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 آنچه که در این مجموعه تدوین یافته است، حاصل مجموعه ای از احساسات 
پاک، تفکر های ناب، هم اندیشی های زیبا و اقدامات متعهدانه است که در یک 
مجموعه منسجم و قابل ارائه می شود. در این باره و با این شیوه، تجربه و دانشی 
از قبیل تجارب جهانی وجود نداشت بلکه کارشناسان در فضای نو به ابتکارات 
البته شرایط کلی به گونه ای پیش می رود که  دست زدند و راه هایی را گشودند. 
موظف و ناگزیریم تا به سوی رویکرد های جدید در آموزش پیش برویم. واقعیت ها را باید به درستی 
دید و در مواجهه با آنها  اندیشمندانه عمل کرد. لکن شرایط ویژه پیش رو موجب شد که قابلیت های 
کارشناسی، توقعات نوینی را تجربه کند و حرکت خود را در جهت افق های فناورانه جدید سرعت 
بخشد. پیش از این، طی سال های متمادی در شرایط عادی به سر می بردیم و قواعد را برای اوضاع 
عادی تهیه کرده بودیم. با وقوع پدیده جدید کرونا، خود را در یک فضای تکان دهنده دیدیم و برای 
پاسخ به نیاز ها به شور و مشورت نشستیم و حاصل آن را در مجموعه پیش رو مدون ساختیم. برای 
نیل به هدف های مورد انتظار و عبور از وضع کنونی و دستیابی به شرایط مطلوب تر گویی که مشترکًا 
باید به نکات زیر توجه کنیم. در این شرایط موظف هستیم همه اقشار مؤثر در برنامه های درسی را 

یکجا ببینیم و در قالب یک گروه واحد در کنار هم باشیم.
و  داریم  قرار  طرف  یک  در  خانواده(  و  معلمان  مدیران،  )کارشناسان،  ما  همه  اینکه  اول:  نکته 
بنابراین وظیفه ماست هر چه در توان داریم به این صحنه و  دانش آموزان عزیز ما در طرف دیگر، 
عرصه بیاوریم تا این عزیزان از جهت آموزشی و تربیتی لطمه نبینند و از این مرحله، موفقیت آمیز عبور 
کنند. بی تردید کاستی هایی خواهیم داشت، ان شاءاهلل تهدید ها و آسیب ها را به حداقل خواهیم رساند.

سخن آغازین



نکته دوم: اینکه موقعیت کنونی را با همه ابعادش به درستی درک کنیم و خردمندانه با آن مواجه 
شویم. در آموزش های غیرحضوری تا حدود زیادی جای مدرسه و خانه عوض می شود. طبیعی است 
باید در  یابد. به عبارت دیگر هنجار ها و قواعد متفاوتی را  باید تغییر  نیز  با تغییر مکان، مکانت  که 
رسیدگی به دانش آموزان به کار بگیریم. حضور والدین به عنوان ناظم بیدار و مهربان در خانه، حضور 
اوضاع  به  مدارس  مدیران  هوشیارانه  نظارت  مدرسه،  در  معلمان  ارتباطی  روحیه  با  همراه  متعهدانه 
آموزشی و تربیتی و نظارت عالیه و گاهی بالینی مدیران محترم آموزش و پرورش و دیگران باید خود 
را در برابر این پرسش تاریخی ببینند که چگونه عمل کنیم تا متناسب با  شأن مربی و متربّی از این 

موقعیت عبور نماییم؟
نکته سوم: این مجموعه پیش رو را با دقت مطالعه کنیم و سهم و نقش خود را دقیق تر درک کنیم. 
حقیقتًا ما تاکنون با خانواده ها به عنوان شریک تربیت و یادگیری، این گونه صمیمی و شفاف حرف 
نزده بودیم. انتظار داریم والدین عزیز با رجوع به سامانه شبکه ملی رشد توصیه های مربوط به خود را 

دریافت و مطالعه کنند. از معلمان و مدیران محترم مدارس نیز همین انتظار را داریم.
نکته چهارم: تکرار تقاضای همیشگی است آنچه که ما تدارک دیده ایم، حاصل فکر و عمل تعدادی 
بی نقص  این تصمیمات  بدون شک  قرار گرفته اند.  تألیف  و  کارشناسی  موقعیت  در  که  است  انسان 
نیست و مانند همیشه تقاضای اظهارنظر و ارائه پیشنهاد های جدید از طرف شما را داریم. هر قدر از 
سوی شما معلمان عزیز، والدین محترم و دانش آموزان گرامی بازخورد بگیریم، به همان اندازه قوی تر 

و با انگیزه تر این راه را ادامه خواهیم داد. ان شاءاهلل.
حسن.ملکی
معاون.وزیر.و.رئیس.سازمان.پژوهش.و.برنامه.ریزی.آموزشی
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 آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش به عنوان آموزش های »علمی ـ عملی«   
در دوره دوم متوسطه، پیوند ناگسستنی با کارگاه، ماشین آالت، تجهیزات و میدان 
عمل دارند. بنابراین ارائه آموزش به روش های مختلف و ارزشیابی در این دوره 
از  از آموزش های عمومی و دوره دوم متوسطه نظری است.  تحصیلی متفاوت 
این رو الزم است که چگونگی و شرایط اجرای برنامه درسی در این دو شاخه 

تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. 
و  فنی  تحصیلی  شاخه های  در  آنان  خانواده های  و  مدیران  هنرآموزان،  هنرجویان،  حاضر  حال  در 
حرفه ای و کاردانش تحت تأثیر فراگیری ویروس کرونا هستند. مشخصه آموزش های فنی و حرفه ای 
و مهارت آموزی، تمرکز بر مهارت های عملی و آماده سازی برای شغل است که اغلب از طریق انجام 
کارورزی در کارگاه ها و آزمایشگاه های مستقر در هنرستان یا کارآموزی و تجربه عملی در محل کار 

کسب می شوند.
روش های یادگیری از راه دور جایگزین ضعیفی برای تمرین های عملی هستند زیرا نیاز به استفاده 
برای بعضی  یافت نمی شوند. در برخی زمینه ها و  در خانه  دارند که معموالً  یا موادی  از تجهیزات 
از مشاغل، آموزش عملی از راه دور می تواند از طریق تجربیات واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده 
شبیه سازی شود. با این حال، برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی که سازگاری زیادی 
مقابل،  در  وابسته اند.  بسیار  یادگیری عملی  به  که  برنامه هایی هستند  ندارند،  راه دور  از  یادگیری  با 
برنامه هایی که راحت تر می توانند به صورت یادگیری از راه دور انجام شوند، برنامه هایی هستند که 
تأکید بیشتری روی موضوعات دانش محور یا مهارت های خاص شغلی دارند و نیاز کمتری به فعالیت 
عملی دارند. برخی از برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی که مستلزم یادگیری عملی 
هستند باید زمانی انجام شوند که مشاغل و کارگاه های آموزشی دایر و فعال اند. در صورت تعطیلی 
گسترده یا طوالنی مدت مشاغل با محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی، فارغ التحصیلی یا الزامات 
صدور مدارک مرتبط با یادگیری مبتنی بر شایستگی و انجام کار عملی، ممکن است نیازمند اصالح یا 

به تعویق افتادن باشد.

مقدمه
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از طرف دیگر شرایط ویژه حاکم بر جامعه با همه گیری ویروس کرونا باعث شده که خانواده در کنار 
مدیران و هنر آموزان خود را برای انجام برخی وظایف هنرستان نیز آماده سازد. این وضع را می توان 
فرصت  گرانبهایی تلقی کرد که در آن شایستگی های خانواده و هنرستان در مواجهه با آموزش های 

غیرحضوری نمایان می شود و احتماالً ابتکارات و نوآوری های مشکل گشا بروز و ظهور پیدا کند.
در وضع عادی معموالً هنرجو از خانواده خود خداحافظی می کرد و ساعت ها در هنرستان به سر 
می برد. عمدتًا نقش آموزش و پرورش بر عهده هنرستان و هنرآموزان بود و خانواده در مناسب ترین 
مفهوم  دوباره  ظهور  با  می کرد.  کمک  فرزند خود  به  مطالب  و  تمرینات  برخی  در حل  شکل خود 
نقش  و  ظرفیت  خانه  حقیقت  در  است.  نهاد  دو  این  نقش  می کند  تغییر  که  آنچه  خانه  ـ  هنرستان 
آموزش و پرورش باالتری پیدا می کند و هنرستان نیز با معطوف شدن به خانه تغییراتی در مناسبات و 
عملکرد های خود کسب می نماید. بر همین اساس برای تقویت ظرفیت پاسخگویی نظام آموزش های 
آموزشی  به وضعیت  مؤثر  پاسخگویی  و  سازگاری  و همچنین  فعلی  به چالش های  و حرفه ای  فنی 
هنرستان ها و همچنین تغییرات پیش بینی شده و پیش بینی نشده نیاز های بازار کار، به بسته اقدامات 

حمایتی نیاز فوری داریم. این اقدامات شامل سه عنصر:
 راهنمای برنامه درسی دوره تحصیلی فنی، حرفه ای و مهارتی در چهار زمینه تحصیلی حرفه ای  1

)صنعت، هنر، خدمات و کشاورزی( مشتمل بر 40 رشته تحول یافته مبتنی بر آموزش و ارزشیابی 
شایستگی محور در شرایط فراگیری ویروس کرونا ـ خانواده ها ـ مدیران.

 تکمیل اجزای بسته های تربیت و یادگیری به خصوص رسانه های غیرمکتوب شامل: فیلم های  2

آموزش هنرجویان و آموزش هنر آموزان و بهره برداری آنها از طریق رمزینه های سریع پاسخ.
 برگزاری دوره های توانمندسازی و ضمن خدمت مجازی برای هنرآموزان، مدیران و کارشناسان  3

آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش.
در این سند به منظور تسهیل نقش هنرآموزان، خانواده ها و مدیران در مواجهه با همه گیری ویروس 
و  تربیت  بسته های  تولید  و  درسی  برنامه ریزی  کمیسیون های  طرف  از  پیشنهاداتی  و  بررسی  کرونا 
ویژه شرایط سال  برنامه درسی  عناصر  اجرای  یادگیری رشته صنایع غذایی در خصوص چگونگی 
با توسعه تعامالت و مشارکت ها در سطوح  ـ 1400 ارائه شده است که امید است  تحصیلی 1401 
خانواده ها،  کار،  بازار  مستمر  و  پویا  ارتباط  همچنین  و  پرورش  و  آموزش  هنرستان های  و  ستادی 
هنرستان ها بستر های الزم برای تحقق اهداف این آموزش ها در شرایط خاص و شرایط عادی پس از 

آن در راستای تربیت تمام ساحتی هنرجویان مهیا شود.

* با توجه به آموزش ترکیبی انتظار می رود ارزشیابی اجرای تکنیک با رعایت پروتکل به صورت اجرای عملی تکنیک ها و برنامه ریزی 
هر هنرآموز باشد.
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 محتوا
آموزشی  رسانه  در عرصه  فعال  کنشگر  یک  به عنوان  هنرآموز  از  که  هنگامی 
محتواها  انواع  دریافت کننده  صرفًا  هنرآموز  که  است  معنی  این  به  می بریم  نام 
انتقال آنها به هنرجویان نیست چرا که در درجه اول دسترسی بدون  و واسطه 
به عنوان  به منابع اطالعاتی بسیاری فراهم است. دوم هنرآموز  واسطه هنرجویان 
یک کاراندیش١ بایستی با به گزینی٢ اقدام به ارائه محتوا به هنرجویان نماید. این محتواها مجموعه ای 

از دانش، مهارت و نگرش است که از مراحل تحلیل کارها استخراج شده است.

میزان حضور هنرجویان و  بر  مبنی  با کرونا  مقابله  به تصمیم ستاد ملی  با توجه  همکاران گرامی 
همچنین اهمیت آموزش حضوری مهارت ها، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

 با استناد به مصوبه جلسه 986 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 99/11/6 تبصره 1 ماده 5  1
آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه )روزانه( می توان به دلیل پایان نیافتن آموزش در دروس خوشه 
شایستگی های فنی شاخه فنی و حرفه ای و استانداردهای آموزش مهارت در شاخه کاردانش، پس از 

خردادماه نیز )تا پایان شهریور ماه همان سال( آموزش های معوقه را برنامه ریزی کرد.
 با توجه به مستقل بودن پودمان ها در دروس کارگاهی شاخه فنی و حرفه ای و استانداردهای  2
آموزش در شاخه کاردانش، گروه بندی هنرجویان و آموزش پودمان های مختلف به صورت هم زمان 
می تواند انجام آموزش های مهارتی را به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی با توجه به محدودیت های 

کرونایی امکان پذیر سازد.
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجویان به صورت فرایندی و هم زمان با آموزش انجام شود. 3

 با توجه به ویژگی فضاهای کارگاهی در زمینه کشاورزی محیط باز)مزرعه( و یا سوله با سقف  4
مرتفع)کارگاه ها( می توان فعالیت های کارگاهی را با فاصله مطمئنی انجام داد. همچنین در کارگاه ها نیز 

با واگذاری فعالیت های گوناگون به گروه های مختلف فاصله مطمئنه را ایجاد کرد.
 با توجه به شبانه روزی بودن هنرستان های کشاورزی، به منظور کاهش تراکم جمعیت در خوابگاه،  5
حضور هنرجویان به گونه ای برنامه ریزی شود که ترکیبی از هنرجویان روزانه و خوابگاهی در گروه های 

آموزشی قرارگیرند.

1 - Deliberate                        2 - Election
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 یازده گام برای تهیه طرح درس در شرایط كرونا

 گام 1
تعیین مشخصات کلی: شامل موضوع درس، پایه تحصیلی، زمان تدریس، تاریخ تدریس، نام هنرستان یا واحد 

آموزشی و نام هنرآموز
 گام 2

تعیین هدف درس: برای اینکه مطمئن شوید طرح درس شما همان چیزی است که می خواهید آموزش دهید، باید 
با توجه به اصول و فنون طبقه بندی هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی، هدف های طرح درس خود را بنویسید 

و برحسب ضرورت به دو دسته مجازی و حضوری دسته بندی نمایید.
 گام 3

تعیین رفتار ورودی یا پیش آموخته ها: به طور معمول رفتار ورودی، آموخته ها و توانایی هایی است که هنرجویان 
قبل از شروع درس جدید باید آنها را کسب کرده باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند. بنابراین هنرآموز پس 
از تعیین هدف های درس جدید، باید از خود سؤال کند که هنرجویان برای رسیدن به این هدف یا هدف ها چه 

چیزهایی را باید از پیش آموخته باشند.
هنرآموز می تواند رفتار ورودی یا پیش دانسته های الزم برای درس جدید را به هنگام تهیه طرح درس و پیش از 

رفتن به کالس و اجرای تدریس به صورت غیر حضوری تعیین نماید.
 گام 4

انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها: انتخاب رسانه ها برای تکمیل طرح درس ضرورت دارد. رسانه 
وسیله ای است که سبب ایجاد ارتباط بین پیام دهنده و پیام گیرنده می شود. رسانه مناسب، به خلق شرایط مطلوب 
برای یادگیری کمک می کند و سبب تقویت آن می شود. رسانه در مفهوم وسیع کلمه جامعه، مدرسه، هنرآموز و 

حتی خود هنرجویان را شامل می شود.
وسایل  نقشه ها،  جداول،  مقادیر،  علمی،  مجالت  و  ها  روزنامه  بریده  درسی،  کتاب  محدودتر  مفهوم  در  اما 
آزمایشگاهی و تجهیزات موجود در بازار، نوارهای ضبط صوت، لوح فشرده، فیلم ها، تلویزیون، رایانه و... جزء 

رسانه ها محسوب می شوند.
هنرآموز باید با توجه به محدودیت حضور در شرایط کرونایی و هدف های طرح درس از میان انواع مواد و 

وسایل آموزشی، مناسب ترین آنها را انتخاب نماید.
 گام 5

یا  از درس  بازدید تکالیف درسی، پرسش  کارهای مقدماتی مانند »حضور و غیاب،  تعیین کارهای مقدماتی: 
دروس قبلی، اطمینان از سالمت جسمی و روانی هنرجویان و...« الزم است هنرآموز این موارد را در طرح درس 
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پیش بینی و یادداشت کند. این کارها باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود زیرا عالوه بر اینکه از زمان یادگیری 
می کاهند، اشتیاق هنرجویان را نیز برای آموختن کاهش می دهند.

 گام 6
تعیین مطالب و روش آماده سازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری: هنرآموز باید در طرح درس خود روشی برای 
ایجاد عالقه به یادگیری در هنرجویان را درنظر بگیرد. الزم است در مقدمه ای انگیزه و شوق آموختن را ایجاد کرده 
و آنان را برای توجه داشتن و آموختن درس آماده کند. همچنین در طرح درس خود مشخص کند با چه مطلب و 
روشی می خواهد این آماده سازی و ایجاد انگیزه را انجام دهد. باید سعی شود در شرایط محدودیت حضور به دلیل 

بیماری کرونا این بخش در جلسات غیر حضوری تحقق یابد.
 گام 7

تعیین گام به گام ارائه درس جدید: تعیین گام به گام مراحل ارائه درس جدید به صورت فهرستی است از 
کارهای اساسی که باید در کارگاه یا مزرعه انجام شود و نوشتن فهرست آنها در طرح درس ضرورت دارد اما الزم 

نیست همه جزئیات آن ذکر شود.
 گام 8 

با پایان  تعیین پایان درس: هنرآموز طرح درس را باید به گونه ای برنامه ریزی کند که پایان تدریس، هم زمان 
آموزش کامل یک یا چند مرحله کاری باشد. 

 گام 9
 تعیین فرصت تمرین: هنرآموز باید مطالب نظری و دانشی هر مهارت را در جلسات غیرحضوری ارائه دهد 
تا بتواند در زمان حضور هنرجویان، فرصت کافی برای انجام فعالیت های کارگاهی یا آزمایشگاهی و تمرین را به 

هنرجویان بدهد و آن را در طرح درس خود در نظر بگیرد.
 گام 10

از  پایان درس جدید  ارائه درس جدید: همانند زمانی که هنرآموزان در شرایط عادی در   ارزشیابی پس از 
چگونگی یادگیری هنرجویان اطمینان حاصل می کردند و از پیشرفت جمعی و فردی آنان آگاه می شدند، در شرایط 
نیمه حضوری کنونی نیز به دلیل بیماری کووید19 برای صرفه جویی از وقت بهتر است ارزشیابی به صورت فرایندی 

پس از تمرین اولیه هنرجویان انجام گیرد. 
 گام 11

فعالیت های جبرانی و تکمیلی:  هنرآموز پس از انجام ارزشیابی و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف یادگیری 
فعالیت های  نیز  برای هنرجویان ضعیف و  فعالیت ها و تمرین های جبرانی  باید در طرح درس خود  هنرجویان، 

تکمیلی برای هنرجویان قوی را در نظر بگیرد.



ـ 1400 برنامه درسی رشته صنایع غذایی سال تحصیلی 1401 

17

فعالیت های تکمیلی از دو بخش زیر تشکیل می شود:
الف( انتخاب مطلب برای فعالیت های تکمیلی

مطلبی که برای تکمیل یک جلسه تدریس انتخاب می شود ممکن است در مورد هدف های زیر باشد:
 آماده کردن هنرجویان برای درس جلسه بعد

 خالصه کردن درس ارائه شده
 جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا و ارتباط دادن آنها با یکدیگر
 تمرین برای کسب مهارت هایی که به تمرین و تکرار نیاز دارد.

 تمرین های عملی، مانند انجام دادن کارهای مهارتی، آزمایش، تحقیق و پژوهش
 فعال کردن هنرجویان برای یاد گرفتن درس

ب( گزینش روش ها و فنون انجام فعالیت های تکمیلی
انتخاب روش برای انجام فعالیت های تکمیلی به موضوع، هدف درس و شرایط انجام کار بستگی دارد. برای مثال 

آیا درسی را که هنرآموز ارائه می دهد در پایان به تمرین و تکرار نیاز دارد؟ 
یا اینکه چه تمرین هایی با توجه به شرایط، قابلیت اجرا دارد؟ برخی از روش های متداول برای انجام فعالیت های 
تکمیلی عبارتند از: تمرین، مسئله و تکلیف دادن که هنرآموز باید برای شرایط خاص با محدودیت حضور در طرح 

درس درنظر بگیرد.

