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مفروضات مربوط به درس اخالق حرفه اي
 .1بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني ،حرفه اي و مهارتي ،حرفه مجموعهاي از مشاغل است که شباهت معقولي از
نظر کارها ،دانش ،مهارت و نگرشهاي مورد نياز دارد.
 .2بر اساس اين قانون ،شايستگيهاي حرفهاي شامل شايستگيهاي فني ،غيرفني از قبيل اخالق حرفهاي و شايستگيهاي
عمومي باشد .شايستگيهاي حرفهاي بايد بر اساس مجموعهاي منسجم از دانش ،مهارت و نگرش مبتني بر کارهاي درون يک
حرفه تدوين گردد.
 .3بر اساس برنامه درسي ملي ايران ،عناصر شايستگي شامل تفكر ،ايمان ،علم ،عمل و ايمان مي باشند و اين عناصر در ارتباط با
يكديگر معنا پيدا مي کنند و تربيت يكپارچه را شكل مي دهند.
 .4بر اساس حوزه يادگيري کار و فناوري در برنامه درسي ملي ،رويكرد آموزش و ارزشيابي بر اساس شايستگي است.
 .5بر اساس برنامه درسي ملي ،الگوي هدف گذاري و انتخاب محتوي در چهار عرصه ارتباط هنرجو با خود ،خدا ،خلق و خلقت
تبيين و تدوين مي شود.
 .6بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پروش ،هدف تربيت کسب شايستگي ها است.
 .7بر اساس آيين نامه جديد آموزشي دوره دوم متوسطه ،ارزشيابي در دروس شايستگي بر اساس شيوه نامه ابالغي تعيين مي
گردد.
 .8بر اساس راهكار  ، 21-9سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  ،حاکميت برنامه محوري به جاي کتاب محوري و توليد بسته
آموزشي در برنامه هاي درسي با رعايت اصل معلم محوري برقرار است .لذا برنامه درسي درس اخالق حرفه اي محور طراحي و
تدوين است.
 .9اين درس در کنار ديگر دروس مانند کارگاه نوآوري و کارآفريني به صورت يک کل اهداف شايستگي هاي غير فني را دنبال
مي کنند.
 .10طراحي و ساختار درس اخالق حرفه اي همانند ديگر دروس شايستگي غير فني در دوره دوم متوسطه است.
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 .11رويكرد آموزش اخالق حرفه اي همانند ديگر شايستگي هاي غير فني به دو صورت آموزش تلفيقي و آموزش مستقل
است.
 .12درس مستقل اخالق حرفه اي در پايه  12داراي  2ساعت در هفته ،شامل  5پودمان و هر پودمان شامل  6جلسه آموزشي
است.
 .13بر اساس اصل اعتبار نقش يادگيرنده در برنامه درسي ملي ،بايد به هنرجويان نقش فعال ،داوطلبانه ،آگاهانه در فرآيند
ياددهي -يادگيري داده شود.
 .14بر اساس اصل اعتبار نقش مرجعيت هنرآموزان در برنامه درسي ملي ،بايد در برنامه درسي اخالق حرفه اي به نقش
مرجعيت معلم در هدايت تربيتي براي تقدم تزکيه بر تعليم ،غني سازي محيط يادگيري و فعال سازي هنرجويان توجه
داشت.

 .15در درس اخالق حرفه اي ،انتخاب پودمان ها و شايستگي ها بر اخالق کسب و کار،اخالق فردي و بر فعل اخالقي متمرکز
است .همچنين شايستگي هاي انتخاب شده نقش عنصر اخالق در آن تاکيد شده است.
 .16انتخاب شايستگي ها و پودمان ها اخالق حرفه اي ،مورد تاکيد قانون نيز مي باشد.
 .17بر اساس بند  9-1برنامه درسي ملي ،راهبردهاي ياددهي-يادگيري بايستي در موقعيت هاي واقعي زندگي و شغلي و حرفه
اي انتخاب شوند.
 .18بر اساس بند  3-12برنامه درسي ملي سياست چند تاليفي ،توليد محتواي الكترونيكي و بسته آموزشي با محوريت برنامه
درسي مورد توجه است.
 .19بر اساس بند  ،12-5مواد و رسانه هاي يادگيري بايستي مراکز و منابع يادگيري داخل و خارج مدرسه به ويژه جامعه
محلي را توسعه و تقويت نمايند.

