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به درس اخالق حرفه ايمفروضات مربوط 

از حرفه مجموعه اي از مشاغل است که شباهت معقوليبر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، 1.
.نظر کارها، دانش، مهارت و نگرشهاي مورد نياز دارد

ي هاي بر اساس اين قانون، شايستگي هاي حرفه اي شامل شايستگي هاي فني، غيرفني از قبيل اخالق حرفه اي و شايستگ2.
يک  شايستگي هاي حرفه اي بايد بر اساس مجموعه اي منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتني بر کارهاي درون. عمومي باشد

.حرفه تدوين گردد

ر ارتباط با بر اساس برنامه درسي ملي ايران، عناصر شايستگي  شامل تفكر، ايمان، علم، عمل و ايمان مي باشند و اين عناصر د3.
.يكديگر معنا پيدا مي کنند و تربيت يكپارچه را شكل مي دهند

.بر اساس حوزه يادگيري کار و فناوري در برنامه درسي ملي، رويكرد آموزش و ارزشيابي بر اساس شايستگي است4.

بر اساس برنامه درسي ملي، الگوي هدف گذاري و انتخاب محتوي در چهار عرصه ارتباط هنرجو با خود، خدا، خلق و خلقت5.
.تبيين و تدوين مي شود

.بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پروش، هدف تربيت کسب شايستگي ها است6.

يين مي بر اساس آيين نامه جديد آموزشي دوره دوم متوسطه، ارزشيابي در دروس شايستگي بر اساس شيوه نامه ابالغي تع7.
.گردد

ه ، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ، حاکميت برنامه محوري به جاي کتاب محوري و توليد بست21-9بر اساس راهكار 8.
و لذا برنامه درسي درس اخالق حرفه اي محور طراحي. آموزشي در برنامه هاي درسي با رعايت اصل معلم محوري برقرار است

.تدوين است

دنبال  اين درس در کنار ديگر دروس مانند کارگاه نوآوري  و کارآفريني به صورت يک کل اهداف شايستگي هاي غير فني را9.
.مي کنند

.طراحي و ساختار درس اخالق حرفه اي همانند ديگر دروس شايستگي غير فني در دوره دوم متوسطه است10.
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قل رويكرد آموزش اخالق حرفه اي همانند ديگر شايستگي هاي غير فني به دو صورت آموزش تلفيقي و آموزش مست11.
.است

جلسه  آموزشي 6پودمان و هر پودمان شامل 5ساعت در هفته، شامل 2داراي 12درس مستقل اخالق حرفه اي در پايه 12.
.است

ر فرآيند  بر اساس اصل اعتبار نقش يادگيرنده در برنامه درسي ملي،  بايد به هنرجويان نقش فعال، داوطلبانه، آگاهانه د13.
.  يادگيري داده شود-ياددهي

ش بر اساس اصل اعتبار نقش مرجعيت هنرآموزان در برنامه درسي ملي،  بايد در برنامه درسي اخالق حرفه اي  به نق14.
يان توجه مرجعيت معلم در هدايت تربيتي براي تقدم تزکيه بر تعليم، غني سازي محيط يادگيري و فعال سازي هنرجو

.  داشت

رکز  در درس اخالق حرفه اي، انتخاب پودمان ها و شايستگي ها بر اخالق کسب و کار،اخالق فردي و بر فعل اخالقي متم15.
.همچنين شايستگي هاي انتخاب شده نقش عنصر اخالق در  آن تاکيد شده است. است

.انتخاب شايستگي ها و پودمان ها اخالق حرفه اي، مورد تاکيد قانون نيز مي باشد16.

رفه يادگيري بايستي در موقعيت هاي واقعي زندگي و شغلي و ح-برنامه درسي ملي، راهبردهاي ياددهي9-1بر اساس بند 17.
.اي انتخاب شوند

ت برنامه برنامه درسي ملي سياست چند تاليفي، توليد محتواي الكترونيكي و بسته آموزشي با محوري3-12بر اساس بند 18.

.درسي مورد توجه است

، مواد و رسانه هاي يادگيري بايستي مراکز و منابع يادگيري داخل  و خارج مدرسه به ويژه جامعه 12-5بر اساس بند 19.
.محلي را توسعه و تقويت نمايند

ود  ارزشيابي در اين درس با ارائه شواهد متنوع و کافي، در خصوص تحقق اهداف آموزش و استاندارد عملكرد انجام مي ش20.
(.برنامه درسي ملي10-2بند )



هدف كلي نام درس رديف

یل  هنرجويان پس از گذراندن اين درس، توانايي بكار گیري الزامات عمومي مورد نیاز محیط كار از قب

و يادگیري  بكارگیري استانداردهاي ايمني و بهداشت، ارگونومي و مديريت كفیت، بكارگیري قوانین كار