توجه  با  زمینه کشاورزی  های  پودمان درس های رشته  هنرآموزان تخصصی  و  هنرستان  فنی  توجه: شورای   
به شناخت بیشتر از محیط و شرایط منطقه می توانند بهترین برنامه ریزان آموزشی و اجرایی برای منطقه خود در 
شرایط خاص بیماری کووید19 باشند. موارد باال تنها به عنوان پیشنهاد و یادآوری برخی اسناد برای ظهور خالقیت 

هنرآموزان و مسئولین هنرستان های کشاورزی ارائه گردیده است.

 شاخه  فنی و  حرفه ای
در ادامه به ترتیب پایه های تحصیلی نقشه محتوای پودمان درس های کارگاهی آورده شده است تا هنرآموزان 
بنابر اقتضائات )هنرجویان، شرایط حضور، امکانات و ...( با استفاده از مجموعه ای از اشکال مختلف از جمله متن، 
برنامه ریزی و طرح درس  ... کار عملی،  پادکست و  پویانمایی،  آموزشی،  بازی های  آموزشی،  فیلم های  تصاویر، 

مربوطه را تدوین نمایند. 
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  نام درس : فراوری گیاهان دارویی و خشکبار )پایه دهم (
  نقشه محتوا پودمان درس های کارگاهی از خوشه شایستگی های فنی

پایه: دهم                                  درس: فراوری گیاهان دارویی و خشکبار

ان
ودم

پ

واحدیادگیري
انتظارات عملکردي در شرایط کرونایيشایستگي )نقشه محتوا(

ـ  1400 استاندارد عملکرد سال تحصیلي 1401   

نیمه حضوريغیرحضورينگرشمهارتدانش

1

توليد ميوه  
خشك

ـ اصول نگهداري 
مواد اولیه 

ـ اصول آماده سازي 
ـ اصول آنزیم بري 

میوه ها 
ـ اصول خشک کردن 

میوه ها 
ـ اصول بسته بندي و 
انبارداري میوه هاي 

خشک شده 
ـ آزمون هاي کنترل 

کیفیت

ـ آماده سازي مواد اولیه
ـ آنزیم بري میوه ها

ـ خشک کردن میوه ها
ـ بسته بندي

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

ـ جلوگیري از اتالف 
محصوالت کشاورزي

ـ افزایش تولید 
ناخالص داخلي

کسب حداقل 
60 درصد از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي  +

 انجام حداقل 
70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

میوه خشک
 + 

 انجام حداقل 
70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

تولید میوه  خشک 
با استفاده از دستگاه 
خشک کن مطابق 
استاندارد 7215 

سازمان ملي استاندارد 
ایران

توليد لواشك

ـ اصول شست وشو و 
خرد کردن میوه ها 

ـ اصول پخت و تغلیظ 
میوه ها

ـ اصول فرموالسیون و 
نورد کردن خمیر 

ـ اصول خشک کردن 
لواشک 

ـ اصول بسته بندي 
لواشک 

ـ آزمون هاي کنترل 
کیفیت

ـ آماده سازي مواد 
اولیه

ـ پخت و تغلیظ 
میوه ها

ـ خشک کردن لواشک
ـ بسته بندي

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

ـ استفاده بهینه از 
محصوالت کشاورزي و 
جلوگیري از اتالف آنها 

ـ ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزي

کسب حداقل 
60 درصد از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي +

  انجام حداقل 
70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید لواشک

+ 
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

تولید لواشک با استفاده 
از روش دستگاهي 
مطابق استانداردهاي 
6936، 3308 سازمان 
ملي استاندارد ایران

پایه دهم
 فراوری گیاهان 
دارویی و خشکبار
 )300 ساعت(

تولید میوه خشک
0105

تولید لواشک 
0106

تولید  سبزی خشک
0103

تولید و بسته بندی 
پودر ادویه جات 

0104

فراوری مغزهای 
درختی 0107

تولید عرقیات 
گیاهی 0101

تولید دم نوش های 
گیاهی 0102
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2

تولید و 
بسته بندی 
پودر 

ادویه جات

ـ اصول آسیاب کردن 
مواد اولیه 

ـ اصول اختالط 
ادویه جات 

ـ اصول بسته بندي 
ـ آزمون هاي کنترل 

کیفیت

ـ آماده سازي مواد اولیه
ـ اختالط ادویه جات

ـ بسته بندي
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به کیفیت 
محصول

ـ ضرورت کاهش 
پرتودهي محصوالت

کسب حداقل 60   
درصد از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي + 

انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تهیه یک نوع 
ادویه ترکیبی + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید محصوالت 
پودري با استفاده از 

آسیاب مطابق استاندارد 
2889 سازمان ملي 

استاندارد ایران

تولید سبزی 
خشک

ـ اصول تمیز کردن 
سبزي ها 

ـ اصول خشک کردن 
سبزي ها 

ـ اصول اختالط 
سبزي هاي خشک 
ـ اصول بسته بندي 
ـ آزمون هاي کنترل 

کیفیت

ـ آماده سازي مواد 
اولیه

ـ خشک کردن 
سبزي ها 

ـ اختالط سبزي هاي 
خشک 

ـ بسته بندي 
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

ـ جلوگیري از اتالف 
محصوالت کشاورزي 

ـ توجه به مصرف 
فیبرهاي گیاهي

کسب حداقل 
60 درصد از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي +

انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تهیه یک نوع 
سبزی خشک +

 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید سبزي خشک 
با استفاده از دستگاه 
خشک كن مطابق 

استاندارد 5939 سازمان 
ملي استاندارد ایران

3
فراوری 
مغزهای 
درختی

ـ اصول پوست گیري 
میوه ها 

ـ اصول شست وشو 
و نم گیری پسته 

ـ اصول خشک کردن 
و مغز کردن 

ـ اصول بسته بندي و 
انبارداري 

ـ آزمون هاي کنترل 
کیفیت

ـ آماده سازي مواد اولیه
ـ پوست گیري میوه ها 

ـ شست وشو و 
نم گیری پسته 

ـ خشک کردن و مغز 
کردن 

ـ بسته بندي 
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

ـ تغذیه سالم
ـ افزایش صادرات 

غیرنفتي
ـ استفاده از مغزهاي 

درختي به عنوان 
تنقالت سالم

کسب حداقل 
60 درصد از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي +

 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل فراوری یک 
نوع مغز درختی + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

فراوري مغزهاي 
درختي با استفاده از 

روش دستگاهي مطابق 
استاندارد 218 ، 8689 
سازمان ملي استاندارد 

ایران

تولید عرقیات 4
گیاهی

ـ اصول آماده سازي 
مواد اولیه 

ـ اصول تقطیر 
ـ اصول سالم سازي 

حرارتي
ـ اصول بسته بندي 
ـ آزمون هاي کنترل 

کیفیت

ـ آماده سازي مواد 
اولیه

ـ تقطیر 
ـ سالم سازي حرارتي

ـ بسته بندي 
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 
60 درصد از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي + 

 انجام حداقل 
70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

عرق گیاهی + 
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید عرقیات گیاهي 
با روش تقطیر مطابق 

استاندارد 3280 سازمان 
ملي استاندارد ایران

5
تولید 

دمنوش های 
گیاهی

ـ اصول آماده سازي 
مواد اولیه

ـ اصول خشک کردن 
ـ اصول اختالط

ـ اصول درجه بندي 
ـ اصول بسته بندي 
ـ آزمون هاي کنترل 

کیفیت

ـ آماده سازي مواد اولیه
ـ خشک کردن 

ـ اختالط
ـ درجه بندي
ـ بسته بندي 

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+

 انجام حداقل 
70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

دمنوش گیاهی +
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

تولید دمنوش هاي 
گیاهي با استفاده از 
دستگاه خشک كن 
مطابق استاندارد 

13966 سازمان ملي 
استاندارد ایران
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  نام درس : تولید فراورده های لبنی ) پایه دهم(
  نقشه محتوا پودمان درس های کارگاهی از خوشه شایستگی های فنی

پایه دهم
تولید فراورده های 

لبنی
)300 ساعت(

تولید
 شیر پاستوریزه

0201

تولید  ماست0202

تولید مرغ 0203

تولیدکشک0206

تولید پنیر 0205تولید بستنی 0204

تولید    خامه0207

تولید   کره 0208

پایه: دهم                                  درس: تولید فراورده های لبنی

ان
ودم

پ

 واحدیادگیري
انتظارات عملکردي در شرایط کرونایيشایستگي )نقشه محتوا(

ـ 1400 استاندارد عملکرد سال تحصیلي  1401

نیمه حضوريغیرحضورينگرشمهارتدانش

١
تولید شیر 
پاستوریزه

ـ اصول دریافت 
شیرخام 

ـ اصول نگهداري و 
ذخیره سازي شیرخام 
ـ استاندارد سازي شیر
ـ اصول همگن سازي 

شیر
ـ اصول 

پاستوریزاسیون شیر 
 CIP ـ اصول

ـ اصول بسته بندي
ـ اصول کنترل کیفیت 

و نگهداري شیر 
پاستوریزه

ـ دریافت شیرخام
ـ استاندارد سازي شیر
ـ همگن سازي شیر

ـ پاستوریزاسیون شیر 
 CIP ـ

ـ بسته بندي
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 
60 درصد از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي  +
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید شیر 

پاستوریزه +
 انجام حداقل

70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 
پژوهشي 

تولید
 شیر پاستوریزه با 
روش دستگاهي 
مطابق استانداردهاي
 4629 ،6114 

سازمان ملي استاندارد 
ایران
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٢

تولید ماست

ـ اصول آماده سازي 
مواد اولیه 

 ـ اصول حرارت دهي 
شیر 

ـ اصول مایه زني ماست 
ـ اصول بسته بندي و 

گرمخانه گذاري 
ـ اصول 

سردخانه گذاري 
ـ اصول کنترل کیفیت 

محصول نهایي

ـ آماده سازي مواد اولیه 
 حرارت دهي شیر  ـ 

ـ مایه زني 
ـ بسته بندي و 

گرمخانه گذاري 
ـ سردخانه گذاري

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل  
60درصد  از مفاهیم 
عملکردي در ارزشیابي 

کتبي +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید ماست +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید ماست پاستوریزه 
به روش کارگاهي 
مطابق استانداردهاي 
5562، 695 سازمان 
ملي استاندارد ایران

تولید دوغ

ـ اصول دریافت 
ماست 

ـ اصول فرموالسیون 
ماست

ـ اصول پاستوریزه 
کردن دوغ 

ـ اصول بسته بندي و 
سردخانه گذاري

ـ آماده سازي مواد اولیه 
ـ فرموالسیون ماست

ـ پاستوریزه کردن دوغ 
ـ بسته بندي و 

سردخانه گذاري

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+

 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید دوغ + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید دوغ پاستوریزه 
با روش دستگاهي 
مطابق استاندارد 

2453 سازمان ملي 
استاندارد ایران

تولید کشک

ـ اصول تهیه ماست 
ترش 

ـ اصول پخت، تغلیظ 
و نمک زني 

ـ اصول سالم سازي 
حرارتي کشک 

ـ اصول بسته بندي 
کشک

ـ تهیه ماست ترش 
ـ پخت، تغلیظ و 

نمک زني 
ـ سالم سازي حرارتي 

کشک 
ـ بسته بندي کشک

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ 

انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید کشک +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید کشک 
پاستوریزه با روش 
دستگاهي مطابق 

استانداردهاي 1188 
، 3656 سازمان ملي 

استاندارد ایران

تولید بستنی3

ـ اصول آماده سازي 
مواد اولیه 

ـ اصول رسانیدن 
ـ اصول انجماد و 

هوادهي 
ـ اصول قالب زني و 

بسته بندي بستني 
ـ اصول سفت کردن 
ـ بسته بندي نهایي و 

سردخانه گذاري

ـ آماده سازي مواد اولیه 
ـ عملیات رسانیدن 
ـ عملیات انجماد و 

هوادهي 
ـ عملیات قالب زني و 

بسته بندي بستني 
ـ سردخانه گذاري

توجه به سالمت و 
شادابي افراد جامعه

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ 

انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

بستنی + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید بستني با روش 
دستگاهي مطابق 
استاندارد 2450 

سازمان ملي استاندارد 
ایران
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تولید پنیر4

ـ اصول دریافت 
ماست 

ـ استانداردسازي شیر 
ـ اصول افزودن 

استارتر و مایه زني 
ـ اصول عملیات ایجاد 
لخته و رسانیدن پنیر 
ـ اصول بسته بندي 

ـ اصول 
سردخانه گذاري 

ـ اصول کنترل کیفي 
محصول نهایي

ـ آماده سازي مواد اولیه
ـ استانداردسازي شیر 
ـ افزودن استارتر و 

مایه زني 
ـ عملیات ایجاد لخته 

و رسانیدن پنیر 
ـ بسته بندي 

ـ سردخانه گذاري 
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 
60  درصد  از 

مفاهیم عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید پنیر + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید
 پنیر سفید پاستوریزه 
با روش دستگاهي 
مطابق استانداردهاي
 ،2344 ،5772 

4629 سازمان ملي 
استاندارد ایران

5

تولید خامه

ـ اصول آماده سازي 
مواد اولیه

ـ اصول جداسازي 
چربي 

ـ اصول استاندارد سازي 
خامه 

ـ اصول همگن سازي 
خامه 

ـ اصول فرایند حرارتي 
ـ اصول بسته بندي 

ـ اصول کنترل کیفیت 
محصول نهایی

ـ آماده سازي مواد اولیه
ـ جداسازي چربي 
ـ استاندارد سازي 

خامه 
ـ همگن سازي خامه 

ـ فرایند حرارتي 
ـ بسته بندي 

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 
60     درصد  از مفاهیم 
عملکردي در ارزشیابي 

کتبي+
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید خامه 
+ انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید
 خامه با روش 
دستگاهي مطابق 
استاندارد 191 

سازمان ملي استاندارد 
ایران

تولید کره

ـ اصول آماده سازي 
مواد اولیه

ـ اصول رسانیدن خامه 
ـ اصول برنامه ریزي 

دمایي 
ـ اصول نمک زني 

ـ اصول مالش دهي کره 
ـ اصول بسته بندي و 

نگهداری

ـ آماده سازي مواد 
اولیه

ـ رسانیدن خامه 
ـ نمک زني و 
مالش دهي 

ـ بسته بندي و 
نگهداری

ـ توجه به سالمت 
جامعه و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي +
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید کره + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید
 کره با روش 

دستگاهي مطابق 
استانداردهاي 162 
سازمان ملي استاندارد 

ایران
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  نام درس : تولید کمپوت و کنسرو )پایه یازدهم(
  نقشه محتوا پودمان درس های کارگاهی از خوشه شایستگی های فنی

پر کردن ظروف 
کنسروی 0306 

دربندی ظروف 
کنسروی 0307

فرایند حرارتی 
0308

قرنطینه گذاری 
0309

کنترل کیفیت 
محصوالت کنسروی 

0310

پایه یازدهم
 تولید کمپوت و 

کنسرو
 )300 ساعت(

تهیه مواد اولیه 
کنسروهای گیاهی 

0301

تهیه مواد اولیه 
کنسروهای گوشتی 

0302

آماده سازی مواد 
اولیه کنسروهای 

گیاهی 0303

آماده سازی مواد 
اولیه کنسروهای 

گوشتی 0304

فرموله کردن مواد 
کنسروی 0305

پایه: یازدهم                                  درس: تولید کمپوت و کنسرو

ان
ودم

پ

واحد یادگیري
انتظارات عملکردي در شرایط کرونایيشایستگي )نقشه محتوا(

ـ 1400 استاندارد عملکرد سال تحصیلي  1401

نیمه حضوريغیرحضورينگرشمهارتدانش

1

تهیه مواد اولیه 
کنسروهاي 

گیاهي

ـ اصول آماده سازی 
مواد اولیه

ـ اصول انتخاب 
افزودني هاي 

کنسروهاي گیاهي
ـ اصول آزمون هاي 

کنترل کیفیت 
افزودني هاي 

کنسروهاي گیاهي 
ـ اصول نگهداري 

مواد اولیه کنسروهاي 
گیاهي

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ آماده سازی 
افزودني هاي 

کنسروهاي گیاهي
ـ انجام آزمون هاي 

کنترل کیفیت 
افزودني هاي 

کنسروهاي گیاهي 
ـ نگهداري مواد اولیه 

کنسروهاي گیاهي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 
عملکردي در ارزشیابي 

کتبي+
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
تهیه مواد اولیه یک 
نوع کنسرو گیاهی +
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 
پژوهشي 

تهیه مواد اولیه 
کنسروهاي گیاهي 
مطابق استاندارد 

2326 سازمان ملي 
استاندارد ایران

تهیه مواد اولیه 
کنسروهاي 
گوشتی

ـ ویژگي هاي ظاهري 
گوشت قرمز و سفید 
ـ اصول آزمون هاي 
کنترل کیفیت مواد 

افزودني 
ـ اصول نگهداري 

مواد اولیه

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ آماده سازی 
افزودني هاي 

کنسروهاي گوشتی
ـ انجام آزمون هاي 

کنترل کیفیت 
افزودني هاي 

کنسروهاي گوشتی 
ـ نگهداري مواد اولیه 

کنسروهاي گوشتی

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60   درصد  از    مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 
70درصد از 
تکالیف و 

فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
تهیه مواد اولیه یک 
نوع کنسرو گوشتی 
+ انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تهیه مواد اولیه 
کنسروهاي گوشتي 
مطابق استاندارد 

2326 سازمان ملي 
استاندارد ایران



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

24

٢

آماده سازي 
مواد اولیه 
کنسروهاي 

گیاهي

ـ اصول بوجاري و 
شست وشوي مواد 
اولیه کنسروهاي 

گیاهي 
ـ اصول درجه بندي 
و سورتینگ مواد 
اولیه کنسروهاي 

گیاهي 
ـ اصول پوست گیري 
و هسته گیري مواد 
اولیه کنسروهاي 

گیاهي 
ـ اصول خرد کردن 

مواد اولیه کنسروهاي 
گیاهي 

ـ اصول آنزیم بري 
مواد اولیه کنسروهاي 

گیاهي 

ـ بوجاري و 
شست وشوي مواد 
اولیه کنسروهاي 

گیاهي 
ـ درجه بندي و 

سورتینگ مواد اولیه 
کنسروهاي گیاهي 
ـ پوست گیري و 

هسته گیري مواد اولیه 
کنسروهاي گیاهي 
ـ خرد کردن مواد 
اولیه کنسروهاي 

گیاهي 
ـ آنزیم بري مواد 
اولیه کنسروهاي 

گیاهي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 
عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
آماده سازی مواد 
اولیه یک نوع 
کنسرو گیاهی + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

آماده سازي مواد اولیه 
کنسروهاي گیاهي 
مطابق استاندارد 

2326 سازمان ملي 
استاندارد ایران

آماده سازي 
مواد اولیه 
کنسروهاي 
گوشتی

ـ اصول انجماد زدایي 
انواع گوشت 

ـ اصول قطعه قطعه 
کردن و شست وشوي 

گوشت 
ـ اصول پخت 

مقدماتي گوشت 
ـ اصول پوست 
و استخوان گیري 

گوشت

ـ قطعه قطعه کردن و 
شست وشوي گوشت 

ـ پخت مقدماتي 
گوشت 

ـ پوست و 
استخوان گیري 

گوشت

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 
عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
آماده سازی مواد 
اولیه یک نوع 

کنسرو گوشتی + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

آماده سازي مواد اولیه 
کنسروهاي گوشتي 
مطابق استاندارد 

2326 سازمان ملي 
استاندارد ایران

٣
فرموله کردن 
مواد کنسروي

ـ اصول توزین مواد 
اولیه

ـ اصول تهیه شربت 
و آب نمک 

ـ اصول تهیه سس 
ـ اصول مخلوط 

کردن

ـ توزین مواد اولیه
ـ تهیه شربت و 

آب نمک 
ـ تهیه سس 

ـ مخلوط کردن

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
توزین و اختالط 

مواد یک نوع کنسرو 
+ انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

فرموله کردن مواد 
کنسروي مطابق 
استاندارد 2326 
سازمان ملي 
استاندارد ایران
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4

پرکردن 
ظروف 
کنسروي

ـ ویژگي هاي انواع 
ظروف کنسروي 

ـ روش هاي پرکردن 
محصول درون 
ظروف به وسیله 

دستگاه 
ـ اصول تنظیم فضاي 

خالي سرقوطي

ـ  پرکردن محصول 
درون ظروف 

ـ تنظیم فضاي خالي 
سرقوطي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در پر 
کردن محصول در 