 .20ارزشيابي در اين درس با ارائه شواهد متنوع و کافي ،در خصوص تحقق اهداف آموزش و استاندارد عملكرد انجام مي شود
(بند  10-2برنامه درسي ملي).
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رديف

نام درس

1

الزامات محیط كار

هدف كلي
هنرجويان پس از گذراندن اين درس ،توانايي بكار گیري الزامات عمومي مورد نیاز محیط كار از قبیل
بكارگیري استانداردهاي ايمني و بهداشت ،ارگونومي و مديريت كفیت ،بكارگیري قوانین كار و يادگیري
فناورانه و مادام العمر فني و حرفه اي را كسب مي نمايند.
هنرجويان پس از گذراندن اين درس توانايي بكارگیري شايستگي نوآورانه در تعیین و درك موقعیت خود و

2

نوآوری و

بهبود آن را در برخورد با چالش ها و مسائل زندگي و فعالیت هاي حرفه اي را كسب مي نمايند .عالوه بر اين

كارآفرینی

آنان در بكار گیري شايستگي كارآفريني در ايجاد كسب و كار بصورت نوآورانه در گروه هاي بزرگ شغلي
توانمند مي گردند و شخصیت كارآفرينانه آنها رشد و پرورش مي يابد.
هنرجويان پس از گذراندن اين درس توانايي بكارگیري شايستگي فناورانه و مولد در تعیین و درك موقعیت

3

كاربرد فناوری

نوین

خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها ،مسائل و حل آنها در گروه هاي بزرگ شغلي خود را كسب مي
نمايند .آنها در انتخاب فناوري هاي نوين ،آينده شغلي و حرفه اي و تحلیل تغییرات فناوري رشته تحصیلي

خود توانمند خواهند بود .تحلیل مزايا و فرصت ها ،معايب و تهديها ،خواستگاه فناوري و چرخه عمر فناوري
شايستگي ها الزم را كسب مي نمايند .فناوري ها بر اساس نقشه علم و فناوري كشور تعیین خواهند شد.
هنرجويان پس از گذراندن اين درس توانايي بكارگیري شايستگي پیشبیني ،برنامهريزي و بازاريابي براي

4

مدیریت تولید

5

اخالق حرفه ای

محصوالت يا خدمات در حوزه شغلي و رشته تحصیلي خود را دارا هستند .همچنین توانايي انتخاب روش هاي
تولید و مديريت پروژه را دارا خواهند بود.
هنرجويان پس از گذراندن اين درس ،به مراتبي از سطوح شايستگي كالن اخالق حرفه اي در تعیین و درك
موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها ،مسائل اخالقي حرفه و حل آنها در عرصه هاي مختلف ارتباط با

خود ،خدا ،خلق و خلقت را در انجام تكالیف كاري در شغل و حرفه دست مي يابند.

انواع كل نگري در برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي
 -1در ساماندهي اهداف

تلفيقي در
ديگر دروس

6

بصورت يک
درس مستقل

انواع كل نگري د ر برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي

 -2در رويكرد آموزش -شايستگي
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انواع كل نگري د ر برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي

 -3در ارتباط عرصه ها

انواع كل نگري درر برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي

 -4در توجه به زنجیره ارزش

مصرف

9

خرید

فروش

توزیع

تولید

ارت ا

با خ ت
ارت ا

با خ
ارت ا

با خود
ارت ا

با خدا
تولید
رعايت انصاف
امانتداري

درستكاري
مس ولیت پذيري
بهره و ري

10

فروش

توزي

خريد

مصرف

چارچوب مفهومي درس اخالق حرفه اي
هدف ك ی این درس ع ارت است از :كسب مرات ی از سطوح شایستگی كالن اخالق
حرفه ای در تعیین و درك موقعیت و به ود آن در برخورد با چالش ها ،مسائل
اخالقی حرفه و حل آنها در عرصه های مخت ف ارت ا با خود ،خدا ،خ

و خ ت را

در انجام تكالیف كاری در شغل و حرفه
زمان آموزش این درس حدود  70ساعت در طول سال تحصی ی با  2ساعت آموزش
هفتگی در نظر گرفته شده است (یا ج سات  50دقی ه ای) .عالوه بر این زمان ،از
زمان ویژه مدارس با توجه به جداول دروس ابالغی و برنامه درسی م ی ایران نیر
می توان استفاده نمود.

انتخاب شایستگی ها

 .1ع ادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 .2كسی كه در راه كسب روزی حالل برای خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.

 .3بهترین درآمدها سود حاصل از معام ه نیكو و پاك است.
 .4پاكیزه ترین مالی كه انسان صرف می كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 .5امانتداری ،بی نیازی می آورد و خیانت ،ف ر می آورد.
 .6بهره آور ساختن مال از ایمان است.
 .7هركس میانه روی و قناعت پیشه كند نعمتش پایدار شود.

 .8در ترازوی عمل چیزی سنگین تر از خُ

نیكو نیست.

 .9اشتغال به حرفه ای همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكی بهتر است.
 .10كسی كه می خواهد كس ش پاك باشد ،در داد و ستد فریب ندهد.
 .11هر صنعتگری برای درآمد زایی نیازمند سه خص ت است :مهارت و تخصص در كار ،ادای امانت در كار و
عالقمندی به صاحب كار.