.  فناورانه  و مادام العمر فني و حرفه اي را كسب مي نمايند

الزامات محیط كار 1

قعیت خود و هنرجويان  پس از گذراندن اين درس توانايي بكارگیري شايستگي نوآورانه در تعیین و درك مو

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

زرگ شغلي  آنان در بكار گیري شايستگي كارآفريني در ايجاد كسب و كار بصورت نوآورانه در گروه هاي ب

.توانمند مي گردند و شخصیت كارآفرينانه آنها رشد و پرورش مي يابد

نوآوری و 

كارآفرینی
2

درك موقعیت  هنرجويان  پس از گذراندن اين درس توانايي بكارگیري شايستگي فناورانه و مولد در تعیین و

خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در گروه هاي بزرگ شغلي خود را كسب مي  

ته تحصیلي  آنها در انتخاب فناوري هاي نوين، آينده شغلي و حرفه اي و تحلیل تغییرات فناوري رش. نمايند

فناوري  تحلیل مزايا و فرصت ها، معايب و تهديها، خواستگاه فناوري و چرخه عمر.  خود توانمند خواهند بود

.  اهند شدفناوري ها بر اساس نقشه علم و فناوري كشور تعیین خو. شايستگي ها الزم را كسب مي نمايند

كاربرد  فناوری 

نوین
3

ازاريابي براي  هنرجويان پس از گذراندن اين درس توانايي بكارگیري شايستگي پیش بیني، برنامه ريزي و ب

وش هاي  همچنین توانايي انتخاب ر. محصوالت يا خدمات در حوزه شغلي و رشته تحصیلي خود را دارا هستند

.تولید و مديريت پروژه را دارا خواهند بود

مدیریت تولید  4

ن و درك  هنرجويان پس از گذراندن اين درس، به مراتبي از سطوح شايستگي كالن اخالق حرفه اي در تعیی

اط با  موقعیت و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مسائل اخالقي حرفه و حل آنها در عرصه هاي مختلف ارتب

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

اخالق حرفه ای 5
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بصورت يک  
درس مستقل

تلفيقي در  
ديگر دروس

انواع كل نگري در برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي

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

شايستگي-در رويكرد آموزش-2



انواع كل نگري د ر برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي

در ارتباط عرصه ها-3
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انواع كل نگري  درر برنامه ريزي درسي اخالق حرفه اي

در توجه به زنجیره ارزش-4

تولید توزیع فروش خرید مصرف



ففروش         توزي           خريد             مصرتولید               

ارت ا  با خ  ت  

ارت ا  با خ                        

ارت ا  با خود                                   

ارت ا  با خدا                                              

رعايت انصاف

امانتداري

درستكاري

مس ولیت پذيري

بهره و ري
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چارچوب مفهومي درس اخالق حرفه اي

اخالقكالنشایستگیسطوحازمرات یكسب:ازاستع ارتدرساینك یهدف

مسائلها،چالشبابرخورددرآنبه ودوموقعیتدركوتعییندرایحرفه

راخ  توخ  خدا،خود،باارت ا مخت فهایعرصهدرآنهاحلوحرفهاخالقی

حرفهوشغلدركاریتكالیفانجامدر

آموزشساعت2باتحصی یسالطولدرساعت70حدوددرساینآموزشزمان

اززمان،اینبرعالوه.(ایدقی ه50ج ساتیا)استشدهگرفتهنظردرهفتگی

یرنایرانم یدرسیبرنامهوابالغیدروسجداولبهتوجهبامدارسویژهزمان

.نموداستفادهتوانمی



انتخاب شایستگی ها



.استحاللكسبدرآنجزءنهكهداردجزءدهع ادت1.

.خداستراهدرمجاهدبكوشد،اشخانوادهبرایحاللروزیكسبراهدركهكسی2.

.استپاكونیكومعام هازحاصلسوددرآمدهابهترین3.

.باشدخودشدسترنجازكهاستآنكند،میصرفانسانكهمالیترینپاكیزه4.

.آوردمیف رخیانت،وآوردمینیازیبیامانتداری،5.

.استایمانازمالساختنآوربهره6.

.شودپایدارنعمتشكندپیشهقناعتورویمیانههركس7.

.نیستنیكوخُ  ازترسنگینچیزیعملترازویدر8.

.استبهترناپاكیباهمراهثروتازنفس،عفتباهمراهایحرفهبهاشتغال9.

.ندهدفریبستدوداددرباشد،پاككس شخواهدمیكهكسی10.

وكارردامانتادایكار،درتخصصومهارت:استخص تسهنیازمندزاییدرآمدبرایصنعتگریهر11.

.كارصاحببهعالقمندی

.كندف یررااوخداوندكند،اسرافوپاشوریختكسهر12.

.كندمیعذابمحصوالتكم ودوقحطیباراآنانخداوندكنند،فروشیكمقومیكهزمانی13.