ظروف + انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

پرکردن ظروف 
کنسروي مطابق 

استاندارد 2326 سازمان 
ملي استاندارد ایران

دربندي 
ظروف 
کنسروي

ـ اصول تخلیه هواي 
ظروف 

ـ اصول دربندي 
ظروف کنسروي 
به وسیله دستگاه 

ـ اصول کنترل کیفیت 
عملیات دربندي

ـ تخلیه هواي ظروف 
ـ  دربندي ظروف 

کنسروي 
ـ  انجام کنترل 
کیفیت عملیات 

دربندي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
دربندی ظروف 
کنسروی + انجام 

حداقل 70 درصد از 
تکالیف و فعالیت هاي 

پژوهشي 

دربندي ظروف 
کنسروي مطابق 

استاندارد 2326 سازمان 
ملي استاندارد ایران

فرایند حرارتي

ـ اصول کار با 
اتوکالو 

ـ اصول سالم سازي 
حرارتي 

ـ اصول سردکردن 
ظروف کنسروي

ـ کار با اتوکالو 
ـ سالم سازي حرارتي 
ـ سردکردن ظروف 

کنسروي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال 
درعملیات سالم سازی 
حرارتی + انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

سترون سازي کنسروها 
مطابق استاندارد 2326 
سازمان ملي استاندارد 

ایران

5

قرنطینه گذاري

ـ اصول کنترل 
شرایط محیطی  انبار 

قرنطینه 
ـ اصول چیدمان 
محصول در انبار 

قرنطینه 
ـ اصول مستندسازي

ـ کنترل شرایط 
محیطی  انبار قرنطینه 
ـ چیدمان محصول در 

انبار قرنطینه 
ـ مستندسازي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 

70 درصد از
 تکالیف و 

فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
کنترل شرایط محیطی 
و مستندسازی + انجام 
حداقل 70 درصد از 
تکالیف و فعالیت هاي 

پژوهشي

قرنطینه گذاري 
کنسروها مطابق 

استاندارد 2326 سازمان 
ملي استاندارد ایران

کنترل کیفیت 
محصوالت 
کنسروي

ـ اصول کنترل 
کیفیت ظروف 

کنسروي 
ـ اصول کنترل کیفي 
فیزیک و شیمیایي   

محصول 
ـ اصول کنترل کیفي 

میکروبي محصول

ـ کنترل کیفیت ظروف 
کنسروي 

ـ کنترل کیفي فیزیک 
و شیمیایي محصول 

ـ کنترل کیفي 
میکروبي محصول

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
کنترل کیفی محصول 
+ انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

کنترل کیفیت 
محصوالت کنسروي 
مطابق استاندارد 2326 
سازمان ملي استاندارد 

ایران
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  نام درس : تولید و بسته بندی فراورده های غالت ) پایه یازدهم (
  نقشه محتوا پودمان درس های کارگاهی از خوشه شایستگی های فنی

پایه یازدهم
تولید و بسته بندی 
فراورده های غالت

)300 ساعت(

تولید
نان های سنتی 

0401

تولید کیک 0403

تولیدکلوچه0404

تولیددونات0406

تولید بیسکویت0405

تولید رشته آشی و 
پلویی 0407

تولید پاستا 0408

تولید
 نان های صنعتی 

0402

پایه: یازدهم                                  درس: تولید و بسته بندی فراورده های غالت

ان
ودم

پ

واحدیادگیري
انتظارات عملکردي در شرایط کرونایيشایستگي )نقشه محتوا(

ـ 1400 استاندارد عملکرد سال تحصیلي 1401

نیمه حضوريغیرحضورينگرشمهارتدانش

١
تولید

 نان هاي 
سنتي

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 

مورد استفاده
ـ اصول خمیرگیري و 

تشکیل خمیر 
ـ اصول تخمیر 
ـ اصول پخت 

ـ اصول بسته بندی

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ خمیرگیری
ـ پخت

ـ بسته بندی
توجه به سالمت و کیفیت 

محصول

کسب حداقل 
60    درصد از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70   درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

نان سنتی +
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 
پژوهشي 

تولید نان هاي سنتي به 
روش کارگاهي مطابق 
استانداردهاي103، 
 ،5809 ،5808
5810 و 6943 

سازمان ملي استاندارد 
ایران

٢
تولید

 نان هاي 
صنعتي

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 

مورد استفاده 
ـ اصول اختالط و 

ورزدهي و پوک کردن 
خمیر 

ـ اصول تخمیر 
ـ اصول پخت 

ـ اصول بسته بندی

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ اختالط و 
خمیرگیری

ـ پخت
ـ بسته بندی

توجه به سالمت و کیفیت 
محصول

کسب حداقل 
60   درصد از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70 درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

نان صنعتی +
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید نان هاي صنعتي 
به روش کارگاهي 
مطابق استانداردهاي 
103 و 2338 

سازمان ملي استاندارد 
ایران
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٣

تولید کیک

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 

ـ اصول اختالط و 
قالب گیري کیک 

ـ اصول پخت کیک 
ساده 

ـ اصول بسته بندي و 
کنترل کیفیت محصول 

نهایي

ـ آماده سازی مواد اولیه
ـ اختالط و 

قالب گیري کیک
ـ پخت

ـ بسته بندی
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت و 
کیفیت محصول

کسب حداقل 
60   درصد  از 

مفاهیم عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+

 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 
کیک ساده + انجام 
حداقل 70 درصد از 
تکالیف و فعالیت هاي 

پژوهشي 

تولید کیک به روش 
کارگاهي مطابق 
استانداردهاي

 103، 2553 و 
5969 سازمان ملي 

استاندارد ایران

تولید کلوچه

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 
ـ اصول فرموالسیون 
ـ اصول تولید مغزي 
ـ اصول قالب گیري 

خمیر و تزریق مغزي 
ـ اصول پخت کلوچه 
ـ اصول بسته بندي و 

کنترل کیفیت محصول 
نهایي

ـ آماده سازی مواد اولیه
ـ اختالط و تهیه خمیر 

کلوچه 
ـ تهیه مغزی

ـ قالب گیري خمیر و 
تزریق مغزي 

ـ پخت
ـ بسته بندی

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت و 
کیفیت محصول

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+

 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 
کلوچه + انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید کلوچه به روش 
کارگاهي مطابق 

استانداردهاي 103 
و 5969 سازمان ملي 

استاندارد ایران

تولید دونات

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 
ـ اصول فرموالسیون و 
مخلوط کردن دونات 

ـ اصول تخمیر 
ـ اصول سرخ کردن و 

روکش زني دونات 
ـ اصول بسته بندي و 

کنترل کیفیت محصول 
نهایي

ـ آماده سازی مواد اولیه
ـ اختالط و تهیه خمیر 

دونات
ـ سرخ کردن و روکش 

زني دونات 
ـ بسته بندی

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت و 
کیفیت محصول

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 
عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 
دونات + انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي 

تولید دونات به 
روش کارگاهي 

مطابق استانداردهاي 
103 و 16980 
سازمان ملي 
استاندارد ایران

تولید 4
بیسکویت

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 
ـ اصول فرموالسیون 

و تولید خمیر 
بیسکویت 

ـ اصول فرم دهي و 
قالب زني خمیر 
ـ اصول پخت 

بیسکویت 
ـ اصول بسته بندي 

و کنترل کیفیت 
محصول نهایي

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ اختالط و تهیه خمیر 
بیسکویت

ـ فرم دهي و قالب زني 
خمیر 

ـ پخت  
ـ بسته بندی

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت و 
کیفیت محصول

کسب حداقل 
60درصد  از 

مفاهیم عملکردي 
در ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

بیسکویت +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید بیسکویت 
به روش 

کارگاهي مطابق 
استانداردهاي 103 
و 6153 سازمان ملي 

استاندارد ایران
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5

تولید رشته 
آشي و پلویي

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 
ـ اصول فرموالسیون و 

تولید خمیر 
ـ اصول فرم دهي و 

برش خمیر
ـ اصول خشک کردن 

رشته ها 
ـ اصول بسته بندي و 

کنترل کیفیت محصول 
نهایي

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ اختالط و تهیه خمیر 
رشته

ـ فرم دهي و برش 
خمیر 

ـ خشک کردن رشته ها
ـ بسته بندی

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

توجه به تولید غذاهاي 
اصیل ایراني

کسب حداقل 
60    درصد  از مفاهیم 
عملکردي در ارزشیابي 

کتبي+
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

رشته +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید رشته آشي 
و پلویي به روش 
کارگاهي مطابق 

استانداردهاي 103 
و 2018 سازمان 
ملي استاندارد ایران

تولید پاستا

ـ خواص و 
ویژگي هاي مواد اولیه 
ـ اصول فرموالسیون و 

خمیرگیري پاستا 
ـ اکستروژن 

ـ اصول خشک کردن 
پاستا 

ـ اصول بسته بندي و 
کنترل کیفیت محصول 

نهایي

ـ آماده سازی مواد 
اولیه

ـ اختالط و تهیه خمیر 
پاستا

ـ عملیات اکستروژن
ـ خشک کردن پاستا

ـ بسته بندی
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت و 
کیفیت محصول

کسب حداقل 
60       درصد   از  مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید یک نوع 

پاستا +
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید ماکاروني به 
روش کارگاهي 

مطابق استانداردهاي 
 ، 213 ، 103
3200 و 3816 
سازمان ملي 
استاندارد ایران
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  نام درس : روغن کشی میوه و دانه های روغنی )پایه دوازدهم(
  نقشه محتوا پودمان درس های کارگاهی از خوشه شایستگی های فنی

پایه دوازدهم 
روغن کشی میوه و 

دانه های روغنی
 )300 ساعت(

تصفیه روغن های 
خوراکی0504

فرایندهای 
اصالحی روغن 

0505

تولیدروغن زیتون 
0501

استخراج روغن با 
پرس 0502

استخراج روغن با 
حالل 0503

کنترل کیفیت 
محصول 0506

پایه: دوازدهم                                  درس: روغن کشی میوه و دانه های روغنی

ان
ودم

پ

واحد 
یادگیري

انتظارات عملکردي در شرایط کرونایيشایستگي )نقشه محتوا(
ـ 1400 استاندارد عملکرد سال تحصیلي 1401

نیمه حضوريغیرحضورينگرشمهارتدانش

١
تولید روغن 

زیتون

ـ ویژگي هاي ارقام 
زیتون زرد، روغني و ...
ـ روش تعیین درجه 
رسیدگي میوه زیتون 
ـ اصول خردکردن و 

مالش دهي زیتون 
ـ اصول تفکیک و 

جداسازي ارقام زیتون 
ـ اصول روغن کشی 

از زیتون 
ـ اصول بسته بندي 

روغن زیتون

ـ آماده سازی مواد اولیه
ـ تعیین درجه رسیدگي 

میوه زیتون
ـ خردکردن و مالش دهي 

زیتون
جداسازي  و  تفکیک  ـ 

زیتون  ارقام 
ـ روغن کشی از زیتون 
ـ بسته بندي روغن زیتون

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل
 60 درصد  از 

مفاهیم عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل روغن کشی 

میوه زیتون +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید روغن زیتون با 
استفاده از سانتریفیوژ 
مطابق استاندارد 

20212 سازمان ملي 
استاندارد ایران

٢
استخراج 

روغن با پرس

ـ ویژگي برخي دانه هاي 
روغني مانند کنجد و 

آفتابگردان 
ـ اصول بوجاري و 

پوست گیري از دانه هاي 
روغني 

ـ اصول پرک کردن 
دانه هاي روغني

ـ اصول پخت دانه هاي 
روغني 

ـ اصول استخراج روغن 
با پرس 

ـ اصول بسته بندي 
روغن

ـ آماده سازی مواد اولیه
ـ بوجاري و پوست گیري 

از دانه هاي روغني 
دانه هاي  کردن  پرک  ـ 

روغني
ـ پخت  دانه هاي روغني 
ـ استخراج روغن با پرس 

ـ بسته بندي روغن

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل
 60 درصد  از 

مفاهیم عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70  درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل روغن کشی با 

پرس +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

استخراج روغن از 
دانه هاي روغني با 

استفاده از پرس مطابق 
استاندارد 13392 

سازمان ملي استاندارد 
ایران
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٣
استخراج 
روغن 
با حالل

ـ  ویژگي برخي دانه هاي 
روغني مانند سویا و کلزا 

ـ  اصول بوجاري و 
پوست گیري از دانه هاي 

روغني 
ـ  اصول پرک کردن 

دانه هاي روغني 
ـ  اصول استخراج 

روغن با حالل 
ـ اصول ذخیره سازی 

روغن

ـ آماده سازی مواد اولیه
ـ بوجاري و 

پوست گیري از دانه هاي 
روغني 

ـ پرک کردن دانه هاي 
روغني 

ـ استخراج روغن با 
حالل 

 ذخیره سازی روغن ـ 

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل روغن کشی 
با حالل + انجام 

حداقل 70 درصد از 
تکالیف و فعالیت هاي 

پژوهشي 

استخراج روغن از 
دانه هاي روغني با 

حالل مطابق استاندارد 
1052 سازمان ملي 

استاندارد ایران

4

تصفیه 
روغن هاي 
خوراکي

ـ اصول عملیات 
صمغ گیري از روغن ها 
ـ اصول تصفیه قلیایي 

روغن ها 
ـ اصول رنگ بري از 

روغن ها 
ـ اصول بي بو کردن 

روغن ها 
ـ اصول بسته بندي 

روغن ها

ـ عملیات صمغ گیري 
از روغن ها 

ـ تصفیه قلیایي 
روغن ها 

ـ اصول رنگ بري از 
روغن ها 

ـ بي بو کردن روغن ها 
ـ بسته بندي روغن ها

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي +
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تصفیه روغن 

خوراکی +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تصفیه شیمیایي 
روغن هاي خوراکي با 

استفاده از سود

فرایندهاي 
اصالحي 
روغن ها

ـ اصول هیدروژنه کردن 
روغن ها 

ـ اصول رنگ بري 
مجدد روغن ها 

ـ اصول جزء به جزء 
کردن روغن ها 

ـ اصول زمستانه کردن 
روغن ها

ـ هیدروژنه کردن 
روغن ها 

ـ رنگ بري مجدد 
روغن ها 

ـ جزء به جزء کردن 
روغن ها 

ـ زمستانه کردن 
روغن ها

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60  درصد  از 

مفاهیم عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل فرایند اصالحی 

روغن +
انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

فرایند اصالحي 
روغن ها 

مطابق دستورالعمل

5
کنترل کیفیت 
محصول 
نهایي

ـ اصول نمونه برداري 
روغن ها 

ـ اصول آزمون هاي 
فیزیکي شامل نقطه 

ذوب، ضریب 
شکست، ویسکوزیته، 

رنگ و چگالي 
روغن ها 

ـ اصول آزمون هاي 
شیمیایي شامل عدد 

پراکسید، اسیدیته آزاد 
و اندیس یدي 

ـ اصول آزمون هاي 
حسي

ـ نمونه برداري 
روغن ها 

ـ آزمون هاي فیزیکي 
شامل نقطه ذوب، 
ضریب شکست،  

ویسکوزیته، رنگ و 
چگالي روغن ها 

ـ آزمون هاي شیمیایي 
شامل عدد پراکسید، 

اسیدیته آزاد و 
اندیس یدي 

ـ آزمون هاي حسي

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل کنترل کیفی 

محصول +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

کنترل کیفیت 
محصول نهایي مطابق 
استانداردهاي 9131، 

 ،7592 ،7412
 4935 ،8636 ،2392
و 10086 سازمان 
ملي استاندارد ایران
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  نام درس : تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور )گوشتی( )پایه دوازدهم(
  نقشه محتوا پودمان درس های کارگاهی از خوشه شایستگی های فنی

پایه دوازدهم 
تولید  و بسته بندی فراورده های دام 

و طیور )گوشتی(
 )300 ساعت(

بسته بندی ماهی 
0603

دسته بندی میگو 
0604

بسته بندی گوشت 
قرمز 0601

بسته بندی گوشت 
طیور 0602

تولید سوسیس و 
کالباس 0607

تولید ناگت مرغ 
0605

تولید برگر و 
کباب لقمه 0606

پایه: دوازدهم                                  درس: تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور )گوشتی(

ان
ودم

پ

واحدیادگیري
انتظارات عملکردي در شرایط کرونایيشایستگي )نقشه محتوا(

استاندارد عملکرد سال تحصیلي1401 ـ 1400

نیمه حضوريغیرحضورينگرشمهارتدانش

١
بسته بندی 
گوشت قرمز

ـ ترکیب شیمیایی 
گوشت قرمز با تأکید 

بر بخش پروتئینی 
ماهیچه 

ـ وقایع پس از ذبح
ـ ساختمان الشه دام 
ـ اثر سرما و انجماد 
بر ماندگاری گوشت 

ـ ویژگی انواع 
سردخانه باالی صفر 

و زیر صفر مورد 
استفاده در صنعت 

گوشت 
ـ انواع بسته بندی 
گوشت از لحاظ 
جنس و ترکیب 

گازی مورد استفاده 
ـ اصول کنترل کیفی 

محصول نهایی

ـ عملیات شست وشو 
و تمیز کردن الشه 

دام
ـ عمل بی خس کردن 

الشه
ـ عمل قطعه بندی 

الشه
ـ بسته بندی و نشانه 
گذاری گوشت قرمز 
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول 
نهایی

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي +
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل بسته بندی 
گوشت قرمز +
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 
پژوهشي 

بسته بندی گوشت 
قرمز مطابق 

استانداردهای 692  
و 9717 سازمان ملي 

استاندارد ایران
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٢
بسته بندی 
گوشت طیور

ـ ویژگی های 
فیزیکی، شیمیایی و 

میکروبی گوشت مرغ 
ـ ساختمان الشه 

طیور 
ـ اثر سرما و انجماد 

بر ویژگی های 
فیزیکی و شیمیایی 
و میکروبی گوشت 

طیور 
ـ آزمون های کنترل 

کیفیت گوشت طیور 
ـ اصول کنترل کیفی 

محصول نهایی

ـ عملیات شست وشو 
و تمیز کردن الشه 

طیور
ـ عمل قطعه بندی 

الشه طیور
ـ عمل بی خس کردن 

الشه طیور
ـ  بسته بندی و 

نشانه گذاری گوشت 
طیور 

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت
 مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد  از مفاهیم 
عملکردي در ارزشیابي 

کتبي+
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل بسته بندی 
گوشت طیور +
 انجام حداقل 

70درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

بسته بندی گوشت 
طیور مطابق 

استانداردهای 692  و 
9714 سازمان ملي 

استاندارد ایران

٣

بسته بندی 
ماهی

ـ ویژگی های ظاهری 
چند نوع ماهی      پرمصرف 

ـ ترکیب شیمیایی 
گوشت ماهی 

ـ اصول فلس گیری، 
پوست گیری و فیله 
کردن گوشت ماهی 

ـ اثر سرما و انجماد بر 
ماندگاری گوشت ماهی 

ـ اصول کنترل کیفی 
محصول نهایی

ـ عملیات شست وشو 
و تمیز کردن ماهی

ـ عملیات قطعه بندی 
ماهی

ـ  بسته بندی و 
نشانه گذاری گوشت 

ماهی
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول 
نهایی 

توجه به سالمت
 مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+ انجام حداقل 

70 درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل بسته بندی 

ماهی + انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي پژوهشي 

بسته بندی ماهی مطابق 
استاندارد 692  سازمان 
ملي استاندارد ایران

بسته بندی 
میگو

ـ ویژگی های ظاهری،  
فیزیکی و شیمیایی 

میگو 
ـ اصول انتقال میگو از 
مراکز صید تا کارخانه 
و نحوه نگهداری آن 
ـ اصول پوست گیری، 
سرزنی و درجه بندی 

میگو 
ـ اثر انجماد بر کیفیت 

گوشت میگو 
ـ اصول کنترل کیفی 

محصول نهایی

ـ عملیات شست وشو 
و درجه بندی میگو

ـ عملیات پوست گیری 
و سرزنی میگو

ـ بسته بندی و نشانه 
گذاری گوشت میگو

ـ منجمد کردن 
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 
عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل بسته بندی 
میگو + انجام حداقل 
70 درصد از تکالیف 

و فعالیت هاي 
پژوهشي 

بسته بندی میگو 
مطابق استاندارد 

3150  سازمان ملي 
استاندارد ایران
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4

