سخنران  :اوسعت محتو
 حرفه ای-در حرفه های مختلف متناسب با دنیای كار و رشته تحصیلیخود، خلق، خلقت خدا، ارتباط با 

 مان پیشنهادی آموزش:ز
 فروردین، اردیبهشت، خرداد

با رویكرد مبتنی بر ارزشیابی : 
 شایستگی

 

 پیامدهای یادگیری:

 

 )فعالیت های یادگیری ساخت یافته (پیشنهادی  موقعیت های یادگیری اهداف توانمند سازی شایستگی ها

 مدیریت منابع

 ها  هنیهز یبند تیاز منابع و اولو یاستفاده حد اقل یزیر برنامه 

 اریها بر اساس منابع در اخت تیو گسترش فعال یده سازمان  

 در منابع کشور  ییصرفه جو یها برا ندیدر فرا رییتغ 

 یساز اقل حد یراستا در یفناور هیپا بر افتهی سازمان یآور نو 

  منابع

 هاد شنیو ارائه پ صورت استاندارده ب كارها انجام یزمان نییتخم

 آن اساس بر انیمشتربه  یزمان

 یو اثر بخش ییادر مورد کار یگروه بحث  

 مختلف  یآن در کالس از جنبه ها لیتحلو  یکتاب با موضوع بهره ور مطالعه 

 ای واقتصاد  یساز داریعنوان پا به اسیمق در ییجو صرفه موضوع با لمیف شینما 

  ویسنار نیبا تدو شینما یاجرا

 در داریپا فاهر یمحور برا هلئو مس افتهیسازمان  یکتاب در مورد نواور مطالعه 

 جامعه

  زمان  تیریها و مد تیفعال یرد سازداهمان در مورد استانیم -سخنراناز دعوت 

 محكم كاری

 یو نوبت یاریمع یها یبازرس قیو خدمات از طر دیتول کنترل 

 معمول 

 یحرفه ا تیصالح هیبر پا تیبر انجام کار و فعال دیتاک  

 ا استاندارد ب یستورالعمل هادو حمل ونقل بر اساس  یبند بسته

 نشان دادن برچسب 

 هئارا و کاال ساخت در تیفیک یب مصالح و مواد کاربرد از زیپره 

  خدمات

 استاندارد اساس بر كارها انجام در اتیجزئ به توجه 

 سه محصول با نقشه یو مقا قیتطب 

 ر د رقابت یتصاداق بعد از نقل و حمل و یبند بسته یساز استاندارد مورد در بحث

 کسب و کار 

 کاال و خدمات  دیتول تیفیدر مورد ک لمیف شینما 

 سته ب یستورالعمل هاد،  تیفیک ی، بازرس دیکتاب در موضوع کنترل تول مطالعه

 و حمل و نقل  یبند

 و  تیفیکنندگان کاال و خدمات با ک دیتول یحرفه ا تیرابطه صالح یلیتحل یبررس

 استحکام 
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 یریادگیت و یترب راهبردهای 

رورت ك اصل است، ضیران در آموزش یا یمل یمتنوع بر اساس برنامه درس یت هایكار و موقع یواقع یایفعال، جذاب و مرتبط با دن یكردهایاز رونكه استفاده یبا توجه به ا

 یریادگی یها ت ها و فرصتیفعالند. یاستفاده نما یمنطقه ا  یازهایاز هنرجو و متناسب با نیمتناسب با ن یریادگی یت هایاز فعال ن درسیا یریادگیو  یاددهیند یادارد در فر

 زار یغ یریادگی-یاددهیجهت   یگرید یت هایفعالت ها و یموقعتوان از یدر آموزش مگردد.  یو اجرا م یها طراح یستگیتحقق اهداف توانمند ساز و كسب شا یدر راستا

 استفاده نمود.است، ارائه شده  یریادگیت و یآنچه در جداول استاندارد ترب
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 یابیارزش