.دكناستوارومحكمراآنكندمیكاریگاههرشماازیكهردارددوستمتعالخدایراستیبه14.

.استمردسعادتمندیمایهوطندرتجارت15.



رابطه  با خلقت 
زمین، آب، فضا، محیط  )طبیعت ]

و ماوراء طبیعت ...( زيست و 
حیات ابدي، جهان آخرت، )

[… مالئكه و 

ساير )رابطه  با خلق خدا 
(انسان ها

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

رابطه  با خدا

صفات خدا، )
آيات تكويني، 
تشريعي، انبیاء و 

(اولیاء الهي

رابطه  با خويشتن

(روح و جسم)

عرصه ها  

( و زير عرصه ها)

عناصر اهداف 

(و زير عناصر)

o ارزش قائل شدن به
حفظ محیط زيست از
خطرات مواد سمي و 

تجزيه ناپذير
oارزشگذاري به نگرش

محیط كار سالم 
o پرهیز از مصرف

يگرايي و تجمل گراي

o انجام كارهاي محول شده با
دقت كامل

o ارزش قائل شدن به انجام
كارها در گروه كاري 

oانون پرهیز از رفتار مغاير با ق
كار

o توجه به ساماندهي محیط
كار بصورت مشاركتي

oارزش قائل شدن به تجربه
كار واقعي

oن  پايبندي به حقوق همكارا
شغلي 

oرعايت اصول مشتري مداري
oترجیح هدف گروه كاري  بر

اهداف شخصي
oبرخورداري از روحیه تعاون
oي مشخص كردن رفتار اخالق

و قانوني

oتلقي كار و
فعالیت به
عنوان 
عبادت

o،استفاده بهینه از وسايل
ابزارها و مواد 

o تالش در انجام صحیح
كارهاي شغلي 

oالت استفاده بهینه از ماشین آ
و تجهیزات

o ارزش دهي انجام كارها و
وظايف بصورت كامل 

o ارزش گذاري به رعايت
مقررات شغلي و حرفه اي 

o ارزش گذاري به رعايت
قوانین ايمني بهداشت  

oات توجه به نگهداري و تعمیر
به هنگام

o ارزش گذاري به اخالق
حرفه اي در محیط كار

o سخت كوشي در محیط كار
oافزايش قابلیت اعتماد
o ارزش قائل شدن به كار و

كسب معاش از راه حالل

اخالق 

/  تزكیه)
ملكات  / عاطفه 

(نفساني



عنوان شايستگي هاي
(پودمان)كلي 

شايستگي ها

امانتداری در تولید، امانتداری در فروشامانتداري

مس ولیت پذيري
ذیری در مسئولیت پذیری در تولید كاال، مسئولیت پ

ارائه خدمات

راست گویی در حرفه، پرهیز از ربا و رشوهدرستكاري

رعايت انصاف
وق  پرهیز از كم فروشی و گران فروشی، رعایت ح 

دیگران

مدیریت منابع، محكم كاریبهره وري

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















فضا و تجهیزات

وفضاهایاستاندارداساسبرهنرستاندرایحرفهاخالقكالسفناوریوتجهیز

.دباشمیآموزشیریزیبرنامهوپژوهشسازمانطرفازابالغیدرس،اینتجهیزات

اتالزامازگفتگووبحثفضایوشنیداریودیداریتجهیزاتوامكاناتبودندارا

آموزشیعمنابها،كتابها،فی مبههنرجویاندسترسی.استتجهیزاتوفضااستاندارد

اززنیدرسیایندرشدهاستفادهآموزشدنیایوكاردنیاییادگیریهایمحیطو

.باشندمیم زوماتدیگر



محیط هاي تربیت و يادگیري

كارآفرینیونوآوریكارگاه1.

ایحرفهاخالقكالس2.

م یدرسیبرنامهچهارچوبدریادگیریمتنوعهایمحیطازاستفاده3.

پرورشوآموزشبنیادینتحولسندوایراناسالمیجمهوری



صالحیت حرفه اي هنرآموزان جهت تدريس اين درس

هایرشتهدرایحرفهتحصی یبزرگگروهبامرت طهنرآموزانتوسطدرساین1.

.گرددمیارائهایحرفهتحصی ی

.استالزامیهنرآموزانتوسطآنهاگواهینامهكسبوآموزشهایدورهگذراندن2.

درحوزهایندرایحرفهخ رگانهمچنینوایحرفهاخالقبهمتخ  ینازاستفاده3.

.استبالمانعپرورشوآموزشوزارتم رراتوقوانینچهارچوب
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نيروي کار شايسته

کارآفرين

فن آفرين و فن ورز

مخترع

مبتكر و نوآور

طرا 

شايسته در شايستگي  
هاي مشتر  و محوري 

دنياي کار

متفكر
27
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پايان