تولید
 ناگت مرغ

ـ ویژگی های مواد 
اولیه اصلی و افزودنی 

مورد استفاده برای 
تولید ناگت مرغ 

ـ مراحل آماده سازی 
گوشت مرغ و سایر 
افزودنی ها برای تهیه 

ناگت مرغ 
ـ اصول فرایند تهیه 
خمیر ناگت مرغ 

ـ اصول فرموالسیون 
و پوشش دهی خمیر 

ناگت مرغ 
ـ اصول فرایند 

حرارتی ناگت مرغ 
ـ اصول انجماد ناگت 

مرغ 
ـ اصول بسته بندی و 

سردخانه گذاری 
ـ اصول کنترل کیفی 

محصول نهایی

ـ عملیات شست وشو 
و چرخ کردن گوشت 

مرغ
ـ عملیات تهیه خمیر 

ناگت
ـ عملیات شکل دهی 

خمیر ناگت
ـ عملیات پوشش دهی 

ناگت
ـ عملیات سرخ کردن 

و پختن ناگت
ـ عملیات انجماد 

ناگت
ـ عملیات بسته بندی و 
سردخانه گذاری ناگت
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60  درصد  از 

مفاهیم عملکردي 
در ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید ناگت 

مرغ + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید ناگت مرغ 
به روش دستگاهی 
مطابق استاندارد 
9868 و 9869 
سازمان ملي 
استاندارد ایران

تولید برگر و 
کباب لقمه

ـ ویژگی های مواد 
اولیه اصلی و 

افزودنی مورد استفاده 
برای تهیه برگر و 

کباب لقمه 
ـ مراحل آماده سازی 

گوشت و پیاز
ـ اصول پرورانیدن 

مواد 
ـ اصول شکل دهی 

خمیر 
ـ اصول انجماد برگر 

و کباب لقمه 
ـ اصول بسته بندی و 

سردخانه گذاری 
ـ اصول کنترل کیفی 

محصول نهایی

ـ عملیات شست وشو 
و چرخ کردن گوشت
ـ عملیات مخلوط 
کردن مواد برگر و 

کباب لقمه
ـ عملیات قالب زنی و 

الیه گذاری
ـ عملیات انجماد برگر 

و کباب لقمه
ـ عملیات بسته بندی و 

سردخانه گذاری
ـ کنترل ویژگی های 

فیزیکی محصول نهایی

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 60 
درصد  از مفاهیم 

عملکردي در ارزشیابي 
کتبي+

 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي

مشارکت فعال در 
مراحل تولید برگر و 

کباب لقمه +
 انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید برگر و 
کباب لقمه مطابق 
استانداردهای 
 ،6938 ،5590
5594 و 2304 
سازمان ملي 
استاندارد ایران
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5
تولید 

سوسیس 
و کالباس

ـ ویژگی های مواد 
اولیه اصلی و 

افزودنی مورد استفاده 
برای تولید سوسیس 

و کالباس 
ـ مراحل آماده سازی 
گوشت و افزودنی ها 
برای تولید سوسیس 

و کالباس 
ـ اصول فرایند 

کاتریزاسیون و پر 
کردن فارش 

ـ اصول پخت و 
نشانه گذاری سوسیس 

و کالباس 
ـ اصول فرایند خنک 

کردن و نگهداری 
سوسیس و کالباس 
ـ اصول کنترل کیفی 

محصول نهایی

ـ عملیات تمیز کردن 
گوشت

ـ عملیات قطعه بندی 
و چرخ کردن گوشت
ـ عملیات عمل آوری 

گوشت نمایشی
ـ عملیات 

اختالط، پرکردن و 
پوشش دهی سوسیس 

و کالباس
ـ عملیات پخت و 

دود دهی سوسیس و 
کالباس

ـ کنترل ویژگی های 
فیزیکی محصول 

نهایی

توجه به سالمت 
مصرف کنندگان

کسب حداقل 
60درصد از مفاهیم 

عملکردي در 
ارزشیابي کتبي+ 
انجام حداقل 

70درصد از تکالیف 
و فعالیت هاي 

پژوهشي

مشارکت فعال 
در مراحل تولید 

سوسیس و کالباس + 
انجام حداقل 70 
درصد از تکالیف و 
فعالیت هاي پژوهشي 

تولید سوسیس 
و کالباس مطابق 

استانداردهای 2303 
و 16915 سازمان 
ملي استاندارد ایران

 شاخه كاردانش
رشته هاي شاخه کاردانش در زمینه کشاورزي و غذا درحال حاضر 41 عنوان است. ارزشیابي در این شاخه در 

دو بخش کتبي و عملي انجام مي شود.
پیشنهاد مي گردد برحسب شرایط و اعالم ستاد ملي مقابله با کرونا کارها به صورت عملي آموزش و در فرایند 

انجام کار ارزشیابي انجام گیرد.

انتظارات مقايسه اي عملكردي در شرايط عادي و شرايط نيمه حضوري 

میانگین حداقل نمره قابل قبول تعیین  در  ارزشیابی  نمرات  تأثیر  میزان 
انتظار عملکردي در شرایط نیمه حضورينمرات جهت صدور گواهینامه شایستگی شغلی

  کسب حداقل نمره 10 از 20 در آزمون نظری 1
  کسب حداقل نمره 14 از 20 در آزمون عملی 2

 آزمون نظری: 50 درصد 1
 آزمون عملی: 70 درصد 2

 آزمون نظری:  50 درصد 1
 آزمون عملي: مشارکت فعال در کارهاي  2
عملي+ انجام حداقل 70 درصد از تکالیف و 

فعالیت های پژوهشي 

کسب حداقل نمره 14از20 برای اخالق 
اخالق حرفه ای 70 درصدحرفه ای)شایستگی های غیرفنی(

ارزشيابي عملي متناسب با ميزان حضور از همه فعاليت ها در حد امكان انجام مي گيرد.
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دروس شایستگی های غیرفنی و پایه



مقدمه

  اهمیت و ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های 
توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور 
بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی متعهد، متخصص و ماهر برای اجرای هر 
برنامه، ضرورتی انکار ناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه گذاری های مادی و 
انسانی به هدر خواهد رفت. در برنامه های درسی آموزش های فنی و حرفه ای دو دسته 
شایستگی وجود دارد. دسته اول شایستگی های فنی که به صورت مشخص برای هر رشته تحصیلی و 
هر موقعیت آموزشی به تناسب مکان یادگیری )کالس و کارگاه( در قالب پودمان های کالن در سال های 

دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود.
دسته دوم شایستگی های غیرفنی که متعلق به رشته خاصی نیست و برای همه هنرجویان فنی و حرفه ای 
و کاردانش صرف نظر از سال تحصیلی و گروه شغلی و رشته ها باید برنامه ریزی و اجرا شود. این 
شایستگی ها اگرچه برای همه توصیه می شود ولی اهمیت آن نه تنها کمتر از شایستگی های فنی نیست 
بلکه تسهیل کننده و جهت دهنده است و در سرنوشت شغلی و کاری و مسیر زندگی افراد نقش تعیین کننده 
دارد. این دسته از شایستگی ها در دو بخش در آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش ارائه می شود. بخش 
اول اجرای شایستگی های غیرفنی همراه با شایستگی های فنی که در تمام مراحل آموزش به صورت 
تلفیقی جریان دارد و در هر تکلیف کاری تحت عنوان های ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی، 

مورد توجه قرار می گیرد.
بخش دوم شامل دروس مستقل شایستگی های غیرفنی شامل: الزامات محیط کار )پایه دهم(، کارگاه 
نوآوری و کارآفرینی )پایه یازدهمـ  سه واحد(، اخالق حرفه ای )پایه دوازدهمـ  ٢ واحد( و انتخاب یکی 
از دروس کاربرد فناوری های نوین یا مدیریت تولید )پایه یازدهمـ  دو واحد( است که به صورت آموزش 

و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و پودمانی ارائه و اجرا می شود.



ـ 1400 برنامه درسی رشته صنایع غذایی سال تحصیلی 1401 

37
ش(

دان
کار

 و 
ای

رفه 
و ح

نی 
ی ف

ه ها
شاخ

طه )
وس

 مت
وم

ه د
ور

ی د
تگ

 هف
س

دری
ت ت

اعا
و س

سی 
 در

واد
ل م

دو
ج

ردیف
یی
توا
مح
نۀ 
دام

10
یۀ 
پا

11 
ایۀ
پ

12
یۀ 
پا

س
در
ن 
نوا
ع

ت
ساع

س
در
ن 
نوا
ع

ت
ساع

س
در
ن 
نوا
ع

ت
ساع

1
الق

 اخ
ی و

دین
ت 

ربی
ت

 و 
الق

 اخ
ی،

دین
ی )

دین
ت 

یما
تعل

1)
رآن

ق
2

 و 
الق

 اخ
ی،

دین
ی )

دین
ت 

یما
تعل

2)
رآن

ق
3

 و 
الق

 اخ
ی،

دین
ی )

دین
ت 

یما
تعل

3)
رآن

ق
2

ن 1
قرآ

ن 
زبا

ی 
عرب

1
ن 2

قرآ
ن 

زبا
ی 

عرب
1

ن 3
قرآ

ن 
زبا

ی 
عرب

1
2

سی
فار

ت 
دبیا

و ا
ن 

زبا
ی 1

رس
فا

2
ی 2

رس
فا

2
ی 3

رس
فا

2
3

جی
خار

ی 
ها ن 

زبا
ی 1

رج
خا

ن 
زبا

2
ی 2

رج
خا

ن 
زبا

2
ی 3

رج
خا

ن 
زبا

2
4

عی
تما

 اج
ت

لعا
طا

س: م
رو

ة د
وش

خ
سی

شنا
ان 

ست
و ا

ی 
وم

عم
ی 

فیا
غرا

ج
2

عی
تما

 اج
وم

عل
2

صر
معا

خ 
اری

ت
2

5
ت

الم
 س

ن و
سا

: ان
س

رو
ة د

وش
خ

ی 1
بدن

ت 
ربی

ت
2

ی 2
بدن

ت 
ربی

ت
2

ی 3
بدن

ت 
ربی

ت
2

ـــ
ــ

ت
یس

ط ز
حی

و م
ن 

سا
ان

2
ت

داش
 به

ت و
الم

س
ــ

6
ی 

ت ها
هار

و م
ن 

سا
: ان

س
رو

ة د
وش

خ
گی

زند
ـــ

ـــ
 و 

کر
 تف
2ـ

نر 
ـ ه

1(
ی 

خاب
 انت

س
در

ی(
نه ا

سا
د ر

سوا
2

ی 2
دگ

 زن
ک

 سب
ه و

واد
خان

ت 
یری

مد
2

7
ی 

ی ها
تگ

یس
 شا

س:
رو

ة د
وش

خ
نی

یرف
غ

کار
ط 

حی
ت م

زاما
ال

2
نی

فری
ارآ

و ک
ی 

ور
نوآ

اه 
رگ

کا
2

ای
رفه 

 ح
الق

اخ
2

ـــ
ـــ

ت 
یری

مد
ن/ 

نوی
ی 

ی ها
ور

 فنّا
رد 

ارب
ک

د 
ولی

ت
 و 

ش
وه

 پژ
ان

ازم
ی س

خاب
)انت

ی(
زش

مو
ی آ

ریز
امه 

برن

2
ـــ

ـــ

8
یه 

ی پا
ی ها

گ ت
یس

شا
س: 

رو
ة د

وش
خ

ی(
شیم

 و 
ک

یزی
ی، ف

اض
)ری

ایه
س پ

در
4

ایه
س پ

در
4

ایه
س پ

در
2

9
ی 

ی فن
ی ها

تگ
یس

شا
س: 

رو
ة د

وش
خ

هی
رگا

 کا
و

ه 1
رگا

کا
8

ه 3
رگا

کا
8

ه 5
رگا

کا
٨

ه 2
رگا

کا
8

ه 4
رگا

کا
8

ه 6
رگا

کا
٨

ایه
ی پ

ش فن
دان

3
ـــ

ـــ
صی

خص
ی ت

ش فن
دان

4

روه
ک گ

شتر
س م

رو
د

4
ـــ

ـــ
زی

مو
ارآ

ک
عی

جمی
ت

مع
ج

40
مع

ج
40

مع
ج

40

10
س

دار
ه م

ویژ
مه 

رنا
ب

 ،)
نار

سمی
ه )

القان
 خ

ائه
 ار

ش و
وه

 پژ
ند:

 مان
نی

اوی
 عن

 بر
مل

شت
ی م

 مل
سی

 در
امه

 برن
13

2ـ
د 

و بن
ن 

ادی
 بنی

ول
تح

د 
 سن

5 ـ  
  5 

ند
ی ب

جرا
ی ا

 برا
زی

سا
نه  ی

زم
ت(

ساع
 1
00

 تا 
50

نه 
اال

)س
ل 

حال
ش 

معا
ن 

أمی
ت ت

هار
ش م

وز
 آم

ر و
حو

ه م
وژ

 پر
ری

دگی
یا



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3٨

اهداف دروس مشترک شایستگی های غیرفنی

الزامات محیط کار
هنرجویان پس از گذراندن این درس، توانایی به کارگیری الزامات عمومی موردنیاز محیط کار از قبیل به کارگیری استانداردهای 
ایمنی و بهداشت، ارگونومی و مدیریت کیفیت، به کارگیری قوانین کار و یادگیری فناورانه و مادام العمر فنی و حرفه ای را 

کسب می نمایند.

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

هنرجویان پس از گذراندن این درس، توانایی به کارگیری شایستگی نوآورانه در تعیین و درک موقعیت خود و بهبود آن 
را در برخورد با چالش ها و مسائل زندگی و فعالیت های حرفه ای کسب می نمایند. عالوه بر این، آنان در به کارگیری 
شایستگی کارآفرینی در ایجاد کسب وکار به صورت نوآورانه در گروه های بزرگ شغلی توانمند می گردند و شخصیت 

کارآفرینانه آنها رشد و پرورش می یابد.

مدیریت تولید
هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایی به کارگیری شایستگی پیش بینی، برنامه ریزی و بازاریابی برای محصوالت یا 
خدمات در حوزه شغلی و رشته تحصیلی خود را دارا خواهند بود. همچنین، توانایی انتخاب روش های تولید و مدیریت 

پروژه را می یابند.

کاربرد  فنّاوری های نوین

هنرجویان پس از گذراندن این درس توانایی به کارگیری شایستگی فناورانه و مولد در تعیین و درک موقعیت خود و بهبود 
آن در برخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در گروه های بزرگ شغلی خود را کسب می نمایند. آنها در انتخاب فنّاوری های 
نوین، آینده شغلی و حرفه ای و تحلیل تغییرات فنّاوری رشته تحصیلی خود، توانمند خواهند بود. با تحلیل مزایا و فرصت ها، 

معایب و تهدیدها، آمایش سرزمینی خواستگاه فنّاوری و چرخه عمر  فنّاوری، شایستگی های الزم را کسب می نمایند.
فنّاوری ها براساس نقشه علم و فنّاوری کشور تعیین شده اند.

اخالق حرفه ای
هنرجویان پس از گذراندن این درس، شایستگی و مسئولیت پذیری حرفه ای در تعیین و درک موقعیت و بهبود آن در 
برخورد با چالش ها، مسائل اخالق حرفه ای و حل آنها در عرصه های مختلف ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت را در 

گروه های بزرگ شغلی کسب می نمایند.

غیرحضوری،  شرایط  در 
دروس خوشه شایستگی های 
به صورت  می تواند  غیرفنی 
این  در  شود.  اجرا  مجازی 
یادگیری  رسانه های  شرایط 
تسهیل  جهت  آنها  نیاز  مورد 
آموزش ها در شرایط بازگشت 

نشر داده خواهند شد.

در شرایط عادی دروس خوشه 
شایستگی های غیرفنی با رعایت 
شده  توصیه  دستورالعمل های 
و  اجرا  ترکیبی  به صورت 

ارزشیابی می شود.



ـ 1400 برنامه درسی رشته صنایع غذایی سال تحصیلی 1401 

39

دروس شایستگی های غیرفنی
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پایه: دهمالزامات محیط كار

محتوا

آموزش مبتنی بر شایستگی رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. این رویکرد 
شایستگی ها را به عنوان پیامد های آموزشی درنظر می گیرد و فرایند نیازسنجی طراحی و تدوین برنامه درسی ارزشیابی براساس 
آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی از همه شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد 

مورد توجه است.
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به قوانین کار را برای هنرجو شرح دهد. این مبحث 
با توجه به نکات خاص قانونی می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل 

شود. در تدریس مجازی از انواع مهارت های حرفه ای هنرجویان نیز می توان برای تولید محتوای الکترونیکی استفاده کرد.

ارزشیابی

ارزشیابی در هر پودمان به صورت جداگانه انجام می شود. ارزشیابی باید بخشی از فرایند آموزش و یادگیری تلقی شود و نه 
پایان آن. تکالیف ارزشیابی باید همسو با اهداف یادگیری طراحی شود و به تسهیل فرایند آموزش و تحقق اهداف یادگیری کمک 
کند. در ارزشیابی آموزش های ترکیبی آموخته ها و فعالیت هنرجویان در درس الزامات محیط کار در سه بخش ارزیابی می شود:

مشاهدات هنرآموز از میزان مشاركت هنرجویان در انجام فعالیت در كالس و منزل )10 نمره( شامل:
١ ابراز عالقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت فعال در انجام آن 

2 بهره گیری از اطالعات و تجربیات خود در ارتباط با انجام فعالیت
3 رعایت نظم و ترتیب ازطریق انجام به موقع فعالیت و ارائه گزارش آن است.

بررسی نتایج كار هنرجویان در كتاب درسی )5 نمره( شامل:
١ تکمیل برگه های خودارزیابی

2 تکمیل جداول 
3 پاسخ به سؤاالت و فعالیت ها در فضای مجازی

4 محاسبه و اندازه گیری

بررسی پروژه پژوهشی كه در طول سال تحصیلی توسط هنرجو انجام می شود )5 نمره( شامل:
١ تعیین هدف پژوهش

2 طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با مراجعه به هنرآموز و دریافت بازخوردهای الزم
3 تهیه خالصه گزارش پژوهش و نتایج آن

4 آمادگی الزم برای ارائه گزارش و پاسخ به سؤاالت مرتبط با آن 
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كارگاه نوآوری و 
پایه: یازدهمكارآفرینی

محتوا
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به شناخت مسئله و ارائه راه حل های آن و ایده پردازی را برای 
هنرجو شرح دهد. این مبحث با توجه به مبنایی بودن می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت یادگیری 
کامل حاصل شود. در تدریس مجازی از انواع مهارت های حرفه ای هنرجویان نیز می توان برای تولید محتوای الکترونیکی استفاده کرد.

روش تدریس

کاربرد روش اکتشافی
برای مثال در آموزش درس مخاطرات و احتمال وقوع آن در پودمان ٢ ابتدا هنرآموز با نمایش تصویر فعالیت 
کتاب و طرح اولین پرسش آن هنرجویان را به فکر کردن وامی دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی انواع 

ریسک ها و مخاطرات در یک کار فرضی آن را به عنوان یک مسئله جدی در زندگی خود بررسی کنند.

کاربرد بحث گروهی

برای مثال در آموزش درس خودکارآمدی و خودباوری پودمان دو هنرآموز از گروه های هنرجو می خواهد 
که در قالب یک متن سخنرانی به مدت یک دقیقه از تجربه و آموخته های خودشان صحبت کنند تا به دیگر 
هنرجویان کمک کند که در انتخاب مسیر و شناخت استعدادهایشان بهتر عمل کنند و به آنها باور داشته 
باشند. در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست هنرجویان با مفاهیم خودباوری و شناخت 
ویژگی های خود آشنا می شود؛ به عنوان مثال در درس بازاریابی پودمان 4 هنرجویان می توانند در موضوع 
بازاریابی فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از طریق وبگاه های اینترنتی معرفی شده 
توسط هنرآموز بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند با جای گیری در گروه های 

مختلف گفت وگو کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود.

کاربرد روش 
خودارزیابی

برای مثال در آموزش پودمان 2 بخش سوم:
با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های این درس مربوط به شناخت ویژگی های فردی و توانایی های هنرجو 
است، هنرآموز می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از هنرجویان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت ها 

و جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسند.

کاربرد روش کالس 
معکوس

به عنوان مثال در درس بازاریابی پودمان 4:
هنرجویان می توانند در موضوع »بازاریابی« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از طریق 
وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط هنرآموز، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند 

با جای گیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود.