 ی( با توجه به استاندارد ها3ا ی 2، 1پودمان )نمرات  یستگیك نمره شاینمره( و  5ك نمره مستمر )از یهر پودمان  یاست. برا یستگین درس براساس شایدر ا یابیارزش

هنرجویان  هنرستان وجود دارد. یزیان و بر اساس برنامه ریهنرجو یبرا یلیدر طول سال تحص گردد. امكان جبران پودمان ها یهر هنرجو ثبت م یل برایعملكرد جداول ذ

 در كل پودمان است.  12برای شایستگی و حداقل نمره  2كسب می نمایند. قبولی در هر پودمان كسب  حداقل نمره  1، نمره  3یا  2در صورت كسب نگردن نمرات 

 

 یامانتدارالگوی ارزشیابی پودمان 

 تكالیف عملكردی

 )شایستگی ها(
 نتایج تاندارد عملكرداس

 استاندارد

 )شاخص ها، داوری، نمره دهی(
 نمره

 در یامانتدار 
 دیتول

 در یامانتدار 
 فروش

 

تولید و فروش کاال و خدمات بر 

 قانونی  یستورالعمل هاداساس 

 االتر از حد انتظارب

 تفکیک دادن نشان با معتبر رگه فروشب صدور 

 سهم افزوده ارزش و سود) قیمت محاسبه

 ( الیاتم و مشتری

 صدور طریق از خدمات و کاال کیفیت تضمین 

  فروش از پس خدمات گواهی

3 

 در حد انتظار

 )كسب شایستگی(

 قبل یمشتر به دیتول اسناد و مدارک دادن نشان 

  دیخر از

 کیمعتبر با نشان دادن تفک رگه فروشب صدور 

)سود و ارزش افزوده سهم  متیمحاسبه ق

 ( اتیو مال یمشتر

2 

 از انتظار پایین تر

 )عدم احراز شایستگی(
 ---  1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
 

 

  یریت پذیمسئولالگوی ارزشیابی پودمان 

 تكالیف عملكردی
 )شایستگی ها(

 نتایج استاندارد عملكرد
 استاندارد

 )شاخص ها، داوری، نمره دهی(
 نمره

 تیمسئول 
 در یریپذ
 كاال دیلتو

 تیمسئول 
 در یریپذ

 خدمات ارائه

خدمات بر  ارائهتولید کاال و 
 اساس رضایت مشتری 

 باالتر از حد انتظار

 و یگارانت ضمانت صدور طریق از کاال کیفیت تضمین 

 وارانتی

 قیداخل از طر دیتول یبه کاال یدادن وفادار نشان 

  یمتیو رقابت ق تیفیک یمعرف

3 

 در حد انتظار
 یستگی()كسب شا

 دارکردن نشان و کاال داوطلبانه سازی استاندارد 

 اختیاری برچسب

 مورد خدمات صحت منظور به خدمت فرایند کنترل 

 مشتری رضایت جلب و نیاز

2 

 پایین تر از انتظار
 )عدم احراز شایستگی(

 ---  1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
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  یدرستكارارزشیابی پودمان  الگوی

 تكالیف عملكردی

 )شایستگی ها(
 نتایج استاندارد عملكرد

 استاندارد

 )شاخص ها، داوری، نمره دهی(
 نمره

 در ییگوراست 
 حرفه

 و ربا از زیپره 
 رشوه

تکیه بر صالحیت حرفه ای 
وتالش در تنوع و کیفیت کار 

بر اساس استاندارد های ملی 
 و بین المللی 

 ز حد انتظارباالتر ا

 در  یخارج (برند) ینشان تجار ینیاز جانش زیپره

 ساخت داخل یکاالها

 رشوه یجا به ینیآفر کار و ینوآور یساز نیجانش 

  یکار حوزه در

3 

 در حد انتظار

 )كسب شایستگی(

 ار آث یابیرشوه با ارزرانت و  قیاز رقابت از طر زیپره

 یآن در اقتصاد مل

 و توان  در حوزه تخصص یکار تیفعال رشیپذ

 یحرفه ا یستگیشا

 