 .12هر كس ریخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را ف یر كند.
 .13زمانی كه قومی كم فروشی كنند ،خداوند آنان را با قحطی و كم ود محصوالت عذاب می كند.

 .14به راستی خدای متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه كاری می كند آن را محكم و استوار كند.
 .15تجارت در وطن مایه سعادتمندی مرد است.

رابطه با خدا

عرصهها

رابطه با خويشتن

(و زير عرصهها)
عناصر اهداف

(روح و جسم)

(و زير عناصر)

o
o

o
o
اخالق

o

(تزكیه/
عاطفه  /ملكات o
نفساني)

o
o
o
o
o

رابطه با خلق خدا (ساير
انسانها)

(صفات خدا،
آيات تكويني،
تشريعي ،انبیاء و
اولیاء الهي)

استفاده بهینه از وسايل،
ابزارها و مواد
تالش در انجام صحیح
كارهاي شغلي
استفاده بهینه از ماشین آالت
و تجهیزات
ارزش دهي انجام كارها و
وظايف بصورت كامل
 oتلقي كار و
ارزش گذاري به رعايت
فعالیت به
مقررات شغلي و حرفه اي
ارزش گذاري به رعايت
عنوان
عبادت
قوانین ايمني بهداشت
توجه به نگهداري و تعمیرات
به هنگام
ارزش گذاري به اخالق
حرفه اي در محیط كار
سخت كوشي در محیط كار
افزايش قابلیت اعتماد
ارزش قائل شدن به كار و
كسب معاش از راه حالل

(خانواده ،دوستان ،همسايگان،
محله ،شهر ،استان و جهان)

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

رابطه با خلقت
[طبیعت (زمین ،آب ،فضا ،محیط
زيست و  )...و ماوراء طبیعت
(حیات ابدي ،جهان آخرت،
مالئكه و … ]

انجام كارهاي محول شده با
دقت كامل
ارزش قائل شدن به انجام
كارها در گروه كاري
پرهیز از رفتار مغاير با قانون
 oارزش قائل شدن به
كار
حفظ محیط زيست از
توجه به ساماندهي محیط
خطرات مواد سمي و
كار بصورت مشاركتي
ارزش قائل شدن به تجربه
تجزيه ناپذير
 oارزشگذاري به نگرش
كار واقعي
پايبندي به حقوق همكاران
محیط كار سالم
 oپرهیز از مصرف
شغلي
گرايي و تجمل گرايي
رعايت اصول مشتري مداري
ترجیح هدف گروه كاري بر
اهداف شخصي
برخورداري از روحیه تعاون
مشخص كردن رفتار اخالقي
و قانوني

شايستگي هاي اخالق حرفه اي
درس شامل پنج شایستگی ك یدی خواهد بود كه در جدول زیر مشخصات هر شایستگی به تفصیل آمده است .

عنوان شايستگي هاي
كلي (پودمان)

شايستگي ها

امانتداري

امانتداری در تولید ،امانتداری در فروش

مس ولیت پذيري

مسئولیت پذیری در تولید كاال ،مسئولیت پذیری در
ارائه خدمات

درستكاري

راست گویی در حرفه ،پرهیز از ربا و رشوه

رعايت انصاف

پرهیز از كم فروشی و گران فروشی ،رعایت ح وق
دیگران

بهره وري

مدیریت منابع ،محكم كاری

فضا و تجهیزات

تجهیز و فناوری كالس اخالق حرفه ای در هنرستان بر اساس استاندارد 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 گفتگو از الزامات
استاندارد فضا و تجهیزات است .دسترسی هنرجویان به فی م ها ،كتاب ها ،منابع آموزشی

و محیط های یادگیری دنیای كار و دنیای آموزش
دیگر م زومات می باشند.

استفاده شده در این درسی نیز از

محیط هاي تربیت و يادگیري

 .1كارگاه نوآوری و كارآفرینی
 .2كالس اخالق حرفه ای

 .3استفاده از محیط های متنوع یادگیری در چهارچوب برنامه درسی م ی
جمهوری اسالمی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

صالحیت حرفه اي هنرآموزان جهت تدريس اين درس

 .1این درس توسط هنرآموزان مرت ط با گروه بزرگ تحصی ی حرفه ای در رشته های

تحصی ی حرفه ای ارائه می گردد.
 .2گذراندن دوره های آموزش و كسب گواهینامه آنها توسط هنرآموزان الزامی است.
 .3استفاده از متخ ین به اخالق حرفه ای و همچنین خ رگان حرفه ای در این حوزه در
چهارچوب قوانین و م ررات وزارت آموزش و پرورش بالمانع است.
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نيروي کار شايسته

کارآفرين

فن آفرين و فن ورز

مخترع

مبتكر و نوآور

طرا
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شايسته در شايستگي
هاي مشتر و محوري
دنياي کار

متفكر

پايان
28