کاربرد روش مجازی

به عنوان مثال در درس »انواع روش های قیمت گذاری« پودمان 3:
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به قیمت گذاری را برای هنرجو شرح 
دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی، می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرارگیرد تا 

در نهایت یادگیری کامل حاصل شود. 
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كاربرد 
پایه: یازدهمفناوری های نوین

محتوا
رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در 
نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی 

از همه شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

روش تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

برای مثال در آموزش درس »سواد فناورانه و آینده شغلی« پودمان ١:
ابتدا هنرآموز با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن، هنرجویان را به فکر کردن وا می دارد و 
آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی انواع مشاغل قدیمی و جدید و تأثیر فناوری در آنها، این تغییرات را به عنوان 

یک مسئله جدی در زندگی خود بررسی کنند.
هنرآموز پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، هنرجویان را به سمت شناسایی و بررسی ویژگی 
هریک از این تغییرات و نقش فناوری در آنها هدایت می کند. سپس از هنرجویان می خواهد مثال های دیگری 
را بیان کنند و با راهنمایی هنرجویان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی پاسخ های خود و کشف 

تأثیرات فناوری هدایت کند.
هنرآموز باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، هنرجویان ضرورت مسئله را به درستی فهمیده اند 

و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.

کاربرد بحث 
گروهی

برای مثال در آموزش درس »اخالق فناوری« پودمان ١:
هنرآموز از گروه های هنرجو می خواهد که در مورد اخالق فناوری تحقیق کرده، نتایج خود را به صورت یک 

فایل صوتی در فضای مجازی با هم به اشتراک بگذارند.
از آنجا که تدریس در فضای مجازی انجام می شود، می توان با ارائه مثال هایی هنرجویان را به رعایت اصول 

اخالقی در هنگام برگزاری کالس های مجازی دعوت نمود.

کاربرد روش 
خودارزیابی

برای مثال در آموزش پودمان 2 درس »حوزه های كاربرد فاوا«:
با توجه به اینکه هنرجویان در دنیای اطراف خود و در رسانه های مختلف کاربردهای فاوا را تجربه کرده اند، 
هنرآموز می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از هنرجویان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت ها و 

جداول درس به سطح ارزیابی در این پودمان برسند.
در این درس هنرآموز می تواند با تأکید بر مطالعه کتاب و انجام تحقیقات تکمیلی به درک بهتر درس کمک نماید.

کاربرد روش 
کالس معکوس

به عنوان مثال در درس »هوش مصنوعی« پودمان 2:
هنرجویان می توانند در موضوع »هوش مصنوعی« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده یا از طریق 
وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط هنرآموز، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس می توانند 

با جای گیری در گروه های مختلف گفت و گو کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود.

کاربرد روش 
مجازی

به عنوان مثال در درس »علم نانو« پودمان 3:
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به مفاهیم اولیه نانو را برای هنرجو 
شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرار 

گیرد تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود. 
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پایه: یازدهممدیریت تولید

محتوا
رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در 
نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی 

از همه شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

روش تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

برای مثال در آموزش درس »فرایند ساخت«پودمان ١:
ابتدا هنرآموز با نمایش تصویر فعالیت کتاب و طرح اولین پرسش آن هنرجویان را به فکر کردن وا می دارد و آنها را 
برمی انگیزاند تا با بررسی محصوالتی که در اطراف خود می بینند در مورد چگونگی تولید آنها بحث و بررسی کنند.

هنرآموز پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، هنرجویان را به سمت شناسایی و بررسی ویژگی 
هر یک از این محصوالت هدایت می کند و با راهنمایی هنرجویان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی 

پاسخ های خود و کشف ویژگی فرایند تولید هدایت می کند.
هنرآموز باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، هنرجویان ضرورت مسئله را به درستی فهمیده اند 
و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند. همچنین، می تواند ذهن هنرجو را 

برای درک تفاوت بین کاال و خدمت آماده کند.

کاربرد بحث 
گروهی

برای مثال در آموزش درس »نمودارهای جریان فرایند« پودمان ١:
هنرآموز از گروه های هنرجو می خواهد که برای یک فرایند کاری دلخواه در گروه های خود نمودارهای جریان 
فرایند را رسم کنند. در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجرا است، هنرجویان با مفاهیم فرایند 

کاری آشنا می شوند.

کاربرد روش 
خودارزیابی

برای مثال در آموزش درس »چشم انداز، مأموریت و هدف گذاری« پودمان ١:
با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های این درس مربوط به شناخت ویژگی های ابعاد مفهومی اصطالحات است، 
هنرآموز می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از هنرجویان در پایان با تکمیل فعالیت ها و جداول درس 
به سطح ارزیابی در این پودمان برسد. همچنین هنرجویان برای درک بهتر می توانند یک شرکت ایرانی را انتخاب 

کرده و برای خود مثال های قابل لمس تعریف نمایند.

کاربرد روش 
کالس معکوس

به عنوان مثال در درس »مدیریت زمان« پودمان 2:
هنرجویان می توانند در موضوع »مدیریت زمان« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از طریق 
وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط هنرآموز، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند 

با جای گیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود. 

کاربرد روش 
مجازی

به عنوان مثال در درس »تكنیك های ایده پردازی« پودمان 3:
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به روش های ایده پردازی را برای هنرجو 
شرح دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرار گیرد تا 
در نهایت یادگیری کامل حاصل شود. همچنین در قالب پرسش و پاسخ در سامانه شاد این درس و تکنیک های 

آن به صورت مجازی پیاده سازی شود.
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پایه: دوازدهماخالق حرفه ای

محتوا
رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که بر شایستگی های حرفه ای تمرکز دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در 
نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. رسیدن فراگیران به حداقلی 

از همه شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

روش تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

برای مثال در آموزش درس »امانت داری در تولید« پودمان ١:
ابتدا هنرآموز با نمایش تصویر فعالیت کتاب، فیلم و طرح اولین پرسش آن، هنرجویان را به فکر کردن وامی دارد 
و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی محصوالتی که در اطراف خود می بینند، در مورد چگونگی آنها بحث و بررسی 

کنند و محصولی را که در دسترس آنهاست با نقشه اصلی آن مقایسه نمایند.
هنرآموز پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف کاری، هنرجویان را به سمت شناسایی، بررسی و ویژگی هریک 
از این محصول ها هدایت می کند و با راهنمایی هنرجویان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی پاسخ های 

خود و کشف لزوم امانت داری در تولید هدایت می کند.
هنرآموز باید اطمینان حاصل کند که در تمام فرایند آموزشی، هنرجویان ضرورت مسئله را به درستی فهمیده اند 
و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند. همچنین، می تواند ذهن هنرجو را 

برای درک اثرات غلو و مبالغه در معامله آماده کند.

کاربرد بحث 
گروهی

برای مثال در آموزش درس »امانت داری در فروش« پودمان ١:
هنرآموز از گروه های هنرجو می خواهد که با صاحب یک کسب وکار مصاحبه کنند و در نهایت نتیجه کار جمعی 
خود را در قالب گزارش به کالس ارائه دهند. در این گفت وگو سعی شود تا سؤاالت پیرامون صدور برگه فروش 
معتبر، ارائه ضمانت نامه خدمات پشتیبانی فروش، تحویل کاال با جزئیات و مشخصات الزم جهت فروش و فاکتور 

فروش و... باشد.
در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست، هنرجویان با مفاهیم اصلی درس آشنا می شوند.

کاربرد روش 
خودارزیابی

برای مثال در آموزش درس »استانداردسازی داوطلبانه كاال« پودمان 3:
باتوجه به اینکه بیشتر فعالیت های این درس مربوط به شناخت مفاهیم استانداردسازی است، هنرآموز می تواند 
با ارائه یک رویکرد اصلی از درس، از هنرجویان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت ها و جداول درس به سطح 

ارزیابی در این پودمان برسند.
همچنین هنرجویان برای درک بهتر می توانند یک شرکت ایرانی را انتخاب کرده و برای خود مثال های قابل لمس 

تعریف نمایند. )مانند سطح انرژی، نوع ضمانت نامه و...(

کاربرد روش 
کالس معکوس

به عنوان مثال در درس »درستكاری« پودمان 3:
هنرجویان می توانند در موضوع »درستکاری« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از طریق 
وبگاه های اینترنتی معرفی شده توسط هنرآموز، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند با 

جای گیری در گروه های مختلف گفت وگو کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود.

کاربرد روش 
مجازی

به عنوان مثال در درس »پرهیز از ربا و رشوه« پودمان 3:
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات اصلی مربوط به مفاهیم ربا، رشوه، رانت و... را برای 
هنرجو شرح دهد. این مبحث باتوجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرار 
گیرد تا در نهایت، یادگیری کامل حاصل شود. همچنین، در قالب پرسش و پاسخ در سامانه شاد این درس و 

مثال های عینی آن به صورت مجازی پیاده سازی شود.
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دروس شایستگی پایه: فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی
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 آموزش در شرایط بحران همه گیری بیماری کرونا
استفاده از آموزش های مجازی در شرایطی که بر اثر همه گیری ویروس کرونا برای 
نخستین بار به صورت گسترده در مدارس تجربه شد فصل جدیدی از آموزش ها 
را به روی مدارس کشور گشود، آموزش هایی که در برخی از کشورها سال هاست 

اجرا می شود اما در کشور ما تجربه جدیدی است.
اکنون آموزش مجازی در حال تبدیل شدن به یک روش برای تسهیل آموزش است، سیستم آموزش 
مجازی برای مدارس یک موضوع داغ محسوب می شود و البته که آموزش مجازی نیازمند محیطی برای 

تعامالت دوسویه است.
در این یادداشت کوتاه تالش شده است طرح واره یاددهی ـ یادگیری برای این منظور صورت بندی و 
پیشنهاد شود، این طرح پیشنهادی، که با استفاده از فضای مجازی قابل اجراست، می تواند تا حدی تعامل 
و جریان بازخورد را بین هنرجویان و هنرآموز ایجاد کند؛ همان گونه که گفته شد عنصر اصلی یادگیری 
جمعی که در کالس درس رخ می دهد همین تعامل و روابط است این طرح واره یاددهیـ  یادگیری کاماًل 
انعطاف پذیر بوده و می تواند در دروس و پایه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرا و یادگیری 
یک واحد درسی پیاده کردن نقشه با شش گام زیر مناسب است ضمناً این طرح واره در هر شرایط دیگری 

که هنرآموزان به آن نیاز داشته باشند قابلیت اجرایی دارد.
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گام نخست
تعیین و مشخص کردن یکی از واحدهای یادگیری کتاب درسی، پیشنهاد و ارائه منابع و محتوای 

متناسب با آن.

گام دوم
اطالع رسانی و در اختیار قرار دادن بسته فعالیت است تا هنرجویان در منزل با انجام فعالیت های پیشنهادی 

و درگیر شدن با آن محتوای مشخص شده گام های اولیه یادگیری را بردارند.

گام سوم
بسته فعالیت توسط هنرجویان در منزل باز شده و فعالیت های خواسته شده انجام می گیرد.

گام چهارم
همان گونه که در بسته فعالیت آمده، هنرآموز از هنرجویان می خواهد که بعد از انجام فعالیت های 
پیشنهادی درک و فهم خود را از درس و محتوای مشخص شده در گروه مجازی یعنی کالس مجازی که 

با مدیریت هنرآموز ایجاد شده است، به اشتراک بگذارند.

گام پنجم
تصویر به دست آمده از بررسی آنچه هنرجویان به اشتراک گذاشته اند در این گام مورد استفاده هنرآموز 

قرار می گیرد.
هنرآموز می تواند با ایجاد نشست های مجازی در گروه در زمانی مشخص که همه حضور داشته باشند، 

فرصت را به حل و فصل مشکالت یادگیری و پاسخ گویی به مسائل هنرجویان اختصاص دهد.
گام ششم

بررسی تکالیف فعالیت های یادگیری است. این فعالیت ها توسط هنرآموز بررسی می شود. او می تواند 
برای بازخورد دادن به صورت فردی یا گروهی اقدام و فعالیت های یادگیری انجام شده را ذخیره کند تا 

بعدها شواهدی برای ارزشیابی عملکرد هنرجویان باشد.

دروس شایستگی های پایه در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
از اهداف اصلی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، استقالل فکری و ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری، 
شناخت بهتر استعداد و عالقه هنرجویان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت یادگیری مفید 
است. دروس شایستگی پایه در این رشته ها متناسب با رشته تحصیلی برای هر گروه درسی تعریف می شود 

و شامل عناوین درسی ریاضی ـ فیزیک ـ شیمی و زیست شناسی است.
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پایه: دهم و یازدهمفیزیك

محتوا

80 درصد آموزش های این کتاب در مباحثی که آموزش آنها به گفت و گو و بحث های گروهی یا حل مسئله و درک مفاهیم فیزیکی نیاز 
بیشتری دارند، به صورت غیرحضوری ارائه می شود که عناوین پودمان های آنها عبارت اند از:

پودمان 1 )فیزیک و اندازه گیری(به جز بخش 1ـ3
پودمان ٢ )مکانیک(

پودمان 3 )حالت های ماده و فشار(
پودمان 4 )دما و گرما( به جز بخش 4ـ1ـ٢ )اندازه گیری دما( و بخش 4ـ3 )انتقال گرما(

پودمان 5 )جریان و مدارهای الکتریکی( به جز بخش 5  ـ7 )نحوه به هم بستن مقاومت ها(
٢0درصد آموزش های این کتاب به صورت حضوری ارائه می شود که عناوین پودمان های آنها عبارت اند از:

پودمان 1 )فیزیک و اندازه گیری(، بخش 1ـ3 )اندازه گیری کمیت ها(
پودمان 4 )دما و گرما(، بخش 4ـ1ـ٢ )اندازه گیری دما( و بخش 4 ـ3 )انتقال گرما(

پودمان 5 )جریان و مدارهای الکتریکی(، بخش 5  ـ7 )نحوه به هم بستن مقاومت ها(
محتوای کتاب به گونه ای است که امکان جا به جایی پودمان ها به جز پودمان 1 با توجه به شرایط احتمالی وجود دارد.

روش 
تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

برای مثال در آموزش مفهوم »چگالی« پودمان 3:
ابتدا هنرآموز با نمایش پدیده هایی در مورد ترتیب قرار گرفتن مواد مخلوط نشدنی روی هم و طرح چرایی این 
مشاهدات، هنرجویان را به فکر کردن وامی دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با انجام آزمایش های مختلف از تغییر حجم 
و جرم و جنس مواد مورد استفاده، متغیرهای دخیل در این پدیده را استخراج کنند و سپس بعد از رسیدن به مفهوم 

چگالی، کاربرد این مفهوم را در زندگی خود بررسی کنند.
هنرآموز باید اطمینان حاصل کند که درتمام فرایند آموزشی، هنرجویان ضرورت مسئله را به درستی فهمیده اند و می دانند 

که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.

کاربرد بحث 
گروهی

برای مثال در آموزش مبحث »دقت و صحت اندازه گیری« پودمان ١:
هنرآموز از گروه های هنرجو می خواهد که در قالب بحث گروهی یک مثال را از زندگی واقعی بیابند که در آن دقت و 

صحت در اندازه گیری مطرح باشد و در هریک از دو مفهوم به درستی توضیح دهند که چگونه بررسی می گردد.

کاربرد روش 
خودارزیابی

در این روش هنرجویان خود را در مقایسه با معیارهای تعیین شده توسط هنرآموز در هر جلسه ارزیابی می کنند. در 
حقیقت در این روش هنرجویان به صورت خودخوان محتوای دروس را مطالعه و بر عملکرد خود نظارت می کنند.

به عنوان مثال هنرآموز در هر درس مفاهیم و مهارت های اساسی و انتظارات یادگیری و معیارهای ارزیابی پیرامون 
آنها را مشخص می کند و هنرجویان موظف اند در هر کالس آموزش مجازی پس از مطالعه درس، خود را براساس 

معیارهای تعیین شده از سوی هنرآموز ارزیابی کنند و در پایان کالس به هنرآموز بازخورد دهند.
برای مثال در آموزش پودمان 2: با توجه به اینکه این پودمان ازنظر تاریخ علم، چالش های بسیاری را در برداشته 
و بدفهمی های تاریخی مربوط به دینامیک در ذهن هنرجویان نیز درصد باالیی دارد، بیشتر فعالیت های این درس را 
می توان به تشخیص بدفهمی ها و خودارزیابی هنرجویان از فهم شان در قبل و بعد از آموزش اختصاص داد. هنرآموز 
می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس، از هنرجویان بخواهد در پایان با تکمیل فعالیت ها و جداول درس به 

سطح ارزیابی در این پودمان برسند.

تدریس 
پدیده محور

یکی از مهم ترین ویژگی های آموزش پدیده محور این است که جای هدف و ابزار جابه جا می گردد. هدف توضیح 
پدیده مشاهده است که برای رسیدن به این هدف از مفاهیم  فیزیکی، استفاده می شود.

پیشنهاد می شود در تدریس غیرحضوری، شروع آموزش از مشاهده دقیق پدیده و بررسی ابعاد مختلف آن از طریق 
آزمایش تجربی باشد. بدان معنا که در انتهای جلسه، پدیده ای که در ابتدا چرایی و چگونگی اش مجهول بود به خوبی 

درک شده و متغیرهای مؤثر بر آن پدیده و روابط بین آنها توسط خود هنرجویان کشف شده باشد.
یکی ازروش های مؤثر و قابل اجرا در تدریس غیرحضوری ترغیب هنرجویان به یافتن و ایجاد ارتباط بین مفاهیم مختلف 

و مرتبط بامفهوم اصلی و با محوریت هدف آموزشی است که در روش پدیده محور به خوبی قابل حصول است.
برای مثال در بحث فشار پودمان 3: هنرآموز می تواند پدیده ای همچون پاشیدن آب از شلنگ و برد آب را به نمایش 
بگذارد این پدیده با توجه به امکان طراحی آزمایش های ساده مختلف می تواند توسط هنرجویان در منزل انجام گیرد 

و متغیرهای دخیل در آن مورد تحلیل گروهی قرار گرفته تا در نهایت یادگیری کامل حاصل شود.
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پایه: دهم و یازدهمشیمی

کتاب درسی شیمی پایه دهم )فنی و حرفه ایـ  کاردانش( مشتمل بر پنج پودمان بوده که هر پودمان شامل چهار تا شش واحد یادگیری استمحتوا

روش 
تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

برای مثال در آموزش درس »گرماشیمی« پودمان 2: 
ابتدا هنرآموز با نمایش فیلم یا انجام آزمایش سوختن نوار منیزیم و طرح این پرسش که منشأ این نور و گرما از 
کجاست؟ هنرجویان را به فکر کردن وا می دارد و آنها را برمی انگیزاند تا با بررسی انواع روش های ممکن تولید گرما 

آن را به عنوان یک مسئله مهم در زندگی خود بررسی کنند.
 هنرآموز پس از ارائه چند نمونه از مثال های مختلف هنرجویان را به سمت شناسایی، بررسی و ویژگی هریک از این 
روش های تولید گرما هدایت می کند. سپس از هنرجویان می خواهد انواع واکنش هایی که منجر به تولید گرما می شوند 
را بیان کنند و با راهنمایی هنرجویان در خالل فعالیت، آنها را به سمت بازبینی پاسخ های خود و کشف چگونگی تولید 
گرما در واکنش های شیمیایی هدایت کند هنرآموز باید اطمینان حاصل کند که درتمام فرایندهای آموزشی هنرجویان 
ضرورت مسئله را به درستی فهمیده اند و می دانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این مراحل را طی کنند.

کاربرد بحث 
گروهی

هنرآموز از گروه های هنرجو می خواهد که در قالب یک تصویر و ارائه توضیحات آن دسته بندی های مورد نظر برای 
عنصر ها را تعیین کنند.

در این روش که در بستر فضای مجازی نیز قابل اجراست، هنرجویان با مفاهیم دسته بندی و شناخت ویژگی های 
عناصر آشنا می شوند.

کاربرد روش 
خودارزیابی

برای مثال در آموزش پودمان دوم واحد یادگیری 5:
 با توجه به اینکه مباحث این درس مربوط به شناخت و تجربه هنرجویان از عوامل مؤثر بر سرعت واکنش است 
هنرآموز می تواند با ارائه یک رویکرد اصلی از درس از هنرجویان بخواهد در پایان با نوشتن تجربه خود از سرعت 

واکنش هایی نظیرانفجار سوختن خوردگی به سطح ارزیابی در این پودمان برسند.