2 

 پایین تر از انتظار

 )عدم احراز شایستگی(

 --- 

 
1 

  5نمره مستمر از 
  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
 

 ت انصافیرعاالگوی ارزشیابی پودمان 

 تكالیف عملكردی

 )شایستگی ها(
 نتایج استاندارد عملكرد

 استاندارد

 مره دهی()شاخص ها، داوری، ن
 نمره

 كم از زیپره 
 و یفروش

 یفروشگران

 حقوق تیرعا 
 گرانید

فروش کاال و خدمات بر اساس 

رقابت پذیری  ،قیمت تمام شده
 و ماندگاری در کسب و کار 

 االتر از حد انتظارب

 بر محصول دیتول و خدمات نهیهز و متیق ارائه 

 تقیم و فروش برگه ارائه و ها تیفعال زیر اساس

 اساس این رب گذاری

 حرفه یمنشور اخالق یو بررس لیتحل 

3 

 در حد انتظار

 )كسب شایستگی(

 کاال و خدمات  بر اساس مقررات  متیق نییتع

استاندارد و مرسوم در کشور و  یگذار متیق)

 (یمنطقه ا طیشرا

 کاال و  متیو برچسب ق دیدادن اسناد خر نشان

 خدمات به صورت استاندارد 

2 

 ارپایین تر از انتظ

 )عدم احراز شایستگی(
 ---  1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
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  یور بهرهالگوی ارزشیابی پودمان 

 تكالیف عملكردی

 )شایستگی ها(
 نتایج استاندارد عملكرد

 استاندارد

 )شاخص ها، داوری، نمره دهی(
 نمره

 منابع تیریمد 

 یكار محكم 

ز منابع بر اساس استفاده ا
 صرفه جویی در مقیاس

 باالتر از حد انتظار

 نقشه با محصول سهیمقا و قیتطب 

 ع در مناب ییصرفه جو یها برا ندیدر فرا رییتغ

 کشور

3 

 در حد انتظار
 )كسب شایستگی(

 از منابع و  یاستفاده حد اقل یبرا یزیر برنامه

 ها  نهیهز یبند تیاولو

 و حمل ونقل بر اساس  یبند بسته

استاندارد با نشان دادن  یهاستورالعملد

 برچسب

 

2 

 پایین تر از انتظار
 )عدم احراز شایستگی(

 ---   1 

  5نمره مستمر از 

  3نمره شایستگی پودمان از 

  22نمره پودمان از 
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 ن درسیس ایهنرآموزان جهت تدر یت حرفه ایصالح
 

 ای در رشته های تحصیلی حرفه ای ارائه می گردد. این درس توسط هنرآموزان مرتبط با گروه بزرگ تحصیلی حرفه -1

 توسط هنرآموزان الزامی است. نامه آنهایآموزش و كسب گواه یگذراندن دوره ها -2

 و همچنین خبرگان حرفه ای در این حوزه در چهارچوب قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش بالمانع است. ین به اخالق حرفه ایمتخلق استفاده از -3

 

 ای تربیت و یادگیریمحیط ه
 

 كارگاه نوآوری و كارآفرینی -1

 یكالس اخالق حرفه ا -2

 ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورشجمهوری اسالمی استفاده از محیط های متنوع یادگیری در چهارچوب برنامه درسی ملی  -3

 

 

 فضا و تجهیزات
 

 رد های فضا و تجهیزات این درس، ابالغی از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد.در هنرستان بر اساس استاندا یكالس اخالق حرفه ا یو فناورتجهیز 

منابع  ،لم ها، كتاب هایان به فیهنرجو یدسترس زات است.یو از الزامات استاندارد فضا و تجهگوبحث و گفت یو فضا یداریو شن یداریزات دیدارا بودن امكانات و تجه

 درسی نیز از دیگر ملزومات می باشند.ن یاستفاده شده در اگیری دنیای كار و دنیای آموزش و محیط های یاد  یآموزش
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