کاربرد روش 
کالس معکوس

برای مثال در آموزش پودمان چهارم واحد یادگیری 5:
هنرجویان می توانند در موضوع »خوردگی« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا کرده و یا از طریق سایت های 
اینترنتی معرفی شده توسط هنرآموز، برمحتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند با جای گیری در 

گروه های مختلف گفت و گو کرده، با راهبری هنرآموز، ابهامات احتمالی برطرف شود.

کاربرد روش 
مجازی

برای مثال در پودمان سوم واحد یادگیری 5:
هنرآموز می تواند به کمک یک فایل صوتی تمامی نکات مربوط به کلوییدها و ویژگی های آنها را برای هنرجو شرح 
دهد. این مبحث با توجه به نکات خاص تحلیلی می تواند از طرف هنرجو بارها مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت، 

یادگیری کامل حاصل شود.
به عنوان مثال روش تدریس پودمان اول، واحد یادگیری 3:

دسته بندی عناصر ـ شیوه پیشنهادی تدریس: بحث گروهی ـ الگوی دریافت مفهوم 
با رسم نموداری مانند شکل های  مختلف کتاب و قرار دادن آن در گروه درسی، توجه هنرجویان را جلب کنیم و از 

آنها بخواهیم تا دسته بندی های مورد نظر برای عنصرها را تعیین کنند.
 بعد از شنیدن پاسخ هنرجویان، عالوه بر گروه بندی عناصر می توانیم از جنبه های کلی تری مانند حالت فیزیکی )جامد، 
مایع، گاز( و خاصیت فلزی )فلز، شبه فلز و نافلز( عنصر ها را دسته بندی کنیم و سپس با توجه به رنگ متفاوت عناصر 

در جدول آنها را دسته بندی کرده و توضیح دهیم.
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پایه: دهمزیست شناسی

محتوا

آموزش های این کتاب در قسمت های مختلف 5 پودمان ارائه شده در آن در جاهایی به تدریس نیاز دارد و در برخی قسمت های آن 
می توان از تدریس غیرحضوری نیز بهره جست، که در ذیل به بررسی چگونگی نحوه تدریس قسمت های مختلف این کتاب می پردازیم. 

پودمان اول: از عنوان حیات و مبانی زیست شناسی با عنوان آنزیم ها تدریس به صورت غیرحضوری ارائه شود.
از ابتدای آنزیم ها تا عنوان اسیدهای نوکلئیک به صورت حضوری ارائه شود.مبحث یاخته و ساختار آن تا مبحث هسته تدریس 

به صورت غیرحضوری ارائه شود.
پروژه انتهایی پودمان اول در زمان تدریس حضوری از هنرجویان به صورت گروهی مطالبه شود.

پودمان دوم: از مبحث سطوح سازمان یافتگی و ویژگی های موجودات زنده تا باکتری های مفید به صورت غیرحضوری ارائه گردد. 
از مبحث باکتری های مفید تا انتهای جلبک ها تدریس به صورت حضوری ارائه شود.

از مطلب دیاتوم ها تا انتهای قارچ ها تدریس به صورت غیرحضوری ارائه گردد.
پروژه انتهایی پودمان دوم به صورت گروهی انجام شود.

پودمان سوم: این پودمان به صورت غیرحضوری ارائه شود و پروژه انتهایی پودمان از هنرجویان به صورت گروهی مطالبه گردد.
پودمان چهارم: از مبحث یاخته، بافت و اندام گیاهی تا انتهای مبحث نهاندانگان به صورت غیرحضوری ارائه گردد.

مبحث تولید مثل و تکثیر گیاهان تا انتهای تغذیه گیاهی به صورت حضوری ارائه شود.
مبحث گیاهان و انسان تا انتهای صفحه 70 به صورت غیرحضوری ارائه شود.

فعالیت تکثیر لیلیوم بدون پیاز به صورت حضوری و عملی صورت پذیرد.
مبحث سوخت های زیستی تا انتهای پودمان به صورت غیرحضوری ارائه شود.

پروژه انتهایی پودمان به صورت گروهی انجام شود.
پودمان پنجم: مبحث محیط زیست و اهمیت آن تا انتهای مبحث فرسایش خاک به صورت غیرحضوری ارائه شود. مبحث آلودگی 

محیط زیست و منشأ آنها تا انتهای مبحث نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست به صورت حضوری باشد.
پروژه انتهایی پودمان از هنرجویان درخواست شود و در یک جلسه حضوری تمامی گروه ها، پروژه خود را ارائه دهند.

روش تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

برای نمونه در صفحه 13 کتاب هنرآموز با نشان دادن تصویر ٢0ـ1 و پرسش از هنرجویان، آنها را به چالش 
کشانده و چگونگی نحوه عملکرد آنزیم ها را از ایشان جویا می شود و آنها را وادار به تفکر کردن در این خصوص 
می نماید و سپس هنرآموز با طرح سؤاالتی در این خصوص سعی می کند که هنرجویان را به سمت رسیدن به 

جواب صحیح سوق دهد.

کاربرد روش 
کالس معکوس

برای مثال هنرجویان می توانند در خصوص مبحث »یاخته و ساختار آن« فیلم های آموزشی مربوطه را در منزل تماشا 
کرده، بر محتوای درس مربوطه تأمل کنند و در کالس درس می توانند با جای گیری در گروه های مختلف گفت و گو 

کرده و با راهبری هنرآموز ابهامات احتمالی برطرف شود.

کاربرد روش 
مجازی
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پایه: دهمریاضی ١

کتاب درسی ریاضی 1 )فنی و حرفه ای ـ کاردانش( مشتمل بر پنج پودمان بوده که هر پودمان شامل ٢ تا 4 واحد یادگیری است.محتوا

روش 
تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

به طور مثال در پودمان اول )نسبت و تناسب( می توان با نشان دادن مقیاس در نقشه های جغرافیا، ماکت های ساخته 
شده و... هنرجویان را به درک نسبت های مستقیم رهنمون کرد. یا می توان از نرم افزار flightradar24 که ارتفاع  
سرعت هواپیماهای در حال پرواز در آسمان را نشان می دهد، هنرجویان را به تبدیل واحد های مختلف تشویق نمود.

کاربرد بحث 
به طور مثال در پودمان دوم برای محاسبه ذهنی درصد، می توان به گفت وگو و سؤال و جواب گروهی دست زد.گروهی

کاربرد روش 
خودارزیابی

 xcalc به طور مثال در پودمان سوم با ترسیم معادله های درجه دوم در نرم افزارهای مختلف ترسیم معادالت مانند
هنرجو حل معادالت خود را ارزیابی می کند.

کاربرد روش 
کالس معکوس

به طور مثال با تشویق هنرجویان به خواندن داستان پیدایش شطرنج و چگونگی درخواست جایزه از سوی مبدع این 
بازی، می توان هنرجویان را قبل از کالس به یادگیری مفهوم توان رسانی اعداد گویا تشویق کرد.

کاربرد روش 
مجازی

به طور مثال در پودمان دوم برای محاسبه ذهنی درصد، می توان به گفت وگو و سؤال و جواب گروهی در فضای 
مجازی دست زد.

پایه: یازدهمریاضی 2

کتاب درسی ریاضی ٢ )فنی و حرفه ای ـ کاردانش( مشتمل بر پنج پودمان بوده که هر پودمان شامل ٢ تا 4 واحد یادگیری است.محتوا

روش 
تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

به طور مثال در پودمان اول با دعوت از هنرجویان به بررسی چگونگی اندازه گیری فاصله ستاره ها از زمین، ارتفاع از 
سطح دریا و دمای جوش آب، مساحت و طول، مصرف سوخت و مسافت پیموده شده و... برای درک رابطه میان 
کمیت ها بپردازید. یا به طور مثال در پودمان سوم از هنرجویان بخواهید در مورد روش یافتن فاصله زمین تا خورشید 

توسط اراتستن در ٢500 سال قبل مطالعه کنند و روش کار او را توضیح دهند.

کاربرد بحث 
گروهی

به طور مثال در پودمان دوم از هنرجویان بخواهید که درباره چگونگی یافتن دمای صفر مطلق توسط کلوین بحث کنند 
و در خالل آن به روش نقطه یابی، و ترسیم توابع خطی، نمودارهای مختلف خطی را ترسیم نمایند.

پایه: دوازدهمریاضی 3

کتاب درسی ریاضی 3 )فنی و حرفه ای ـ کاردانش( مشتمل بر پنج پودمان بوده که هر پودمان شامل ٢ تا 4 واحد یادگیری است.محتوا

روش 
تدریس

کاربرد روش 
اکتشافی

به طور مثال در پودمان اول از هنرجویان بخواهید معادله حاکم بر قبض آب، برق، یا گاز خود را بنویسند و راه حلی 
برای کاهش هزینه قبض خود پیشنهاد دهند.

کاربرد بحث 
از هنرجویان بخواهید درباره مفاهیم حدی که در اطراف خود می بینند گفت وگو کنند.گروهی

* به منظور استفاده از محتواهای غنابخش، در ابتدای هر پودمان، این محتواها در قالب رمزینه سریع پاسخ در کتاب های درسی درج شده است.
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 رمزينه سريع پاسخ
رمزینه سریع پاسخ )كيو. آر كد Q.R code( چيست؟ 

مفهوم كيوآركد١، يا همان »کد پاسخ سريع« نوعي بارکد دو  بعدی است که اين 
دستگاه هاي  يا  و  )گوشي هوشمند(  تلفن همراه  به وسيله  تا  داراست  را  قابليت 
بارکدخوان، خوانده شده و از اين طريق به طور مستقيم به اطالعات تكميلي درباره 
يك کاال، موضوع، خبر و.....  از طريق لينك، وصل مي شود. اين لينك به مخاطب اجازه مي دهد تا 
به طور مستقيم به متن، ايميل، صفحات مجازي ، وب سايت و تصاوير، فيلم، انيميشن و.... دسترسي 
پيدا کند. بنابراين جايگاه آن در کسب و انتقال سريع داده ها و دانش تكميلي براي کتاب هاي درسي 
نيز، بسيار مؤثر است. به طوري که اطالعات مورد نظر و يا فيلم آموزشي در حوزه ياددهي ـ يادگيري 
و يا فرايند انجام يك کار يا بخشي از آن در يك پروژه عملي، به صورت تصاوير، عكس، اينفوگرافيك، 

و يا فيلم آموزشي قابل انتقال به مخاطب و فراگير خواهد بود.

 چگونه به كيو. آر. كد وصل می شويم؟
 مراحل اتصال به كيو.آر.كد

اتصال به اينترنت، دانلود نرم افزار اسكن در گوشي تلفن همراه، اسكن يك رمزينه پاسخ و باز شدن 
صفحه رمزينه پاسخ )کيو.آر.کد( که مي تواند متن آموزشي، اينفوگرافيك، عكس، فيلم زنده و يا تلفيقي 

از فيلم و انواع موشن گرافيك ها باشد.

 در كيو.آر.كدها چه نوع از توليد محتوا وجود دارد؟
در »کيو.آر. کد«ها بسياري از اطالعات مي تواند در انواع اشكال گوناگون توليد محتوا، ارائه شود.

نمونه اي از اين اشكال توليد محتواها عبارتند از: فيلم،کليپ، توضيحات متني، پادکست و تصوير، 
انيميشن، انواع اينفوگرافيك ها، انواع موشن گرافي ها،واقعيت افزوده، واقعيت مجازي  و ....... 

QR Code (Code Response Quick) ـ1
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 براي چه محتواهایي به رمزینه سریع پاسخ )كيو. آر.كد( نياز داریم؟
اطالعاتي کامل تر از محتواي کتاب، انواع محتواهاي موازي با اطالعات کتاب درسي براي تفهيم بيشتر موضوع، 
شرايط آموزش غيرحضوري و ضرورت ديدن ابزار ها و فرايندها براي هنرجويان و.... در رمزينه پاسخ )کيو.آر.کد( و 
مواردي مانند اينها از ضروريات کيو. آر. کد هستند. همچنين از اين طريق مي توان محوريت هنرآموزان و هنرجويان 

را جايگزين محوريت کتاب درسي نمود.
با توجه به همه گيری بيماری کرونا، تالش بيشتری برای غنی سازی محتواهای چندرسانه ای مربوط به رشته های 
مختلف صورت گرفته است. اين محتواها در قالب رمزينه های سريع پاسخ در کتاب های درسی درج شده  و به 

مرور افزوده مي شوند.

درس هاي داراي رمزینه سریع پاسخ

نوع رمزینهتعداد رمزینهپایهدرسردیف

فيلم106فراوری گياهان دارويی و خشكبار1

فيلم106توليد فراورده های لبنی2
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  اجزاي بسته، مواد و منابع، ابزار و رسانه هاي تربيت و يادگيری 
آموزش های  در  يادگيری  ابزارهای  از  يكی  به  عنوان  شاد  سامانه  تقويت  و  ايجاد  است،  تقدير  درخور  آنچه 
غيرحضوری است؛ اما بايد به محدوديت های اين بستر آموزشی اذعان داشت. به همين منظور توسعه و بهبود اين 
سامانه و استفاده از ابزارهای جديد جهت مديريت آموزشی، اشتراک گذاری و تعامل تيمی ضروری است. همچنين 
همكاري سازمان صدا وسيما به عنوان رسانه ملي در تهيه و توليد فيلم هاي کوتاه آموزشي هنرستاني بسيار اثرگذار 

و مهم است. 
ابزارهاي آموزشي در اين سند به 10 دسته تقسيم شده اند. بسته به موضوع، شرايط آموزشي و تشخيص هنرآموز 
مي توان، از ترکيبي از اين ابزارها استفاده نمود. توضيحاتي در مورد هريك از اين عنصر ها در جدول ذيل آمده است.

توضيحاتابزارردیف

درس گفتار 1
)متن درسی(

در هر دوره آموزشی، معلمان و دستياران آموزشی براساس برنامه ريزی درسی اول سال تحصيلی، محتوای متنی آموزشی خود 
را بر اساس تعداد جلسات آموزشی آماده کرده و بر روی پرتال آموزشی قرار می دهند. اين متون به عنوان يكی از ابزارهای 

يادگيری الكترونيكی در اختيار هنرجويان قرار می گيرد.

تاالر گفتمان2
تاالر گفتمان فضايی است آنالين جهت اشتراک گذاری دانش بين هنرآموز و هنرجويان. به طور معمول در هر درس يك 
يا چند مبحث در تاالرهای گفتمان مرتبط با همان درس ايجاد می گردد. اين ابزار نيز به عنوان يكی از ابزارهای يادگيری 

الكترونيكی مطرح است.

سيستم پيام3
سيستم پيام يكی از امكانات سيستم آموزشی آنالين است که به کاربران اين امكان را می دهد که با يكديگر، هنرآموزان، 
دستياران يا کادر اداری مجموعه خود در ارتباط باشند. اين پيام به صورت شخصی برای فرد يا افراد خاص ارسال شده و 

در دسترس عموم قرار می گيرد.

سيستم ايميل داخلی4
يكی ديگر از امكانات سيستم آموزشی آنالين ايميل داخلی آن است. اين سيستم شبيه به سيستم پيام بوده با اين تفاوت که 
کاربران امكان پيوست کردن فايل های مختلف را نيز دارند. البته محدوديت های تعداد و حجم برای اين مورد درنظر گرفته 

شده است.

فيلم آموزشی يا 5
چندرسانه ای

در هريك از دوره های درسی، به جز درس گفتار، فيلم ضبط شده از هنرجويان و يا آموزش های چندرسانه ای که به صورت 
ترکيبی از متن و تصوير و صوت هستند در اختيار هنرجويان قرار می گيرد.

آزمون6
يكی ديگر از ابزارهای موجود در سيستم يادگيری الكترونيكی، سيستم برگزاری آزمون است که امكانات مناسبی را در اختيار 
هنرآموزان و دستياران آموزشی قرار می دهد تا بتوانند سؤاالت چندگزينه ای يا تشريحی خود را از هنرجويان پرسيده و نتايج 

آنها را مورد بررسی قرار دهند.

تمرينات7
ابزار ديگری که در سيستم های يادگيری الكترونيكی وجود دارد بخش تمرينات است. در اين بخش هنرآموز يا دستيار او 
از کاربران می خواهد تا تمرينی را انجام دهند و کاربران می توانند فايل های پروژه خود را به صورت پيوست برای هنرآموز 

يا دستيار ارسال نمايند.

کالس مجازی8
کالس مجازی به کالسی گفته می شود که هنرجويان از هر جايی می توانند به آن متصل شوند و هنرآموز يا دستيار او نيز 
می توانند وارد اين کالس شوند. نقش های مشخصی برای هنرآموزان و دستياران و هنرجويان در نظر گرفته می شود. هنرآموز 
به صورت تصويری، صوتی يا متنی می تواند با هنرجويان در ارتباط باشد و همچنين امكاناتی از قبيل اشتراک گذاری فايل و 

حتی تصوير صفحه نمايش هنرجو در اين کالس ها وجود دارد.

اگرچه تمامی فعاليت های يادگيری الكترونيكی به صورت آنالين و بدون نياز به حضور هنرجويان يا هنرآموزان صورت کالس حضوری9
می پذيرد اما برگزاری کالس های حضوری جهت رفع اين نيازها ضروری است.

کتاب الكترونيكی10
سامانه کتاب های الكترونيكی فنی و حرفه ای و کاردانش، امكان مرور کتاب ها را بر بستر وب فراهم می کند. هنرجويان 
و هنرآموزان قادر هستند تا در حين مرور کتاب از محتوای آموزشی چندرسانه ای پيوست شده به کتاب استفاده کنند و با 

عالمت گذاری نكات و صفحه های موردنظر خود در هر جايی به آن دسترسی داشته باشند.



ـ 1400 برنامه درسی رشته صنایع غذایی سال تحصيلی 1401 

55

منابع و مواد كمك آموزشی
عالوه بر منابع فوق در رشته صنايع غذايی منابع زير هم قابل استفاده است:

 سامانه ملی رشد؛  شبكه های ملی تلويزيونی؛ 
 سامانه شاد؛  ماکت آموزشی؛ 

 اجزای بسته های تربيت و يادگيری؛  وسايل کمك آموزشی.
 فيلم های آموزشی؛ 

معرفی شبکه ملی مدارس ايران )رشد(
شبكۀ ملی مدارس ايران )رشد( با استفاده از توانايی ها و ظرفيت های فناوری نوين )نظير اينترنت و فضای مجازی(، 
همانند يك بسته آموزشی است که نظام آموزشی کشور ايران را در رسيدن به اهداف آموزشی و پرورشی ياری می رساند 

و محور اصلی آن تقويت و تكميل و تعميق تمام برنامه ها و همچنين فعاليت های مربوط به مدارس می باشد.
هنرجويان، هنرآموزان، مديران، خانواده ها، شرکای اجتماعی و ساير ذی نفعان آموزش های فنی و حرفه ای می توانند برای 
بهره برداری از رسانه های غيرمكتوب شامل فيلم آموزشی، نرم افزار، کتاب الكترونيكی و... از طريق وبگاه شبكه ملی رشد 

به نشانی www.roshd.ir  اقدام نمايند.
اصول محتوایی و فنی شبکه رشد

5 سادگی صفحات 1 آموزشی بودن مطالب 

6 تعاملی بودن آموزش و محتوا 2 صحت و اعتبار علمی 
7 تنوع در ارائه محتوا 3 طبقه بندی و سازماندهی 

4 سهولت دسترسی
گروه مخاطبان شبکه رشد 

١ دانش آموزان دوره های تحصيلی، ابتدايی اول، ابتدايی دوم، متوسطه اول، متوسطه دوم؛

2 آموزگاران، معلمان، دبيران؛

3 کادر اداری و آموزشی، مدير مدرسه، معاون، مربی، مشاور، کتابدار، امور دفتری؛

4 والدين و خانواده؛
5 کارمندان حوزه ستاد و صف وزارت آموزش و پرورش؛

6 دانش آموزان استثنايی؛
7 دانشجويان تربيت معلم و دبيری.
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  راهبردها و روش های ياددهی ـ يادگيری
تدريس دارای دو مفهوم بسته و باز می باشد؛ مفهوم بسته از تدريس زمانی است 
که هنرآموز در کالس درس همه کاره است و فراگيران نقش فعال و مؤثری در 
فرايند تدريس ندارند و مفهوم باز از تدريس زمانی است که فراگيران در فرايند 

تدريس مشارکت داشته و تدريس از طريق تعامل بين هنرجو و هنرآموز صورت می پذيرد.
مهم ترين وظيفه هنرآموز ايجاد شرايط يادگيری است. برای مشخص کردن شرايط يادگيری، شناخت 
انواع روش ها و کاربرد آنها برای اهداف متنوع آموزشی الزم و ضروری است؛ اما مهم تر از يادگيری 
روش های تدريس است، روش های سنتی و متداول تدريس قادر به هدايت افراد به سوی يك تحول 

عميق نخواهد بود.
تدريس کارآمد و مؤثر يكی از شاخص های آموزش وپرورش پويا است. هنرآموزان برای تدريس 
و آموزش مطالب و محتوای کتاب های درسی از روش ها و شيوه های خاصی استفاده می کنند. اين 

روش ها عبارت اند از:
يادگيری  . روش های فعال نظير بحث گروهی، حل مسئله،   روش های سنتی نظير سخنرانی و... 
اکتشافی، يادگيری در حد تسلط و... . هرکدام به شيوه خاص خود و با توجه به موضوعات درسی 
کاربرد پيدا می کند و هنرآموزانی موفق هستند که به هنرجويان خود، مطالب شناختی و اجتماعی را به 

خوبی عرضه می دارند و نحوه به کارگيری مؤثر از آنها را می آموزند.
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با چالش   ناگهانی  به طور  تربيت،  و  تعليم  نظام های  از  بسياری  همه گيری جهانی کوويد 19، سبب شده است 
به  يادگيری،  توقف  از  پيشگيری  برای  بالقوه خود  ظرفيت های  به  توجه  با  و  شوند  غافلگير  مدارس،  بسته شدن 
ابداع شيوه های مناسب و اثربخش تدريس و يادگيری در اين شرايط بحران زده، بی ثبات و مبهم بپردازند. طراحی 
زيست بوم جديد يادگيری از راه دور، به عنوان يكی از شيوه های عام، ناگزير و نسبتًا مطمئن برای يادگيری در 
بيشتر نظام های آموزشی معرفی و به کار گرفته شده است. بديهی است در شرايط جديد راهبردها و روش هايی 
که در کالس های حضوری استفاده می شود، جوابگو نمی باشد و الزم است از روش های تربيت و يادگيری فعال 
)دانش آموزـ محور( بيشتر استفاده شود و هنرآموز نقش تسهيل گری، هدايت گری، راهنمايی و برانگيزانندگی را ايفا 
نمايد و نقش اساسی را هنرجو ايفا کند. در ادامه، برخی از الگوهای مبتنی بر آموزش مجازی را مرور خواهيم کرد.

  روش های ICT )مبتنی بر فناوری(
با استفاده از قابليت های فناوری و با توجه به يادگيرنده محور بودن محيط مجازی فعاليت های يادگيری گوناگونی 
همچون ايفای نقش، مطالعه موردی، شبيه سازی، وب کوئيست، وبالگ نويسی، پروژه، و مباحثه بر خط به يادگيرنده 

ارائه می شود.
الف( شبيه سازی : ابزارهای فناوری رايانه ای به يادگيرنده امكان می دهد، موضوعات غير محسوس، پر خطر و پرهزينه 
را از طريق شبيه سازی مورد مطالعه قرار دهد. شبيه سازی عبارت است از فرايند بازنمايی صحيح يك موقعيت از طريق 
پردازنده ها که يادگيرنده يا کاربر می تواند، نتايج آزمايش را دستكاری کند. امروزه دراغلب برنامه های درسی مجازی، 
از نرم افزارهای گوناگون برای شبيه سازی فعاليت های يادگيری استفاده می شود. در کالس حضوری عواملی همچون: 
هزينه باالی تجهيزات، خطرپذيری و فقدان ناظر متخصص، مانع انجام آزمايش ها می شود. اين فعاليت ها به تقويت 

مهارت پژوهشگری، ترغيب يادگيری های سطح باال، انتقال آموخته ها، واقعی و اصيل بودن يادگيری کمك می کند.
ب( وبالگ نویسی: بالگ يا وبالگ مانند سايت شخصی است که اغلب ويژگی های يك سايت مانند پيوند گذاشتن، 
مكانی برای اظهار نظر ديگران و مكان ثبت اطالعات را دارا است. نوشته ها يا آيتم های جديدتر در باال و آيتم های 
قبلی تر به ترتيب در پايين آن قرار می گيرند. به عنوان يك فعاليت يادگيری پديده بسيار جديدی است که در برنامه های 
درسی مجازی به کار گرفته می شود. هر يادگيرنده آزادانه ايده ها يا نظرات خود را درباره هر موضوعی در وبالگ خود 
ثبت می کند تا ساير دانشجويان، مدرس و حتی مخاطبان ديگر نوشته های وی را مطالعه و درباره آنها اظهارنظر کنند. 
بيان آزادانه ايده ها در وبالگ، به يادگيرندگان امكان می دهد تا درباره موضوع مورد بحث بارش مغزی داشته باشند، 

تأمل کنند و از محدوده متون و منابع از قبل تعيين شده فراتر روند.
تقويت مهارت نويسندگی مهم ترين مزيت وبالگ نويسی است. به عالوه اين فعاليت با تدارک موقعيت واقعی 

يادگيری، قوه قضاوت صحيح و مهارت های فراشناختی يادگيرندگان را بهبود می بخشد.
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ج( وب كوئيست: وب کوئيست يكی از فعاليت های يادگيری جست و جوگرانه ای است که موضوع يادگيری را برای 
يادگيرندگان جذاب و برانگيزاننده جلوه می دهد. دوج1، وب کوئيست را فعاليت پژوهش محوری تلقی می کند که 

می تواند، پروژه های بزرگ و دراز مدت يا کوتاه و کوتاه مدت را شامل شود.
چرخه های  دارای  که  تكاليفی  مجموعه  براساس  دانش  کسب  فرايند  وب کوئيست،  يادگيری  فعاليت های  در 
يادگيری متعددی هستند، سازمان دهی می شود و هر چرخه يادگيری، به عنوان يك کل به چرخه های متعددی تقسيم 
می شود. برای نمونه، اگر تهيۀ مقاله با استفاده از منابع اينترنتی را به عنوان يك فعاليت وب کوئيستی در نظر بگيريم، 
چرخه های يادگيری آن شامل سه چرخه خواهد بود: چرخه اول جست وجو درباره موضوع، چرخۀ دوم شناسايی 

مواد و منابع مرتبط، چرخۀ سوم تهيۀ مقاله با استفاده از آن منابع.
بنابراين با تلفيق قابليت های فاوا و استفادۀ بهينه از داللت های نظريه های يادگيرنده محور، می توان فعاليت های يادگيری 
گوناگونی را در برنامه درسی مجازی طراحی کرد تا با تدارک فرصت های تأمل، خود ارزيابی، مطالعه مستقل و فعاليت 

گروهی، يادگيرنده مجازی به ساخت دانش ترغيب شود.

 اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای ياددهیـ  يادگيری در شاخه فنی و حرفه ای 
 در تدوين فعاليت های يادگيری در دروس مختلف شاخه فنی و مهارتی براساس برنامه درسی ملی ايران و حوزه 
يادگيری کار و فناوری، ديدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگيری در فرايند آموزش به 

کمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها بر اساس اصول زير استوار است:
1  درک و تفسير پديده ها در موقعيت های واقعی زندگی

  طراحی فعاليت های ياددهی ـ يادگيری براساس واقعيت های دنيای کار و زندگی با ارائه پروژه، نمونه کار
2  تقويت انگيزه هنرجويان 

 هم آموزی
 ارائه محصوالت وخدمات آموزشی ـ فرهنگی هنرجويان توسط واحد آموزشی

 بازديد از مراکز صنعتی،خدماتی و کشاورزی 
 مشارکت در پروژه های مرتبط با رشته تحصيلی، شغلی در جامعه

3  امكان درک روابط علت و معلولی و قوانين کلی
 آموزش شايستگی تفكر سيستمی، کنترل کيفيت؛

Berni  dodgei ـ1
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 روش های بهبود محصوالت، فعاليت های تعمير، عيب يابی و حل مسئله در کارگاه
 آموزش مبتنی بر پروژه 

4  تلفيق نظر و عمل
 به کارگيری چرخه شايستگی در فعاليت های ياددهی ـ يادگيری 

5  روش فعال و خالق
 استفاده از نرم افزار های تعاملی 

 ايجاد فرصت های نوآوری و خالقيت از طريق پروژه، نمونه کار
 روش اکتشافی در فعاليت های ياددهی ـ يادگيری

6  تأکيد بر مشارکت هنرجويان
 ارائه رويكرد يادگيری مشارکتی در تدريس

7  تعامل هنرجويان با هنرآموزان، همساالن و محيط های يادگيری
8  استفاده از فناوری های نوين

 استفاده از نرم افزارها، فيلم های مرتبط و مناسب
 به کارگيری فناوری يادگيری مبتنی بر مغز

 استفاده از هوش های چندگانه و انواع سبك های يادگيری

اصول انتخاب راهبردهای كلی یاددهی ـ یادگيری در موارد زیر متجلی است:
1  از روش های آموزش پودمانی استفاده نمود؛

2  محتوا بايد تابع اسناد باالدستی باشد؛
3  طريقه انتقال محتوا مشخص شود؛

4  ابزار متناسب با محتوا باشد؛
5  استفاده از روش های ترکيبی شامل مهارت های عملی به صورت کاماًل حضوری و مهارت های ذهنی حضوری 

و غيرحضوری؛
6  از روش های کار گروهی حتی در زمان آموزش غيرحضوری استفاده شود؛

7  در برنامه های آموزشی، سالن ها و فضاهای روباز را برای شرايط خاص آماده نمود؛
8  استفاده از وسايل کمك آموزشی مناسب مانند رايانه، تلويزيون، اينترنت و شبكه شاد؛

9  توسعه و ترويج اخالق حرفه ای و شايستگی های غيرفنی بين آموزش دهندگان، آموزش گيرندگان و مديران 
مراکز آموزشی؛

10  انجام آموزش های عملی به روش شبيه سازی )Simulation( از طريق کامپيوتر و نرم افزار های مرتبط؛
11  استفاده از ظرفيت های کارگاه های صنعتی و بازار کار در شرايط خاص.
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 ارزشيابی
باتوجه به شرايط خاص و با در نظر گرفتن اين موضوع که بخشی از آموزش ها 
به صورت مجازی يا غيرحضوری می باشد؛ الزم است هنرآموز در ابتدای آموزش 
هر پودمان نحوه ارزشيابی عملكردی و مستمر آن را به هنرجويان اطالع دهد. 
تا  می کنند  تالش  مجازی  يادگيری  محيط های  می دهد،  نشان  پژوهش ها  نتايج 

ارزشيابی را در کنار فرآيند آموزش و يادگيری نگريسته و آنها را مكمل يكديگر تلقی کنند. 
در محيط های مجازی برای استفاده بهتر از قابليت های اين محيط بايد در طراحی تكاليف ارزشيابی 

به اصول زير توجه کرد:
1  ارزشيابی بايد بخشی از فرآيند آموزش و يادگيری تلقی شود و نه پايان آن. به عبارت بهتر، 

با اهداف يادگيری طراحی شود و به تسهيل فرآيند آموزش و تحقق  بايد همسو  تكاليف ارزشيابی 
کند. يادگيری کمك  اهداف 

2  برای استفاده بهتر از امكانات محيط مجازی بايد تكاليف ارزشيابی به گونه ای طراحی شود که 
يادگيرندگان بتوانند برای بازنمايی آموخته های خود و نمايش آن از شيوه های گوناگون متنی، صوتی 

و تصويری بهره گيرند.
3  بر ارزشيابی مستمر و تكوينی به جای ارزشيابی پايانی تأکيد شود. تكاليفی که بتوانند آموخته های 

يادگيرنده مجازی را به نمايش بگذارند، بايد به صورت مستمر بررسی و ارزشيابی شوند.
4  به فعاليت ها و تكاليف هنرجويان بايد بازخورد سريع و مداوم ارائه کرد. در اين گونه آزمون ها، 

بازخوردها به صورت توضيحی با ارائه جنبه های ضعف و قوت يادگيرنده ارائه شود.
5  تكاليف ارزشيابی بايد کل نگر، واقعی و متناسب با محيط زندگی يادگيرنده باشد. 

محيط  ارتباطی  امكانات  به  توجه  با  باشند.  سهيم  ارزشيابی  تكاليف  طراحی  در  يادگيرندگان    6
مجازی به سهولت می توان زمينه مشارکت يادگيرندگان در طراحی تكاليف ارزشيابی را فراهم ساخت.
7  تكاليف متنوع با استفاده از امكانات محيط مجازی طراحی شود. بهتر است برای کاهش تقلب 
و توجه به تفاوت های يادگيرندگان، مخزنی برای سؤاالت عينی و آزمون های ذهنی تدارک ديده شود.
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 روش ها و ابزار   
با توجه به اصول حاکم بر ارزشيابی های مجازی می توان از روش ها و ابزارهاي زير برای تقويت فرآيند ارزشيابی 

بهره گرفت:
 كارپوشه الکترونيکی:

يادگيرنده،  يادگيری  پيشرفت  به  مربوط  روزانه  يادداشت های  به  مربوط  اطالعات  الكترونيكی  کارپوشه  در 
يادداشت های حاصل از کنفرانس ها و متون مورد مطالعه، خودتعاملی های مربوط به فرآيند يادگيری، ارزشيابی های 
هم کالسی ها از کار يا فعاليت، سؤاالت مهم و نتايج يادگيری ثبت می شود تا هنرجو، هنرآموز يا والدين با بررسی 

آن ميزان پيشرفت تحصيلی، تغيير نگرش ها يا رفتارهای او را ارزشيابی نمايند.
 ارزشيابی ميزان مشاركت:

يادگيرندگان در محيط مجازی برای رسيدن به اهداف آموزشی از امكانات ارتباطی گوناگون مانند تاالرهای گفت  وگو، 
امكانات  ابزارهای گفت وگوی همزمان متنی، صوتی و ويدئويی و برخی  الكترونيكی،  شبكه های اجتماعی، پست 
ارتباطی ناهمزمان بهره می گيرند. از اين رو بايد در ارزشيابی ها، ميزان مشارکت يادگيرندگان مدنظر قرار گيرد. طرح 
سؤاالت مشارکتی، ارائه پاسخ های مشارکتی، رتبه بندی موضوعات گوناگون و تهيه آزمون های مشارکتی نمونه هايی از 
فعاليت های مشارکتی در محيط يادگيری مجازی هستند که می توان با استفاده از مالک هايی چون ميزان ارائه و دريافت 
کمك، ميزان مبادله منابع و اطالعات، نحوه توضيح و بسط اطالعات، ميزان تشريك دانش با ديگران، ارائه و دريافت 
بازخورد، دعوت اعضا به مشارکت و نظارت بر مشارکت ديگران اين فعاليت ها را ارزشيابی نمود. در ارزشيابی ميزان 

مشارکت هر يادگيرنده بايد به مالک های کمی و کيفی توجه کرد:
 مالک های کمی به شمارش تعداد نظرات يا دفعات شرکت فرد در بحث اشاره دارد؛ 

  مالک های کيفی بر وسعت و عمق نظرات توجه دارد.
 سنجش از طریق هم گروهی ها: 

در اين شيوه عملكرد تحصيلی هنرجويان توسط هم گروهی های مجازی ارزشيابی می شود که در آن بهتر است، 
ارزشياب ها نظرات خود را به صورت توصيفی و کيفی ارائه کنند؛ بازخوردهايشان را همراه با توضيح و مثال های 
عينی بيان کنند؛ نظراتشان مستند و همراه با شواهد موردنياز باشد و درباره نقاط ضعف و قوت کار با صاحب اثر 
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گفت وگو کنند. اين شيوه نيز غالبًا بر بهبود فرآيند يادگيری و توجه به جنبه های عاطفی و گرايش ها متمرکز است.

نمون برگ همسال سنجی در هر پودمان 

عنوان پودمان:..........نام ونام خانوادگی:

نام ونام خانوادگی همسال سنج يا همسال سنج ها:نام واحد يادگيری

اهداف عملكردی که نياز به تمرين و تكرار بيشتر دارنداهداف عملكردی که با تسلط انجام می دهند. )نقاط قوت(

...................

...................

 پروژه:
به  آن،  انجام  تا  کار  فرآيند  آغاز  از  هنرجويان  که  است  پيچيده ای  فعاليت  و  مسئله ای  چند  تكليف  پروژه   
فعاليت های طراحی، تصميم گيری، حل مسئله، مشارکت و پژوهش ترغيب می شوند. در اين شيوه ارزشيابی قدرت 
تصميم گيری، خالقيت، طراحی و توان مديريت يادگيرندگان بيش از مهارت های سطحی نظير يادآوری اطالعات 
مورد توجه قرار می گيرد. هنرجويان مجازی با توجه به منابع يادگيری در دسترس و به کارگيری امكانات ارتباطی 
جهت کمك گرفتن از افراد متخصص و صاحب نظر می توانند پروژه های مهم و واقعی را برای مطالعه انتخاب کنند. 

بررسی به موقع و دقيق پروژه ها می تواند به تحقق اهداف سطوح باالي يادگيری کمك نمايد.
 هم سنجی، ارزشيابی همتا، خود ارزیابی:

 در آموزش ترکيبی در هنرستان ها می توان از روش های مختلف ارزشيابی استفاده کرد، که از هنرآموز به عنوان 
ارزياب استفاده نمی شود. از جمله اين روش ها می توان به هم سنجی )ارزشيابی يك هنرجو توسط چند هنرجوی 

ديگر(، همتا سنجی )ارزشيابی هنرجويان توسط هنرجويان( و خود ارزيابی استفاده کرد.
يك تجربه يادگيری خوب شامل مجموعه ای متعادل از فعاليت های يادگيری است که قادرند به تنهايی يا به طور 

گروهی، مشارکت، بحث و يادگيری سطح باال را درون اجتماعات يادگيری ترغيب کنند.
 خود ارزیابی:

از راه های مؤثر  الكترونيكی وجود دارد يكی  پايانی در دوره های  با توجه به مشكالتی که در زمينه سنجش   
يادگيری خود  تا در مورد ميزان  اين اختيار داده می شود  يادگيرنده  به  به نحوی که  سنجش، خود سنجی است. 
اظهار نظر کند. اين نوع سنجش سبب ارتقای مهارت های فراشناختی مانند نظارت و کنترل می شود و يادگيرندگان 
می توانند برای يادگيری آينده نيز برنامه ريزی کنند. چك ليست ها، مقياس های رتبه بندی، و مقاالت امكان انجام 
اين نوع سنجش را فراهم و ابزارهايی هستند که معيارهای خاص را بيان می کنند. اين ابزارها به هنرآموز و هنرجو 
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اجازه می دهد تا اطالعات را جمع آوری و درباره آنچه هنرجويان می دانند و می توانند در رابطه با نتايج انجام دهند 
ارائه  برای جمع آوری داده ها در مورد رفتارها، دانش و مهارت های خاص  آنها روش های منظم  قضاوت کنند. 
می دهند. استفاده از فن خود ارزيابی، تكنيك چشم گيری در آموزش بر خط است که نقش يادگيرنده را از شنونده 
به عمل کننده تغيير می دهد و کاماًل متناسب با يادگيری فردی مبتنی بر وب است. عالوه بر اين نوع سنجش يا 

گروه بندی در دوره های الكترونيكی می توان امكان هم سنجی را نيز فراهم نمود.

نمون برگ خود ارزیابی در هر پودمان

عنوان پودمان :..................نام و نام خانوادگی:

نام واحد يادگيری
وضعيت عملكرد من در اين پودمان

اهداف عملكردی که با کمك و راهنمايی اهداف عملكردی که با تسلط انجام می دهم
هنرآموز انجام می دهم 

نياز به تمرين و  اهداف عملكردی که 
دارم بيشتر  تكرار 

...................

...................

 سنجه ها و شاخص ها
 برای سنجش عملكرد الزم است: عملكرد را با عباراتی قابل مشاهده و سنجش پذير تعريف کنيم.

 برای تبديل آن به شايستگی از استاندارد عملكرد کار در همان حوزه حرفه ای استفاده کنيم.
 برای انطباق عملكرد با استاندارد روش های سنجش روا و معتبر انتخاب کنيم.

 به کمك ابزارهای سنجشی )روش ها( شواهدی را از عملكرد هنرجو جمع آوری کنيم. 
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 هنرآموز و مدير 

  هنرآموز
هنرآموزان در آموزش مجازی تكاليف ديگری نيز به عهده دارند که عبارتند از: 
تهيه طرح درس مناسب براي آموزش مجازی هر درس، تدارک انواع رسانه های 
آموزشي مناسب براي استفاده در فضاي آموزش مجازي، پيگيري و نظارت مستمر بر انجام تكاليف و 

فعاليت های عملی، شناسايی فيلم های آموزشي مناسب و بارگذاري مجدد آنها در سامانه شاد 

 وظایف هنرآموز
 مطالعه، بررسی و نگارش طرح درس در وضعيت های ويژه برای هر درس تخصصی

 استفاده از فناوری های ديجيتال و تهيه فيلم های آموزشی براساس طرح درس خود
 تدارک انواع رسانه های آموزشی مناسب برای استفاده در فضای آموزش مجازی 

 تدارک فرصت های يادگيری از طريق گفت وگوهای گروهی در فضای مجازی
 تعامل مستمر با دبيرخانه و گروه آموزشی تخصصی دروس مورد نظر

 پيگيری و نظارت مستمر بر انجام تكاليف و فعاليت های کتاب توسط هنرجويان 
 بهره مندی از فيلم های آموزشی شبكه های رشد و شاد در آموزش های مجازی 

 هدايت و راهبری فعاليت های يادگيری هنرجويان 

 سواد پایه رایانه هنرآموزان
توانايی کار با رايانه و مجموعه نرم افزارهای Office، يكی از اصول مهم در حوزه فناوری اطالعات 
است که شايستگی هايی است که هنرآموزان بايد داشته باشند که در قالب دوره های آموزشی برگزار 

می شود. از جمله دوره های زير را شامل می شود :
 به کارگيری مفاهيم اوليه و اساسی رايانه، کار با سيستم عامل ويندوز، 

 مديريت دسترسی به سيستم عامل، کار با ابزارهای کاربردی موجود در سيستم عامل، 
 کار با نرم افزار Microsoft word جهت توليد اسناد الكترونيكی مانند جزوه، سؤاالت امتحانی، 

رزومه کاری و ...، 
 کار با نرم افزار Microsoft PowerPoint جهت توليد فايل های ارائه مطالب آموزشی به صورت مجازی 

يا حضوری، تهيه فايل های تعاملی آموزشی، تهيه تمرينات الكترونيكی آموزشی برای هنرجويان و ...، 
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 کار با نرم افزار Microsoft Excel برای توليد نمودارهای ارزيابی کالسی، نمودارهای پيشرفت تحصيلی آنها، 
تهيه ليست حضور و غياب و کارنامه درسی، توليد خروجی مناسب عملكرد هنرجويان جهت ارائه به اوليا، ديجی 
فرم برای طراحی سؤاالت آنالين، گوگل فرم برای طراحی سؤاالت آنالين ، نرم افزار سوپر اسكرين قابليت ضبط 

صدا، کاهش حجم، نشان دادن سخنران و .... 
www.teach nology.com/downloads/grading سايت مجموعه کامل نرم افزاری 

 وظایف مدیر و كارشناسان ستادي
 ضمن تشديد نظارت، شرايط براي برنامه ريزي با محوريت هنرستان ها مهيا شود. 

 هماهنگي و برگزاري جلسات با همه دست اندرکاران مدارس )مديران، هنرآموزان، والدين(، متناسب با مسائل 
فيزيكی در مدرسه،  فاصله  بودجه مدارس، ضدعفونی مدارس،  تغذيه هنرجويان در مدرسه،  پيش روی مدارس، 
بهزيستی روانی و عاطفی هنرجويان، رفت و آمد هنرجويان، خدمات مدرسه ای، حضور و غياب هنرجويان، ثبت نام 

هنرجويان و.... به صورت جدی صورت پذيرد.
برای  مناسب  مكان و فضای  نيز  و  نرم افزاری  و  از سخت افزاری  اعم  الكترونيكی  يادگيری  زيرساخت های   
استفاده مديران و هنرآموزان در مدارس)در کليه ساعات حضور ايشان در مدرسه( فراهم گردد. در اين راستا، ايجاد 
کانال های آموزشی برای هنرآموزان جهت تعامل با همديگر و طرح مشكالت آموزشی و ايده های نو نيز می تواند 

برای مواجهه با شرايط موجود، مؤثر باشد.
و  غيربرخوردار  مناطق  به ويژه  هنرآموزان  و  هنرجويان  برای  در سراسر کشور  رايگان  اينترنت  به  دسترسی   

گردد. فراهم  روستايی 
 نحوه آموزش و تنظيم فعاليت های يادگيری از طريق رويكرد آموزش ترکيبی شامل آموزش های حضوری و 
غيرحضوری )مجازی( در دوران کرونا و پساکرونا به عنوان يك سياست کالن در دستور کار قرار گرفته و ساز و 

کارهای مناسب برای اجرای اثربخش آن در نظام آموزشی فراهم گردد.
 آموزش های تكميلِی ارتقای دانش و ادراک هنرآموزان از آموزش و پرورش مجازی، از طريق دوره هايی که با 
همكاری خود هنرآموزان در زمينه های مختلف ـ از قبيل طراحی تكاليف و فعاليت های يادگيری، مديريت کالس 

مجازی، ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و … ـ تشكيل می شود، مورد توجه قرار گيرد.
 کمك گرفتن از آموزشگاه هاي مجاز غيررسمي براي تكميل و جبران آموزش مهارت هاي انجام نشده در سال 

تحصيلي 1401ـ1400 با تعامل مديران آموزش و پرورش با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.
 تعامل با ستاد ملي مقابله با کرونا در مناطق با توجه به شرايط متفاوت کارگاه ها، آزمايشگاه ها در رشته هاي 
گوناگون  زمينه هاي  يا  رشته  در  کارگاه ها  و  شرايط  برحسب  متنوع  محدوديت هاي  به  منجر  مي تواند  تحصيلي 
کرونا  با  مقابله  ملي  ستاد  کشاورزي  رشته هاي  در  کارگاه  بودن  وسيع  به  توجه  با  که  گردد،  حرفه اي  تحصيلي 

می گيرد. درنظر  رشته ها  اين  براي  را  کمتري  محدوديت هاي 
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 نقش خانواده و شرکای اجتماعی

 خانواده
نقش خانواده در طراحی و تدوين از منظر اسناد تحولی، توليد برنامه درسی 
شاخه فني وحرفه ای و کاردانش مندرج در برنامه درسي ملي و سند تحول بنيادين 

آموزش و پرورش به شرح زير است:
  وزارت آموزش وپرورش موظف است از مشارکت حداکثري خانواده ها، دستگاه های فرهنگي و... 
برای طراحي و اجرای برنامه ها و فعاليت های خارج از کالس و مدرسه، به ويژه بخشي از برنامه هايی 

که در شرايط خاص اجرا می شود، بهره بگيرد )برنامه درسي ملي(.
و  مربيان  توانمندسازی  اسالمي و  انقالب  ارزش های  به  باور  و  ديني  بصيرت  ايمان،  تقويت   
توطئه های  با  هوشمندانه  مواجهه  و  ارزش ها  اين  از  آگاهانه  حمايت  و  وفاداری  برای  دانش آموزان 
دشمنان، با بهره گيری از ظرفيت برنامه های آموزشي و تربيتي آموزش وپرورش و مشارکت خانواده و 

دستگاه ها و  نهادها  ساير 
و  الناس  َوقودها  ناراً  أهليكم  و  انفسكم  »قوا  آيۀ  خطاب  مورد  مستقيم  به طور  که  نيز  خانواده   
الحجاره ..« واقع می شود، نمی تواند نسبت به اهداف، برنامه ها و اقدامات تربيتي انجام يافته نسبت به 
فرزندان خويش بی توجه باشد. به اين ترتيب خانواده نه تنها در پشتيبانی و اجراي طرح های تربيتی، بلكه 
در سياست گذاری، برنامه ريزی و به ويژه ارزشيابی از برنامه ها و اقدامات فرآيند تربيت بايد مشارکت 

فعال داشته باشد.
 زمينه استفاده از فضای مجازی با تهيه اينترنت، تلفن همراه هوشمند يا لپ تاپ را فراهم کند.

 با همراهی فرزندش ،به هنگام برگزاری کالس های مجازی ، فضای آرام و ساکت در منزل را 
برای او فراهم آورد.
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  فرزند خود را تشويق و بر اجرای تكاليف در منزل او را ترغيب و بر فعاليت های آموزشی او نظارت نمايد.
 در مورد برگزاری کالس ها با بيان نقاط ضعف و قوت در زمينه های مختلف آموزش مجازی گزارش های به 

موقع ارايه نمايد. 
 در برگزاری آزمون های حضوری و غيرحضوری با هنرآموز و مدير هنرستان همكاری کند.

 شركاي اجتماعی
از آنجا که راهكار اساسی در تحقق مهارت در جامعه، جلب مشارکت همگانی و نقش آفرينی شرکای اجتماعی 
و تعامل با دستگاه های اجرايی، اصول ايمنی و صيانت از نيروی کار، تحول در بخش توليد و اشتغال، نگاه علمی 
به اصل اشتغال، رعايت صداقت و همكاری، تحول و خالقيت و مديريت است، لذا همكاری با اين دستگاه ها که 

در شرايط خاص و بحرانی فعلی، نقش آموزشی آنها پررنگ تر شده است. 
 رسانه ملي: نقش رسانه هاي آموزشي در فرآيند يادگيري هنرجويان، آموزش سواد رايانه ای براي هنرجويان و 

هنرآموزان، ايجاد انگيزه و روحيه کارآفريني در هنر جويان با پخش مستندات از کشاورزان نمونه و موفق.
 وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات: رفع کمبود زيرساخت های فنی و مخابراتی

 وزارت بهداشت )سازمان غذا و دارو(: مشارکت و نظارت و تأمين مواد بهداشتي در صورت نيمه حضوري
امر  در  مي تواند  که  سازمان هايي  مهم ترين  از  يكی  مجموعه:  زیر  ادارات  و  كشاورزي  جهاد  وزارت   
نمايد  کمك   1400 تحصيلي  خاص  شرايط  در  کشاورزي  رشته هاي  هنرآموزان  و  هنرجويان  به  مهارت آموزي 

هستند. کشاورزي  خدمات  مراکز  و  ادارات 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(: مجوز حضور و بازديد هنرجويان از کارخانه ها و مراکز توليد 

مواد غذايی
 انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای صنایع غذایی و صنایع وابسته

 سالمت روان هنرجويان در فضای مجازی
محدوديت های شرايط خاص در حوزه سالمت روان نيز تأثيرگذار بوده است. تداوم شرايط و بحران موجود بر 
جنبه های روانی، اجتماعی هنرجويان اثر می گذارد و با توجه به اينكه آموزش مجازی نمی تواند جايگزين آموزش 
مدارس،  در  هنرجويان  فيزيكی  با حضور  اما  می شود،  انجام  آموزش  فقط  مجازی  آموزش  در  و  حضوری شود 

پرورش که مقدم بر آموزش است هم مورد توجه قرار می گيرد. 
هنرجويان به دليل اينكه در خانه تنها هستند و از همكالسی های خود دور شده اند و نمی توانند هيجانات مثبت 
و شادکامی را تجربه کنند و با دوستانشان تخليه های هيجانی داشته باشند، آسيب بسياری ديده اند. از طرف ديگر 
به دليل حضور مداوم در خانه و فضاهای بسته و به دليل محدوديت های محيطی و استفاده مداوم از تلفن همراه و 
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تبلت و اعتياد پيدا کردن به اين رسانه ها دچار بی تحرکی شده اند. زمان های بيشتری درگير فضای مجازی می شوند 
و همه اين تهديدها تشديد می شود.

برای مقابله با تأثيرات اين عوارض روحی ـ روانی داشتن يك رژيم غذايی مناسب که تأمين کننده نياز بدن به 
تمام مواد مغذی باشد در پيشگيری و بهبود بيماری های روانی تأثيرگذار است، که خانواده ها در اين زمينه می توانند 

ياريگر باشند.

 محيط و فضاي تربيت و يادگيري
بايد توجه  اما  يادگيری در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، کارگاهی بودن آن است؛  مهم ترين تمايز محيط 
داشت که کلمه کارگاه نيز به روشنی بيانگر تنوع محيط های يادگيری در هنرستان ها نيست. آنجا که گاهی يك مرتع 
چندين هكتاری، گاهی يك کالس پر از تخته های رسم، گاهی اتاقی پر از دستگاه های رايانه و گاهی سالن ورزشی، 
حياط هنرستان محل يادگيری و کارگاه آموزشی است. ازاين رو تقسيم بندی دروس بر مبنای محل اجرا )کالسی يا 

کارگاهی( نيز دقيق نخواهد بود و ابالغ یک دستورالعمل واحد برای دروس كارگاهی صحيح نيست.
اگرچه فضاهای يادگيری در دوران کرونا با محدوديت های جدی مواجه است اما می توان با ترکيب آموزش های 
غيرحضوری و فرصت های يادگيری حضوری در طول زمان سال تحصيلی فضاهای يادگيری تعاملی جديدی ايجاد 
نمود. به عنوان مثال، از فرايند آموزش و کار با ابزار با حضور تعداد معدودی از هنرجويان )که سعی می شود در 
جلسات مختلف متفاوت باشند( تصوير برداری شده و برای هنرجويان غير حاضر ارائه می شود. در عين حال در 

رشته های دارای امكان فرايند انجام کار هنرجويان نيز برای هنرآموز ارسال می شود.
تصميم گيری برای انتخاب شيوه و محل يادگيری دروس حضوری و سالنی با رعايت مصوبات ستاد ملی مبارزه 

با کرونا و رعايت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی، به اختيار شورای مدرسه گذاشته شود.



زمان آموزش و استلزامات اجرايی

فصل پنجم
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 زمان آموزش
با استناد به مصوبه جلسه 986 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 99/11/6 
به دليل  آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه )روزانه( مي توان   5 ماده   1 تبصره 
پايان نيافتن آموزش در دروس خوشه شايستگي هاي فني شاخه فني وحرفه اي و 
استانداردهاي آموزش مهارت در شاخه کاردانش، پس از خردادماه نيز )تا پايان شهريور ماه همان سال( 

آموزش هاي معوقه را برنامه ريزي کرد. تصوير اين مصوبه قابل مشاهده است.
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 استلزامات اجراي برنامه درسی
1  آموزش مديران و هنرآموزان جهت دستيابی به شايستگی های حرفه ای و تخصصی در آموزش هاي مجازي

2  تخصيص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن فضاهای آموزشی )کالس، کارگاه و آزمايشگاه(
3  حضور يك هنرآموز و يك مربی به ازای هر 10 هنرجو

4  استفاده از فضاهاي آموزشی )کالس، کارگاه و آزمايشگاه( از طريق تقسيم هنرجويان به 3 گروه
5  کمك به کسب صالحيت ها و شايستگی های حرفه ای هنر آموزان در شرايط خاص

6  آموزش هنرآموزان و استادکاران جهت دستيابی به شايستگی های حرفه ای و تخصصی در شرايط بحراني
7  اجرای دوره آموزش ضمن خدمت غيرحضوري هنرآموزان 

8  اشاعه استانداردهای تجهيزات  
9  اشاعه استاندارد فضاهاي آموزشي)کالس، کارگاه و آزمايشگاه( براساس شرايط خاص 

10  تبيين الزامات مشارکت ديگر پرسنل وزارت آموزش و پرورش در شرايط بحراني
11  تخصيص منابع مالی جهت آموزش هنرآموزان ومديران

12  تخصيص منابع مالی جهت تجهيز هنرستان ها
13  تخصيص منابع مالی جهت تهيه بسته آموزشی در استان ها
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فصل ششم
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 اشاعه برنامه درسی
درسی  برنامه ريزی  فرايند  از  کالن  بخشی  به عنوان  ملی  درسی  برنامه  اشاعه 
ملی1  درسی  برنامه  متوليان  و  مخاطبان  آماده سازی  برای  زمينه سازی  که  است 
جهت کاربست )پذيرش و اقدام عملی( در حيطه مسئوليت ها و وظايف ايشان 
برنامه  بهتر  هر چه  اجرای  برای  آنها،  از  يك  هر  در  ملی  درسی  برنامه  نهادينه سازی  برای  و تالش 
درسی ملی و پايش و توسعه مستمر آن را دربر می گيرد. اشاعه برنامه درسی در فرايند برنامه ريزی 
اشاعه  اهميت دوچندانی برخوردار است. در  از  ايران،  درسی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 
برنامه درسی همه عناصر و اجزای برنامۀ درسی به گروه های مؤثر در آن مانند هنرآموزان، معلمان، 
مديران، خانواده ها، هنرجويان، دانش آموزان، مسئوالن اجرايی معرفی می شود. اشاعه برنامه درسی به 
مثابه راهبردی فرا  مرحله ای در برنامه ريزی درسی، از يك سو فرايند زمينه سازی، آماده سازی و جلب 
مشارکت مخاطبان و پشتيبانی برنامه ها را انجام می دهد؛ از سوی ديگر به دنبال پايش برنامه های درسی 
برنامه ها است. مهم ترين  بازنگری  برای تصميم گيران جهت اصالح و  بازخوردهای الزم  و دريافت 
دستاورد برنامه اشاعه، حمايت و پشتيبانی از اجرای هرچه بهتر برنامه درسی و تحقق حداکثری )کمی 

و کيفی( اهداف برنامه درسی است.

 دبيرخانه های راهبری تخصصی کشوری
فعاليت های  عهده دار  که  ـ  رشته  هنرآموزان  از  گروهی  کشوری  تخصصی  راهبری  دبيرخانه های 
آموزشی هستند ـ با ايجاد ارتباط و تعامل با گروه های آموزشی، اداره کل متبوع و ساير ادارات کل، 
فراهم  تعيين شده  اهداف  راستای  آموزش در  کيفی  فرايند  بهره وری  ارتقای  برای  را  تمهيدات الزم 

می کنند. 
دبيرخانه های راهبری با اخذ مجوز الزم از دفتر وزارت و براساس امكانات و توانايی های اداره کل 
با شرح وظايف مشخص شده، انتخاب و معرفی می شوند. کارشناس هر رشته در دفتر، مسئول پيگيری 

1ـ شامل هنرآموزان، مديران مدارس، مديران و کارشناسان حوزه ستادی و استانی، متخصصان دانشگاهی، هنرجويان، اوليا و...
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امور و برنامه های دبيرخانه در سطح ادارات کل کشور است. فعاليت دبيرخانه ها تا حد زيادی با راهنمايی، نظارت 
هماهنگ و هم سنخ گروه های آموزشی استان ها جريان دارد، هدف عمده دبيرخانه کيفيت بخشی به آموزش است. 

 سرفصل دوره هاي آموزشي براي دبيرخانه ها
دبيرخانه هاي کشوري، يكي از حلقه هاي مهم واسط ميان صف و ستاد آموزش و پرورش هستند. از اين رو، يكي 
از روش هاي کارآمد ارتباط با هنرآموزان و مديران در دوران کنوني، استفاده از دبيرخانه هاي کشوري است. لذا 
مي توان براي اشاعه برنامه درسي، با کمك دبيرخانه هاي کشوري به صورت خوشه اي، اقدام به آموزش هنرآموزان 
آموزشي  گروه  در  هنرآموزان  براي  شده  احصا  نيازهاي  به  توجه  با  آموزشي  دوره هاي  نمود.  مدارس  مديران  و 
تقسيم بندي می شوند )روش هاي ارزشيابي و سامانه هاي آن، آموزش کار با ابزار هاي مجازي در توليد محتوا، روش 
تدريس، آموزش هاي تخصصي رشته تحصيلي(. گروه هاي آموزشي مي توانند با اطالع از رويكرد حاکم، با توجه 
به نيازهاي هنرآموزان اقدام به تعريف دوره هاي جديد نموده و پس از هماهنگي هاي الزم با دفتر آموزش متوسطه، 

اقدام به برگزاري دوره ها نمايند.

پيشنهادهایي از عناوین دوره هاي آموزشي

نام دبيرخانه روش هاي ارزشيابي و زمينه تحصيلي
سامانه هاي آن

آموزش كار با ابزار هاي 
مجازي در توليد محتوا روش تدریس آموزش هاي تخصصي

 رشته تحصيلي

   

صنايع غذايي
امور زراعي و باغي

امور دامي
ماشين هاي کشاورزي

كشاورزي

 ـ ـ ـ مديران هنرستان ها

دبيرخانه هاي
 راهبري مشترك

آموزش همراه با توليد
شايستگي هاي غير فني
کارآموزي و کارورزي

برونسپاري
کارآفريني
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